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Gyászol a tehetségondozók közössége: 
Elhunyt

F.J. Mönks professzor az Európai Tehetségtanács (ECHA) örökös tiszteletbeli elnöke.

(1932-2020)

TARTALOMBÓL:
„…méltán tekintjük Magyarországon Mönks Professzort az elmúlt három évtizedben

a tehetséggondozás fejlesztése legfőbb segítőjének, mentorának.”
Dr. Balogh László: Búcsúzunk az utóbbi három évtized magyar

tehetséggondozásának legnagyobb külföldi mentorától

„Részletesen bemutatják a gyermekek megismerésének különféle módszereit, eljárásait:
a biológiai jellemzők, a testi adottságok megismerésének, valamint a pszichológiai jellemzők,

a tehetségjegyek felismerésének eszköztárát.”
Tehetség kézikönyve

„A BFLPE jelenségére először Davis (1966) fi gyelt fel, aki különböző színvonalú egyetemekre
jelentkezett és felvett jó képességű férfi  hallgatók pályaválasztási döntését vizsgálta utólagosan.”

Dr. Tóth László: A hal, a tó és a tehetség

„A matematika iránti fogékonyság már óvodáskorban fellelhető. Ezen érdeklődésre építve
számos tevékenységterület közelebb hozható a gyermekekhez, így az erősségeikre

építve fejleszthetjük azokat a területeket, amelyekben kevésbé sikeresek.” 
Takácsné Szabó Melinda: Matematikai tehetségígéretek az óvodában 

Bemutatkoznak az MTT új szekciói:
– „Digitalizáció és Innováció a Tehetséggondozásban”

– „Lions Clubok”
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Aktuális
A MTT Elnöksége ülést tartott március 

4-én, amelyen a következő hónapok fonto-
sabb rendezvényeit, aktuális teendőit tár-
gyaltuk meg. A MTT 2020. évi rendes Köz-
gyűlésének előkészítése állt kiemelt helyen: 
napirend, időpont, helyszín stb. A szokásos 
évenkénti napirendeken túl most tisztújításra 
is sor kerül, s ennek előkészítése is az Elnök-
ség feladata: áttekintettük ezzel kapcsolatos 
tennivalóinkat, s meg is indult az előkészítő 
munka. A Közgyűlés meghívója külön felhí-
vásban meg fog jelenni rövidesen a MTT - 
Honlapon, s elküldjük emailen is a tagoknak. 
Amit ki kell emelni: az Elnökség úgy döntött, 
hogy ez évtől kezdődően a rendes Közgyűlé-
sünket a tavaszi MTT - Konferenciához kap-
csoljuk, ez régebben sikeres megoldás volt: 
sokkal többen jelentek meg ennek keretében 
a Közgyűléseinken, mint amikor Budapestre 
külön öszszehívtuk egy hétvégén e testületet. 

Ebben az évben május 16-án, szombaton 
(11,30-kor) Szerencsen kerül megrendezésre 
a Közgyűlés, a kétnapos „ECHA - Diplo-
mások Műhelye Konferencia” zárása után. 
(Részletek majd a közgyűlési meghívóban 
lesznek olvashatók.) 

Ugyancsak fontos napirendje volt az El-
nökség ülésének a MTT most zajló adat-
megújítási programja eddigi eredményeinek, 
további tennivalóinak áttekintése. Még sok 
tagunk van, aki nem küldte vissza az adat-
frissítő lapot, ezúton is kérjük, hogy tegyék 
ezt meg mielőbb, elősegítve ezzel az Elnök-
ség szervező munkájának eddiginél nagyobb 
hatékonyságát. Az adatfrissítő nyomtatványt 
kiküldtük decemberben a Tehetség folyóirat 
2019. 3-4. számával együtt, s a MTT - Hon-
lapon (www.mateh.hu) most is elérhető a 
Főoldalon. 

Napirenden volt az elnökségi ülésen a 
2020. szeptember 25-26-án, Budapesten, a 
Balassi Bálint Nyolc évfolyamos Gimnázi-
um szervezésében megrendezendő MTT 31. 
Országos Konferencia keretterve. Az előké-
születekről az intézmény vezetője, Farkas 
György igazgató úr adott tájékoztatást. A 
konferencia részletes programja és a jelent-
kezési lap augusztus közepétől lesz elérhető 
a MTT - Honlapon. Ez a rendezvény kiemel-
kedő lesz: itt emlékezünk meg több előadás-
ban örökös tiszteletbeli elnökünkről, Czeizel 
Endre professzorról születésének 85., halálá-
nak 5. évfordulója alkalmából. 

Megtárgyalta az Elnökség első olvasatban 
a Társaság 2019. évi gazdálkodási beszámo-
lóját, amely majd végső változatában a má-
jusi Közgyűlés elé is kerül.  Az elmúlt évi 
zárásból az derült ki, ha szűkösen is, de vár-
hatóan rendelkezésünkre állnak 2020-ban is 

azok az anyagi források, amelyekből a MTT 
legfontosabb feladatait meg tudja oldani. 
(Kiemelten a Tehetség folyóirat évi 4 szá-
mának kiadását, amelynek nyomdai költsége 
csak maga 700 ezer forintba kerül!) Ahogy 
arról az elmúlt másfél évben többször is be-
számoltunk konferenciáinkon és a Tehetség 
folyóiratban, készült egy részletes terv a 
LIONS Clubok és a MTT együttműködésére. 
E terv megvalósításának munkálatai folynak, 
s ennek keretében ismét lesz egy közös szak-
mai rendezvény a két szervezet között az ak-
tuális feladatok megbeszélése céljából. Turi 
Katalin alelnökünk és Demarcsek Zsuzsa 
igazgató, a LIONS  Clubok program-felelőse 
közös szervezésében 2020. április 1-én (szer-
da) 15 órától várjuk az érdeklődő szakembe-
reket Budapesten, az Európa 2000 Középis-
kolában (1143. Budapest, Gizella út 36.). 

VÉGEZETÜL A MTT-TAGSÁG FI-
GYELMÉBE AJÁNLJUK A KÖVETKE-
ZŐ FELHÍVÁSOKAT:

1.) Ahogy fentebb már jeleztük, az éven-
ként megrendezendő „ECHA - Diplomá-
sok Műhelye Konferencia” az Egri Fő-
egyházmegyének, a Debreceni Egyetem 
Pedagógiai - Pszichológiai Tanszékének, a 
MTT Kelet-magyarországi Szekciójának és 
a Matehetsznek közös szervezésében 2020. 
május 15-16-án kerül megrendezésre Sze-
rencsen, a Bolyai János Katolikus Általános 
Iskolában, ahol 30 éve indult az Intézmény 
Komplex Tehetséggondozó Programja. A 
részletes program és jelentkezési lap rövide-
sen felkerül a MTT - Honlapra.

2.) Már néhány hete új esztendőbe léptünk, 
s ilyenkor aktuális a tagsági díjak rendezése. 
Ezúton kérjük Tagtársainkat, hogy aki még 
nem tette meg, a 2020. évi tagdíjat fi zesse be 
átutalással a Magyar Tehetséggondozó Tár-
saság következő számlaszámára: 10102086-
14988802-00000008 (Budapest Bank). Éves 
tagsági díjak a következők: rendes tag: 
2000.- Ft, nyugdíjas, diák tag: 1000.- Ft, 
Intézményi tagság: 3000.- Ft A tagsági díj 
összességében jelentős hozzájárulás a Társa-
ság költségvetéséhez, s amint az közismert, 
a tagdíj befi zetése egyben azt is jelenti, hogy 
az illető térítésmentesen kapja a MTT Tehet-
ség folyóiratának évi négy számát.

3.) Itt hívjuk fel a fi gyelmet, hogy a Ma-
gyar Tehetséggondozó Társaság is fogad-
hatja a befi zetett adó 1%-át. Adószámunk: 
19854487-1-09. Előre is köszönjük a fel-
ajánlásokat!
2020. március 5.

Dr. Balogh László
elnök
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Búcsúzunk az utóbbi három évtized magyar
tehetséggondozásának legnagyobb külföldi mentorától

F.J. Mönks 1932-2020

Mély döbbenettel vettük a hírt, hogy Mönks professzor, 
a tehetségkutatás nagy nemzetközi tekintélye, az 1987-ben 
megalakult European Council for High Ability (ECHA) 
12 éven át volt elnök vezetője, a magyar tehetséggondozás 
fejlesztésének nagy támogatója, sok magyar szakember jó 
barátja ez év március 10-én eltávozott az élők sorából. Nagy 
veszteség ez mindannyiunk számára, hiszen Professzor Úr 
bő 30 éve intenzíven támogatta a magyar tehetséggondozás 
ügyét, s ugyanakkor világszerte vitte jó hírét a magyar te-
hetséggondozás értékeinek

Nehéz elfogadni, hogy nem találkozunk már többé a föl-
di létben, s nem kevés időbe fog még telni, amíg ezzel a 
ténnyel megbarátkozik a tehetséggondozók, tehetségsegítők 
népes tábora, hiszen nagyon mélyen van bennünk mindaz, 
amit tőle kaptunk szakmai és emberi hagyatékként.   

Kiemelkedő jelentőségű volt támogatásában, hogy már 
az ECHA megalakulásakor bekerült magyar tag a vezető-
ségbe Geff erth Éva személyében, majd őt követte ebben a 
funkcióban Herskovits Mária, később pedig Balogh László. 
Így segítségével 1987-től 2004-ig folyamatosan közvetlen 
tapasztalatokat szerezhettünk arról, hogy mit is jelent pszi-
chológiai és pedagógiai szempontból a korszerű tehetség-
gondozás.  Mönks Professzor jelentős erőfeszítéseket tett, 
hogy minél nagyobb létszámban vegyenek részt az ECHA 
- Konferenciákon magyar szakemberek, ehhez anyagi támo-
gatást is biztosított.  Professzor Úr ECHA - elnökké válasz-
tásától kezdve (1992 óta) a közoktatás és felsőoktatás tehet-
séggondozásának magyarországi fejlesztésében közvetlenül 
is részt vállalt: évi 3-4 alkalommal utazva Magyarországra, 
sok konferencián tartott előadást, az ECHA támogatásával 
nagy nemzetközi konferenciákat is szervezett hazánkban. 
Ezek közül a következők emelkednek ki: 1990.: ECHA 
második nemzetközi konferenciája, Budapest; 1997. „A 
tehetséggondozás korszerű módszerei”, törökszentmiklósi 
nemzetközi konferencia; 1999.  COMENIUS-HOBE kon-
ferencia Mátészalkán; 2000.: az ECHA hetedik nemzetközi 
konferenciája a Debreceni Egyetemen; 2004.: „Tehetség-
gondozás az UNIO-ban”, Miskolc, Taktaharkány; 2006.: 
„Az állami szféra és a civil szervezetek együttműködésé-

nek lehetőségei a tehetséggondozásban”, Budapest, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye. 

Már néhány kiemelt mozzanat is jelzi, hogy méltán te-
kintjük Magyarországon Mönks Professzort az elmúlt há-
rom évtizedben a tehetséggondozás fejlesztése legfőbb 
segítőjének, mentorának. Ugyanakkor érdemes egy kicsit 
részleteiben is szemügyre venni, hogy mely főbb területe-
ken kaptunk tőle kiemelkedő segítséget az előrelépéshez, 
s hogyan éltünk ezekkel a lehetőségekkel. Három terüle-
tet kell kiemelnünk: az iskolai gyakorlati tehetséggondozó 
programok továbbfejlesztését; a pedagógusok hatékony te-
hetségfejlesztő munkára való felkészítéséhez továbbképzési 
formák kialakítását; a tehetségkutatás magyarországi fel-
lendítését. Ezeket egyenként szemügyre vesszük az alábbi-
akban, bemutatva vázlatosan Professzor Úr magyarországi 
segítő munkáját.

  
I. Az iskolai tehetséggondozó programok továbbfejlesztése

Az l987-ben megalakult Európai Tehetséggondozó Tár-
saság /European Council for High Ability - ECHA/ jelentős 
lendületet adott Magyarországon is az iskolai tehetséggon-
dozás fejlődésének. 1987-ben megalakult az ECHA Magyar-
országi Tagozata is, összetoborozva a hazai szakembereit a 
tehetséggondozásnak, majd 1989-ben ebből kinőve létrejött 
a Magyar Tehetséggondozó Társaság, amely jelentős sze-
repet vállal a hazai tehetséggondozás korszerű formáinak 
elterjesztésében. Ezzel egy időben zajlott a rendszerváltás, 
amely ugyancsak kedvező helyzetet teremtett az iskolai 
tehetséggondozás fejlődéséhez: nagyobb lett a mozgástere 
az iskoláknak a tehetségprogramok indításában, s anyagi-
akban is több forrásból teremthettek alapot, mint a korábbi 
években. Az új oktatási törvény, a vonatkozó kormány- és 
miniszteri rendeletek is jobban ráirányították a fi gyelmet a 
tehetséggondozás fontosságára, mint azt megelőzően. Min-
dennek az lett az eredménye, hogy a kilencvenes évek kö-
zepétől jelentősen gazdagodtak az iskolai tehetséggondozás 
formái hazánkban, s folyamatos nemzetközi együttműködés 
is kialakult ennek hátterében. Sok magyar iskola vett részt 
Mönks Professzor szervezésében /COMENIUS-HOBE és 
BEGA Program/ több éven át nemzetközi együttműködés-
ben más európai országok iskoláival, keresve a tehetség-
gondozás hatékony formáit.  A kilencvenes évek közepétől 
– köszönhetően elsősorban Mönks professzor korábban már 
említett sokrétű segítő munkájának – egyre több korszerű 
módszer jelent meg Magyarországon is a tehetségek felis-
merésére és fejlesztésére. Ezek közül a legfontosabbakat 
csak felsorolásszerűen említjük:

•  a tehetség keresése, azonosítása komplex módszerei-
nek elterjedése;

•  a fejlesztés komplexitásának célrendszere a gyakorlati 
munkában;

•  a gazdagítás tanórai és tanórán, iskolán kívüli formái-
nak megjelenése;

•  nyári táborok, fesztiválok, kiállítások elterjedése;
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•  egyéni mentorok rendszerének kialakítása;
•  a tehetség tanácsadás kialakulásának első lépései;
•  a szülőkkel való együttműködés intenzív formái.

Ezeken a területeken, különösen a Nemzeti Tehetség 
Program (2008) parlamenti elfogadása óta jelentős  az elő-
relépés az elmúlt három évtizedben Magyarországon, s eb-
ben Mönks Professzornak elévülhetetlen érdemei vannak! 

II. Pedagógusok továbbképzési formáinak
megteremtése a tehetség-témakörben

Hazánkban a pedagógusok a képzésben a 90-es évek 
elejéig nem kaptak megfelelő felkészítést a speciális te-
hetségfejlesztő munkához. A nyolcvanas években a tehet-
séggondozás Magyarországon is a szakmai érdeklődés kö-
zéppontjába került, s ez növelte a pedagógusok igényét az 
ilyen típusú képzésekre. Természetesen sok iskolában volt 
akkoriban hagyománya a tehetségfejlesztő programoknak, 
s igen szép teljesítményt is produkáltak, azonban e munka 
során csak részben használták fel a külföldi és hazai ku-
tatásokból levont eredményeket. A pedagógusok körében 
nagy igény alakult ki akkoriban az új ismeretekre, de nem 
volt rendszerszerű ismeret és képzési program ehhez. Köz-
ismert, hogy az ECHA a fejlesztő munka színvonalának 
emelése érdekében kidolgozott egy posztgraduális képzési 
programot a pedagógusok számára. 1994-ben alapították 
meg az ECHA - Diploma képzési programot a hollandiai 
Nijmegeni Egyetemen. Az Intézet igazgatója F. J. Mönks 
professzor volt hosszú éveken át, aki e posztgraduális kép-
zési program magyarországi felhasználásához hozzájárult, 
s felajánlotta a közvetlen segítséget is az itteni képzés 
megvalósításához.   Professzor Úr meghatározó szerepet 
játszott abban, hogy a Debreceni Egyetemen a témakört 
addig már kutatók országos összefogásával a „tehetségfej-
lesztési szakértő” szakirányú képzés elindult 1997-ben.

E diplomát megszerző pedagógusok, pszichológusok 
szakirányú tudásukat elsősorban az iskolai tehetségfejlesz-
tésben kamatoztathatják, de mindenfajta nevelési intéz-
ményben (pl. óvodák, kollégiumok) és más speciális intéze-
tekben (nevelési és pályaválasztási tanácsadók, családgon-
dozó központok, közművelődési intézmények, tehetségpon-
tok stb.) is tudják hasznosítani a megszerzett ismereteket.

A debreceni képzés szakmai elismerését jelentette, hogy 
az itt végzettek a magyar diplomával együtt megkapták a 
Nijmegeni Egyetem oklevelét is, az „European Advanced 
Diploma in  Educating the Gifted”-et, amely jogosított más 
európai országban is intézményi szintű tehetséggondozásra. 
Ezt maga Mönks professzor adta át az itt végzetteknek az 
ünnepélyes évzárón.

A szakirányú végzettséget megszerző első évfolyam 
1999-ben megfogalmazta a további együttműködés igényét, 
s meg is alakítottuk az „ECHA-DIPLOMÁSOK MŰHE-
LYÉT” – a Debreceni Egyetem és az Magyar Tehetséggon-
dozó Társaság Kelet-Magyarországi Szekciója szervezésé-
ben.

Ez a továbbképzési műhely azóta is évenként tart műhely-
konferenciát más-más településen, amelyeken egy-egy nagy 
hagyományokkal rendelkező tehetséggondozó intézmény 
/iskola, nevelési tanácsadó, továbbképző központ, régió 
stb./ mutatja be gyakorlati eredményeit, s elhangzanak ku-
tatóktól előadások a legaktuálisabb témakörökben. Ezek a 
találkozások nemcsak a szakmai gyarapodást segítik elő, de 
a ma sokszor még társadalmunkból hiányzó, az emberi lé-
lek feltöltődését biztosító „társas élményekre” is lehetőséget 
kínálnak.

Nem túlzunk, ha azt állítjuk, hogy a magyar tehetség-
gondozás fejlesztésében mérföldkőnek tekinthető a szak-
pedagógus-képzés megalapítása és elindítása a Debreceni 
Egyetemen tehetségfejlesztés specializáción, s ez döntően 
Mönks Professzornak köszönhető, aki azóta is folyamato-
san részt vett személyesen is a képzésben, s egyben szak-
mailag kontrollálta is az itteni programot. Az is bizonyítja 
a képzés sikerességét, hogy a 2000-es évektől több más 
felsőoktatási intézmény is a Debreceni Egyetem képzési 
programját vette át, s az alapján alakította ki saját speciális 
arculatát a tehetségfejlesztő pedagógusok képzésében. Így 
jelenleg már Magyarországon több mint tíz helyen folyik 
tehetség-szakpedagógus képzés. 

III. A tehetségkutatások magyarországi fellendítése

A múlt század elejétől a közepéig hazánkban is komoly 
kutatások folytak (Révész Géza, Nagy László, Ranschburg 
Pál), azonban a második világháború után ezek megszakad-
tak, s a nyolcvanas évek végéig nem volt érdemi kutatás e 
területen Magyarországon.  A nyolcvanas években megin-
dult egy európai pezsdülés a tehetségkutatásban is, s ez se-
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gítette a magyarországi kutatások megerősödését is. Ebben 
kiemelkedő szerepet játszott az „European Council for High  
Ability”-vel és a Nijmegeni Egyetem Tehetségkutató Köz-
pontjával való intenzív szakmai együttműködésünk, mind-
kettőnek a vezetője Mönks Professzor volt....

A tehetségkutatások egyetemekhez, illetve intézmények-
hez kötődtek Magyarországon is, ezek közül a következők-
ben indultak meg legelőször a hazai kutatások a múlt század 
végén:

Debreceni Egyetem, 
 Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 
 Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézete,
 Fővárosi Pedagógiai Intézet Tehetségtanácsadó Köz-
pontja.

A magyarországi tehetségkutatás újraélesztésében is je-
lentős szerepet vállalt Mönks Professzor: tartalmi támpon-
tokat adott a Debreceni Egyetem pszichológiai PhD-prog-
ramja „tehetségkutatás” alprogramjának kidolgozásához 
1993-ban. Kurzusokat is tartott ennek keretében, s a Nij-
megeni Egyetemre szóló ösztöndíjakkal támogatta a PhD-s 
hallgatók szakmai kibontakozását: több doktorandus volt 
több hetes ösztöndíjjal Nijmegenben, egy debreceni tanszé-
ki munkatárs pedig ott szerezte PhD fokozatát három éves 
ösztöndíj keretében. Szakmai tanácsaival segítette a disszer-
tációk elkészítését, jelenleg már több mint 20 értekezés ke-
rült megvédésre Mönks professzor szellemi tőkéjére építve 
a Debreceni Egyetemen tehetség-témakörben. A követke-
zőkben áttekintést adunk azon megvédett PhD-disszertációk 
témáiról, amelyekben Mönks Professzor külső szakértőként 
közvetlenül is segítséget nyújtott, ezek témavezetője Balogh 
László tanszékvezető volt. 

-  Dávid Imre: A tehetségazonosítás eszközeinek összeha-
sonlító vizsgálata az intellektuális szférában

-  Páskuné Kiss Judit: A másodoktatás szerepe a képessé-
gek fejlesztésében – különös tekintettel a tehetséggon-
dozásra

-  Mező Ferenc: A vélemények révén történő tehetségazo-
nosítás vizsgálata

-  Turmezeyné Heller Erika: Zenei képességek fejlődése 
6-1o éves korban

-  Orosz Róbert: Sporttehetség kibontakozását elősegítő 
nem specifi kus fejlesztő program kidolgozása és vizsgá-
lata

-  Gömöry Kornélia: Tehetséges tanulók fejlesztése integ-
rált és válogatott osztályok keretében

-  Bóta Margit: Tehetséges tanulók énképének vizsgálata a 
családi háttér függvényében

Ma már ezen oktatók közül többen témavezetőként mű-
ködnek közre az újabb disszertációk készítésében az ország 
több egyetemén: Tóth László, Dávid Imre, Páskuné Kiss Ju-
dit, Turmezeyné Heller Erika, Orosz Róbert, Mező Ferenc.

Hosszú oldalakon lehetne még tovább sorolni Mönks 
Professzor érdemeit a magyarországi tehetséggondozás 
fejlesztésében, de már a fentiek is bizonyítják, hogy nél-
küle nem tartana ott a hazai tehetséggondozás gyakorlata, 
ahol ma tart. Munkásságának nemzetközi jelentősége a te-
hetségkutatás fejlesztésében pedig mindannyiunk számára 
közismert, a Renzullival készített modellje kiindulási pont 
marad mindig is a gyakorló szakemberek és kutatók szá-
mára, szakmai tekintélye világszerte maximálisan elismert.  
Három évtizedes támogató munkáját Magyarországon az 
alábbi kitüntetésekkel ismerték el: „Kelemen László Díj” – 
Debreceni Egyetem, 2000., „Tehetségekért Díj” – Magyar 
Tehetséggondozó Társaság, 2009., „Tehetség Szolgálatáért 
Életműdíj” kitüntetés – Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, 
2012.

Ezen írásunkkal is köszönjük Mönks Professzornak 
mindazt a segítséget, amit a magyar tehetséggondozás fel-
virágoztatásában nyújtott az elmúlt bő negyed évszázadban. 
Mönks Professzorra nemcsak a sikeres fejlesztő munka 
alapjául szolgáló nagyhatású tanai és gyakorlati tanácsai 
miatt fog a magyar tehetséggondozó társadalom sokáig em-
lékezni, de az ügy iránti lelkesedése, elhivatottsága, szemé-
lyes varázsa is igazi emberi értékeket jelentett. Ez is szere-
pet játszott abban, hogy legfőbb külföldi mentora volt évti-
zedeken át a magyar tehetség-ügynek, vonzotta magához a 
tehetség-témakör iránt érdeklődő kutatókat, pedagógusokat, 
s személye megjelenítette a tehetséges gyerekekért felelős-
séget érző, humánus pedagógust is. Fájdalommal búcsúzva 
Mönks Professzortól, biztos vagyok benne, hogy a magyar 
tehetséggondozók tábora tanításait, emberi példaadását 
nagy tisztelettel és szeretettel megőrzi!

Dr. Balogh László
a Magyar Tehetséggondozó

Társaság és a Matehetsz elnöke

Franz J. Mönks többtényezős tehetségmodellje
A holland egyetemi tanár

három évtizede publikálta sokat idézett,
modern szemléletű tehetség modelljét.

Az alábbiakban dr. Balogh László: Iskolai tehetséggondozás című, 2004-ben megjelent 
kötetéből idézzük a modell leírását:

Egyre nagyobb empirikus támogatást nyertek az idők 
során azok az elméleti feltételezések, amelyek a tehetség-

hez szükséges faktorok interakcióját vizsgálták. Ez vezetett 
Mönks többtényezős tehetség-modelljéhez. A kivételes ké-
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pességek, a motiváció és a kreativitás összetevőkön kívül ez 
a modell a családot, az iskolát és a társakat is bevonja, mint 
társadalmi pilléreket. 

Mönks a különleges képességek kategóriájába sorolja 
az intellektuális képességen túl a motorikus, társadalmi és 
művészi képességeket is. Ez annyit jelent, hogy nem csak 
a nagyon intelligens emberek esetében beszélünk tehetség-
ről, de nevezhetjük pl. Pablo Picassot (művészi) vagy Johan 
Ceuyft (motorikus) tehetségnek. Azonban ezek a kivételes 
képességek nem elegendők a tehetség manifesztálásához. 
A személynek igen motiváltnak kell lennie. A kreativitás 
szintén fontos eleme a személyiségnek. A függetlenség és 
a produktív gondolkodás magas szintje a rutinszerű vagy 
reproduktív gondolkodással helyezhető szembe. A társadal-
mi pillérek közül a család játssza a legfontosabb szerepet a 
tehetség nevelésében. Arra is van példa, hogy a család nem 
ismeri fel, vagy nem ismeri el a gyermek potenciális tehet-
ségét és ez negatívan befolyásolja a gyermeket. Az iskola 

szintén fontos pillér. Beleértve mind a vezetést, mind a tan-
testületet. A tanárok közt van, aki odafi gyel a tehetségekre 
és van, aki ignorálja őket az osztályában. A harmadik pil-
lért a társak jelentik. Társaknak azokat nevezi Mönks, akik 
hasonló fejlettségi fokon állnak. A nem azonos szinten álló 
osztálytársak, komolyan gátolhatják a tehetséges gyermek 
intellektuális, de leginkább pszichológiai fejlődését. A te-
hetséges tanulót gyakran tartják beképzeltnek vagy stréber-
nek, ami aztán alulteljesítéséhez vezethet.

Mönks a tehetség fogalmát a következő közelítőleges 
leírással adja meg: A tehetség három személyiségjegy in-
terakciójából jön létre. E három jegy egészséges fejlődésé-
hez megértő, támogató társadalmi környezetre van szükség 
(család, iskola, társak) Más szóval: a hat faktor (család, is-
kola, társak, kivételes képességek, kreativitás, motiváció) 
pozitív interakciója a tehetség megjelenésének előfeltétele.

A hal, a tó és a tehetség 
Dr. Tóth László

Az olvasó bizonyára megrökönyödik a cím láttán, s talán 
megkérdőjelezi a szerző elméjének épségét. Pedig a cím-
ben egy komoly tudományos diszciplína rejlik, bár igaz, 
hazánkban még a tehetség szakavatott értői sem igen talál-
kozhattak eddig vele. Ami nem is csoda, hiszen számottevő, 
magyar nyelvű korrekt bemutatása nincs. Annál inkább van 
viszont angol nyelven, és ez tézisszerűen így fogalmazható 
meg: „Jobb nagy halnak lenni egy kis tóban, mint kis halnak 
lenni egy nagy tóban.” Röviden: nagy hal, kis tó, kis hal, 
nagy tó. (Mondanom sem kell, a hal és a tó itt metaforák.) A 
továbbiakban ennek angol nyelvű megfelelőjét fogom hasz-
nálni egyszerűen azért, hogy megkönnyítsem a keresést az 
angol nyelven olvasni tudó érdeklődők számára. Tehát: Big 
Fish, Little Pond Eff ect – BFLPE.

A BFLPE jelenségére először Davis (1966) fi gyelt fel, aki 
különböző színvonalú egyetemekre jelentkezett és felvett jó 
képességű férfi  hallgatók pályaválasztási döntését vizsgálta 
utólagosan. Azt találta, hogy azoknak a tehetséges hallga-
tóknak, akik az egyetemeken könnyedén szereztek jó ér-
demjegyeket, erősebbek voltak a választott pálya iránti am-
bíciói, mint azoké, akiknek a jó érdemjegyekért keservesen 
meg kellett dolgozniuk. Ő használta először ezt a maximát: 
„Jobb nagy békának lenni egy kis tóban, mint kis békának 
lenni egy nagy tóban.” Továbbá fi gyelmeztette a szülőket 
arra, hogy ne engedjék meg a gyermeküknek a legnevesebb 
egyetemre pályázni, ha úgy gondolják róla, hogy amennyi-
ben felveszik, a leggyengébben teljesítők közé fog tartozni. 
(A Davis-féle maximában még „béka” szerepel, később ez 
„hal”-ra változott.)

A Davis által publikált tanulmányt követően hirtelen meg-
szaporodott a BFLPE jelenséget kutatók száma, közülük is 
kiemelkedik az ausztrál Marsh és kutatócsoportja. Ők vál-
toztatták a „békát” „halra”, ami persze a BFLPE rövidítést 
nem érintette, hiszen az angolban a béka (frog) és a hal 
(fi sh) is f betűvel kezdődik.

A BFLPE modell

A BFLPE modell leginkább a tanulmányi énkép és az egyéni 
teljesítmény, osztálybeli átlagos teljesítmény, illetve az iskolai 
átlagos teljesítmény viszonyához kapcsolódik. A modell azt 
állítja, hogy a jó képesség és a jó teljesítmény ugyan pozitív 
irányban befolyásolja a tanulmányi énképet, viszont az osz-
tálynak, illetve az iskolának az átlagos teljesítménye negatívan 
is hathat az énképre. A modell szerint tehát adott diák tanul-
mányi énképe részben a saját képességeitől, részben a saját 
osztályába, illetve iskolájába járó többi tanuló képességeitől 
függ. Ez az összehasonlítás a „szíve” a BFLPE modellnek, 
ami tehát kimondja, hogy minden tanuló a tanulmányi énképe 
kialakításakor a többi tanulót vonatkoztatási (referencia) ke-
retként használja.

A BFLPE modellt a következő példával világítjuk meg. 
Van két egyformán kiváló képességű, kitűnően tanuló lány, 
akik most mennek nyolcadik osztályból középiskolába. Mivel 
mindketten kiváló képességűek, a tanulmányi énképük erősen 
pozitív. Az egyik lány egy körzeti beiskolázású, általános gim-
náziumba megy, természetesen felveszik. A másik lány egy 
elit, magas presztízsű gimnáziumba jelentkezik, őt is felveszik. 
Mármost az általános gimnáziumba felvett lány ott is megőrzi 
csúcsteljesítő státuszát, így a tanulmányi énképe változatlanul 
pozitív (nagy hal a kis tóban). A másik lány viszont csupa ki-
váló képességű tanuló közé kerül, akik keményen harcolnak a 
jó érdemjegyért. Ezzel a csúcsteljesítő státuszát elveszti, egy 
kiváló lesz a sok kiváló között. Valószínűleg azt gondolja ma-
gáról, hogy nem is annyira intelligens, mint korábban gondolta 
(kis hal a nagy tóban). Ha ennek a két lánynak a tanulmányi 
énképét összehasonlítjuk, azt látjuk, hogy az elit iskolába ke-
rült lány tanulmányi énképe negatív irányba mozdul, mégpe-
dig azért, mert hiába teljesít jól, a többiek is legalább ilyen jól, 
sőt sokan jobban teljesítenek, mint ő, ellentétben a másik lány-
nyal, akinek az osztálytársai alacsonyabb szinten teljesítenek.
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Fontos a BFLPE?

Baj, ha a tanulók pontatlanul észlelik a képességeiket, 
vagyis nem pontos az énképük? Az énkép-kutatások – kü-
lönösen azok, amelyek a modell fordított hatásait vizsgálják 
– azt jelzik, hogy igen, baj. A fordított hatást kutatók kimu-
tatták, hogy a tanulmányi énkép és a teljesítmény dinami-
kus, egymást kölcsönösen erősítő kapcsolatban vannak, ami 
által az énkép oksági kapcsolatban áll az elkövetkezendő 
teljesítménnyel, és ez a teljesítmény oksági kapcsolatban áll 
a tanulmányi énkép további formálásával. Ennél fogva egy 
korábbi tanulmányi teljesítmény szignifi kánsan pozitív ösz-
szefüggésben áll a tanulmányi énkép tovább formálásával, 
ugyanígy az előzetesen formált énkép szignifi kánsan pozití-
van hat a következő teljesítményre.

A fordított hatások vizsgálata pedagógiai szempontból 
a következőket sugallja. Ahhoz, hogy maximalizáljuk a 
tanulók teljes potenciálját, egy adott specifi kust területen 
(például matematikában) való tanulmányi énképét és a tel-
jesítményét (például matematikai problémák megoldásában 
való képességét) egyszerre kell megcéloznunk. Ebből kö-
vetkezik, hogy ha a kimondottan a tehetségesek oktatásával 
foglalkozó iskolában egy tanulónak alacsonyabb szintű a 
tanulmányi énképe, mint a BFLPE-ben, akkor az alacso-
nyabb szintű tanulmányi énkép alacsonyabb szintű tanul-
mányi teljesítménnyel párosul, és ez az alacsonyabb szintű 
tanulmányi teljesítmény negatívabb énképhez vezet, követ-
kezésképpen a képességekre vonatkozó alacsonyabb szintű 
énkép bizony baj, mivel az énkép oksági összefüggésben áll 
a soron következő teljesítménnyel. Így fordulhat elő, hogy 
a tehetségfejlesztő iskolába vagy osztályba járó tehetsége-
sek akár jóval a képességeik alatt teljesíthetnek, negatívabb 
lehet az általános énképük, gyengébb a tanulmányi átlaguk, 
a továbbtanulást tekintve kevésbé színvonalas felsőoktatá-
si intézményeket céloznak meg, és kevésbé igényes mun-
kakörökben gondolkodnak (Marsh, 1991). Mindenesetre 
nyugtalanító, ahogy ezek a tehetséges tanulók nekivágnak 
a jövőnek.

A BFLPE kutatások kritikája

Elsőként Kulik és Kulik (1982) reagáltak a BFLPE mo-
dellre, akik átnézték azokat a kutatásokat, amelyek a tehet-
ségesek képesség szerinti csoportosításával foglalkoztak. 15 
olyan beszámolót találtak, amelyeknél énkép-mérés is tör-
tént. Ezeket elemezve arra a következtetésre jutottak, hogy a 
csoportosításnak az énképre gyakorolt hatása gyakorlatilag 
nulla, vagyis akármilyen módon csoportosítják a tehetsé-
geseket, az énképüket ez nem befolyásolja. Marsh (1984) 
viszont azt mondta, hogy Kulik és Kulik az átlagos ered-
ményeket vették fi gyelembe, de ha a különböző képesség 
szerinti csoportosításokat megnézzük (például tehetséges 
tanulók tehetségesek iskolájában versus tehetséges tanulók 
normál iskolában), akkor a képesség szerinti csoportosítás 
hatása az énképre lényegesen nagyobb.

A BFLPE legnevesebb és leghevesebb kritikusai Dai és 
Rinn (2008). Többek között azt állítják, hogy a BFLPE pa-
radigma implicit módon csak feltételezi, hogy a szociális 
összehasonlításnak nagy szerepe van, de közvetlenül nem 

méri. Azt is állítják, hogy a BFLPE kutatások nem foglal-
koznak a közvetítő tényezőkkel, hogy a hatás csak rövid 
életű, és hogy a hatás nagysága nem akkora, hogy érdem-
ben kellene foglalkozni vele. Ezeken kívül még sok mindent 
állítanak, de ezek részletes tárgyalása meghaladja e cikk 
kereteit. Elég legyen annyi, hogy a felvetéseket a modell 
kidolgozói részletesen megválaszolták (Mars et al., 2008).

A BFLPE utóélete

Mint fentebb írtam, Dai és Rinn (2008) szerint a BFLPE 
rövid ideig tart. A kutatások azonban mást mutatnak. Pél-
dául Marsh, Trautwein, Lüdtke Baumert és Köller (2007) 
három nagy volumenű mérést végeztek a BFLPE hosszú 
távú stabilitására és megmaradására vonatkozóan Német-
országban, 2306 német tanulóval. Az első mérés 8. osztály 
végén történt, melynek eredménye szerint az iskola átlagos 
teljesítménye negatívan befolyásolta a matematika-énképet. 
Ugyanez volt a helyzet két év múlva, a 10. osztályban. Az 
iskolai átlag negatív irányban való befolyásoló ereje tehát 
megmaradt, sőt Marsh és munkatársai a 3. méréssel kimu-
tatták, hogy a negatív hatás 4 év múlva is érvényesült.

A hovatartozás nagyszerűségében való lubickolás

Mindemellett Marsh és munkatársai azt mondják, hogy 
az elit iskolába való felvétellel a tehetséges tanulók énké-
pe pozitívabbá válik, legalábbis átmenetileg. Tehát szinte 
fürödnek a dicsőségben pusztán attól, hogy egy nagynevű 
iskolába felvételt nyertek. Mintha ezt mondanák: „Ha elég 
jó voltam ahhoz, hogy ebbe a jó hírű iskolába felvegyenek, 
akkor tényleg nagyon okosnak kell lennem.” Marsh-ék ezt 
az identifi kációs folyamatot asszimilációnak vagy rávetülő 
dicsfénynek nevezik, azaz abból a dicsfényből, amely az 
adott iskolát övezi, a tanulók is részesülnek onnantól kezd-
ve, hogy felvették őket ide. Később viszont ez a dicsfény 
megkopik, mivel a tanév indulásától tanuló vált, elkezdi az 
osztálytársait összehasonlításra használni, és a hovatarto-
zás nagyszerűsége helyett ilyen gondolatok fogalmazódnak 
meg benne, mint: „Egy csomó tanuló van, aki jobb, mint 
én, tehát nem is vagyok olyan okos, amilyennek hittem ma-
gam.” Ez a kontraszthatás képezi a klasszikus BFLPE.-t. 

A BFLPE-t befolyásoló tényezők

Dai és Rinn (2008) szóvá tették, hogy a modell nem neve-
zi meg azokat a szituációs és személyiségváltozókat, ame-
lyek befolyásolhatják a BFLPE-t. Ez azonban nem így van. 
A leggyakrabban vizsgált személyiségváltozó a képesség. 
Mindazonáltal az eredmények általánosságban csekély mér-
tékű, vagy éppen ingadozó irányú képet mutatnak. Éppen 
ezért a kutatók úgy vélik, az egyéni képesség mint moderá-
tor minden képességszinten jelentkezhet.

Seaton, Marsh és Craven (2010) átfogó kutatást végeztek 
a befolyásoló tényezők megállapítására, amelyben a BFL-
PE általánosíthatóságát és nagyságát vizsgálták 16 egyéni 
tanulói jellemző alapján. A 16 független változó két nagy 
területhez tartozott, ezek: a szocio-ökonómiai státusz és az 
önszabályozó tanulás. A 16 független változó közül csak 



Tehetség 8 2020/1. szám

három volt olyan, amelyek befolyásolták a BFLPE-t. Az 
eredmények szerint azok a tanulók szenvedtek jobban a 
BFLPE-től, akik (1) erősen szorongóak, (2) felületesen ta-
nulnak, (3) együttműködő beállítottságúak. Összességében 
a szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy „az eredmé-
nyek alátámasztják a BFLPE általánosíthatóságát, továbbá a 
BFLPE szempontjából a tanulók inkább hasonlítanak, sem-
mint különböznek” (36. oldal).

A szociális összehasonlítás

Dai és Rinn (2008) további felvetése, hogy „a BFLPE ku-
tatása csak halvány szálon kötődik a szociális összehasonlí-
tás szakirodalmához” (290. oldal). A BFLPE kutatói ennek 
az ellenkezőjét gondolják. Szerintük a BFLPE „szíve” ép-
penséggel a szociális összehasonlítás. Ugyanis egy tanuló a 
saját teljesítményét abból a szempontból is mérlegre teszi, 
hogy más tanulók hogyan teljesítenek. Feltételezhető to-
vábbá, hogy a társas összehasonlításnak szerepe van abban, 
hogy adott tanuló egy magas presztízsű iskolába akar beke-
rülni, és abban is, hogy ha már bekerült, az énképe negatív 
irányba változik. Egy kiváló tanulókból létesített osztályban 
ugyanis az osztálytársak is kiváló képességűek, kiválóan tel-
jesítenek, a BFLPE pedig a velük való összehasonlításban 
gyökerezik. Mármost ha az adott tanuló a nála jobbakkal 
hasonlítja össze magát, paradox módon az történik, hogy ez 
a „felfele” összehasonlítás a jobb teljesítményre motiválja, 
ugyanakkor az énképe negatív irányba mozdul, vagyis ez a 
kettő együtt jár. Ha viszont az adott tanuló nem a nála job-
bakkal, hanem az osztály egészével hasonlítja össze magát, 
a BFLPE eltűnik.

A további kutatások irányai

A BFLPE hosszú utat járt be a Davis-féle béka-tó tanul-
mány óta. Már sokat tudunk a jelenségről, de még vannak 
megválaszolatlan kérdések. Például a kutatásoknak nagyobb 
hangsúlyt kellene fektetni az összehasonlító stratégiákra, 
vagyis hogy adott tanuló miért dönt úgy, hogy összehasonlí-
tásként pont azt a tanulót választja, illetve az osztály egészét 
választja. Aztán: hogyan befolyásolják az összehasonlítást 
a fejlődési szakaszok? Milyen moderátorok vannak még? 
Lehet, hogy a BFLPE csak a neurotikus, szorongó vagy de-
pressziós tanulókat érinti? Továbbá jó lenne, ha a BFLPE 
kutatások kilépnének az iskolából, és olyan kereteket vá-

lasztanának, mint az egyetemek vagy a munkahelyek.
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Matematikai tehetségígéretek az óvodában
Takácsné Szabó Melinda

A matematika iránti fogékonyság már óvodáskorban fel-
lelhető. Ezen érdeklődésre építve számos tevékenységterü-
let közelebb hozható a gyermekekhez, így az erősségeikre 
építve fejleszthetjük azokat a területeket, amelyekben ke-
vésbé sikeresek. 

A matematika csodálatos, sokszínű világa a gyermeki 
felfedezés alappillére, szerves része a mindennapjainknak, 

így az óvodai életnek is. A vizsgálat kiterjedt a jelenlegi 
gyakorlat feltérképezésére, a tehetségfejlesztő szakembe-
rek tapasztalataiból kiinduló tulajdonságlista összeállítására 
a matematika területén, aminek alapján megkönnyíthető a 
kiválasztás. A vizsgálat elemzi a jelenlegi gyakorlatban al-
kalmazott azonosítási módszereket, eljárásokat is. A kutatás 
azon kérdésekre kívánt választ találni, melyek megválaszo-
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lása elengedhetetlen a kisgyermekkori logikai-matematikai 
tehetséggondozás tekintetében. A témával kapcsolatban ke-
vés szakirodalmi vonatkozást találunk, mely az óvodáskor-
ra vonatkozik. Szükség van új eredmények, gyakorlatban 
is alkalmazható ismeretek feltárására. A tehetséggondozás 
tekintetében alapvető kérdés, hogy melyek azok a tulajdon-
ságok, melyek elsődleges jelei lehetnek a gyermek átlagon 
felüli képességeinek logikai-matematikai területen. Érde-
mes-e, tudjuk-e a tehetség mértékét mérni óvodáskorban, 
mikor érdemes elkezdeni a képességek mérését? Milyen 
azonosítási módszerekkel dolgoznak a szakemberek a kis-
gyermekeket illetően? 

 
A tehetség azonosítása 

„A tehetség természeti erő, amely a megjelenésére al-
kalmas környezetben alkotó erővé válhat.” (Gyarmathy 
2012:6) Ahhoz, hogy ezt az erőt felszabadítsuk, azonosítani 
kell a tehetségeket. Czeizel Endre megkülönböztet három 
tehetségfogalmat: giftedness-potenciális tehetséget, talen-
tum- a megvalósult tehetséget és a géniuszt- párját ritkító 
tehetséget. Amit az óvodai-iskolai tehetségazonosító mun-
ka során keresünk, az a potenciális tehetség, mint tehetsé-
gígéret. (Dávid-Hatvani-Héjja-Nagy 2014) Az azonosítási 
folyamatnak a tehetségígéretek tekintetében az alábbi négy 
területre kell kiterjednie: (1) átlag feletti általános képessé-
gek; (2) átlagot meghaladó speciális képességek; (3) kre-
ativitás; (4) feladat iránti elkötelezettség. (Izsóné-Hujber 
2015:33-34) 

A tehetségterületek középpontjában, különösen óvodás-
korban, a csoport összes gyermekének fejlesztése áll. A 
diff erenciálás alapját a képességek aktuális színvonala je-
lenti.  A logikai-matematikai tehetségek tekintetében a ku-
tatók leginkább a 10 év feletti gyermekek megfi gyelésére 
helyezték a hangsúlyt. Kevés szakirodalom foglalkozik ki-
fejezetten a kisgyermekkori matematikai tehetségekkel, ami 
különös, hiszen a zenei és a matematikai érdeklődés, tehet-
ség mutatkozik meg leghamarabb. A matematikai tehetség 
az életkorral együtt változik, így nem lehet ugyanazokat a 
módszereket alkalmazni a különböző életkorokban. Más el-
járás szükséges kisgyermekek esetében, mint tizenéveseknél. 

A kisgyermekkorban megmutatkozó kiemelkedő mate-
matikai képesség és érdeklődés, melyet elsősorban a maga-
sabb szintű gondolkodás és az absztrakciós képesség korai 
megjelenése jellemez, később többnyire más területre ka-
nyarodik. A matematikai tehetség korai felfedezése éppen 
ezért több szempontból is jelentős. (Gyarmathy 2002) A ma-
tematikai tehetség már kisgyermekkorban megmutatkozik 
ugyan, de a nagy teljesítmények inkább az ifjúkorra várha-
tóak. A legtöbb matematikai tehetség már húszéves koráig 
komoly tudományos eredményeket ért el. Armstrong (1994) 
szerint virágzása nagyjából 40 éves korig tart, ezt az életkort 
meghaladóan kiemelkedő matematikai alkotásokat már nem 
hoztak létre. (Gyarmathy, 2002.)   

A kiváló matematikai gondolkodású gyermekek nagyon 
korán érdeklődést mutatnak a számok iránt. Szinte mindent 
megszámolnak, elsősorban kiváló számolási képességükkel 
tűnnek ki társaik közül. Természetesen a kiváló számolá-
si képesség nem jelenti azt, hogy a gyermek matematikai 
tehetséggé válik. (Józsa, 2000.) A tehetségazonosítás nem 
egyszeri alkalom, sokkal inkább egy tehetséggondozási te-
vékenységbe ágyazott folyamat, amely végigköveti a tehet-
ségígéretek fejlődését. Minél több forrásból szerzünk infor-

mációkat a gyermek teljesítményéről, képességeiről, annál 
megbízhatóbb az azonosítás. (Dávid-Hatvani-Héjja-Nagy, 
2014.) 

Azonosítási módszerek 

A matematikai tehetség azonosítására, szemben például a 
zenével, kiválóan használhatóak az IQ- tesztek. A matema-
tikai tehetség, már a születéskor adott, amelyre a megfelelő 
környezet stimulálóan hat, így már korán jó esély van a fel-
ismerésére. Fő irányelvek az azonosításban kisgyermekek 
esetében: térbeli-vizuális játékok, rejtvények; objektív ké-
pességtesztek használata; matematikai feladatok; geomet-
riai rejtvényekkel jól mérhetők az egyes tehetségvonások; 
térbeli-vizuális képességeket, memóriát mérő eljárások; 
intelligenciatesztek; Raven-teszt segítségével. (Kovács-Ba-
logh 2010.) 

Az elemi számolási készség felmérésére jól használható-
ak a DIFER tesztek. A vizsgálat 10-20 percet vesz igény-
be.  A DIFER (Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer; 
Nagy-Fazekasné-Józsa-Vidákovich, 2002.) tesztfüzeten kí-
vül 20 db azonos színű és hosszúságú pálcikára van szük-
ség. A vizsgálatot az óvodapedagógusok is elvégezhetik, 
sőt ajánlott iskolába lépés előtt megcsinálni. (Józsa 2000) A 
szakirodalom alapján a matematikai tehetség azonosításá-
ban számos matematikai képességet mérő eljárás geometriai 
rejtvényből áll, ez az egyik irányelv. (Gyarmathy 2002.) 

Kutatási eredmények 

Kutatásom során 242 fő magyar, logikai-matematikai 
tehetséggondozással is foglalkozó pedagógus szemléletét 
ismerhettem meg a korai matematikai tehetséggel kapcso-
latban. Tapasztalataik megismerése, a tehetségazonosítás 
általuk használt módszereinek feltárása volt az alap a tulaj-
donságlista elkészítéséhez.  

a.) A tehetségígéretek azonosítása 
Révész Géza A korai tehetség felismerése (1918) című 

kötetében részletesen kifejti álláspontját, miszerint szük-
ségtelenek a tehetségvizsgálatok kisgyermekkorban. Az 
ellentétes kutatási eredmények azt bizonyítják, hogy a mai 
gyakorlat más álláspontot képvisel. Ugyanis a szakemberek 
51%-a már óvodáskorban szükségesnek tartja a felmérése-
ket (1. ábra; forrás: saját vizsgálat, 2019.) 

Logikai-matematikai tehetség azonosítása 
Molnárné Dr. László Andrea, a Rákóczi Ferenc Tehetség-

pont pedagógusa, nekem adott interjújában felhívja a fi gyel-
met egy nagyon fontos dologra: „Azt gondolom, bármikor 
lehet mérni, de az eredménnyel vigyázni kell. Ha egy 2-3 
éves gyerek kiemelkedő logikai képességeket mutat, az nem 
biztos, hogy tartós, lehet, hogy csak ezen a területen fej-
lődött előbb a társaihoz viszonyítva.” Logika-matematika 
tekintetében már óvodáskorban felismerhető a gyermekek 
ezirányú érdeklődése, erre mindenesetre érdemes odafi gyel-
ni és minél több gondolkodást segítő játékkal, fejtörővel, 
tevekénységgel elősegíteni további fejlődésüket. 

A tehetséggondozással foglalkozó szakemberek (N=242), 
megjelölték a logikai-matematikai területen, általuk legin-
kább használt azonosítási módszereket Leggyakrabban a 
térbeli-vizuális képességekre fókuszáló játékokat, mérőesz-
közöket alkalmazzák (76%). A matematikai feladatok, geo-
metriai rejtvények szintén használatosak. Ezek az eljárások, 
valamint a pedagógus jellemzése jól alkalmazható lehet 
óvodáskorban is. (Itt még jelentősen hagyatkozunk a szülő 
jellemzésére is.) 
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b.) A matematikai tehetségígéretek főbb tulajdonságai 
A legismertebb tulajdonságlista, amely kifejezetten mate-

matikai tehetségekre vonatkozik Gyarmathy Évától (2002) 
származik. Azonban e tulajdonságlistában a már felismert 
tehetségek jellemvonásai tükröződnek. Vajon ezek a tulaj-
donságok már az óvodáskorban is megmutatkoznak? Tehet-
séggondozással foglalkozó pedagógusok (N=237), pszicho-
lógusok (N=5) véleménye szerint részben már fellelhetők 
ezek a tulajdonságok, ilyen a rugalmas gondolkodás, kitartás 
és feladatelkötelezettség, a problémák keresése és a kiváló 
emlékezet. Az adatokat látva azt tapasztalhatjuk, hogy ez a 
tulajdonságlista nem fedi le a kisgyermekkori jellemvoná-
sokat matematikai tehetség-felismerés tekintetében. Kutatá-
som egyik fő célja, egy olyan tehetségfejlesztő szakemberek 
tapasztalataiból kiinduló tulajdonságlista összeállítása volt, 
amely segítséget nyújthat a logikai-matematikai tehetsé-
gígéretek korai felismerésében.  A felmérés segítségével 
készült lista elemei sokkal közelebb álnak az óvodáskorú 
gyermekekhez, megtalálhatóak benne azok a tulajdonságok, 
melyek egyértelmű jelzései lehetnek az átlagtól eltérő ké-
pességeknek. Az alábbi tulajdonságlista jobban illeszkedik 
az óvodás korosztály jellemzőihez. A játék, mint elsődleges 
tevékenység kerül előtérbe, mely a megfi gyelés fontos esz-
köze is egyben.  

A matematikai tehetségígéretek főbb tulajdonságai óvo-
dáskorban (a felmérések alapján): Képesek hosszú ideig egy 
dologra koncentrálni.  Korán nagy érdeklődést mutatnak 
a számok iránt.  Kitartás és pontosság a játékok során. 

 Szeretik a kirakójátékokat, a téri rejtvényeket, mintákat. 
 Jó problémamegoldó képesség.  Másfél-két évesen ren-

geteget kérdez, okokat és összefüggéseket próbál találni. 
 Idősebb gyermekek, személyek, játszótársak preferálá-

sa.  Kiemelkedő téri-vizuális képességek.  Matematikai 

készségek is egyértelműen megjelennek (pl. Kétévesen 4-10 
tárgyat stabilan megszámol; ismeri a több, kevesebb, ugyan-
annyi fogalmát; háromévesen 50es számkörben összead, 
kivon).  Szeretik a számjátékokat, élvezettel számolnak, 
keresnek és találnak összefüggéseket.  Nagy pontosságú 
és részletességű rövid- és hosszú távú memória.  Számfo-
galom korai kialakulása.  Váratlan és meglepő válaszok a 
gyermek részéről.  Játékaikat rendszerezik, szortíroznak, 
osztályba sorolnak sok mindent.  Fejlett fi nommotorika 
és mozgáskoordináció.  Fejlett képzelőerő, erős fantázia. 

 Logikus gondolkodás.  Geometriai formák ismerete. 
Ahhoz, hogy egyértelműen kijelenthető legyen, hogy e tu-
lajdonságok valóban általános jellemzői lehetnek a matema-
tikai tehetségígéreteknek, további vizsgálatok szükségesek, 
természetesen a gyermekek megfi gyelése is hosszabb időt 
vesz igénybe. 

 
Összegzés 

Az embernevelésben a kisgyermekkori fejlesztés kulcs-
fontosságú. A neveléstudományok kutatói szerint a szüle-
téstől hét éves korig eldől, mennyit tud felszínre hozni az 
ember a benne rejlő képességekből. Éppen ezért fontos, 
hogy minél korábban érjék fejlesztő hatások a gyermeket. 
Ígéretből tehetség ennek értelmében akkor lesz, ha minél 
korábban és minél magasabb színvonalon, a képességeknek 
és adottságoknak megfelelően, kezdődik meg a gondozás 
(Füllér 1999), tehát nem elhanyagolható a tehetségfejlesztés 
már az óvodáskorban.   

A szerző
óvodapedagógus, Budapest, Park Óvoda.

Tehetünk a tehetségesekért!
Dr. Duró Zsuzsa

„Az a nemzet, amely nem képes 
tehetséges fi ainak kifejlődését biztosítani 
és őket a nekik megfelelő helyre állítani, 

az a középszerűség kezén elsorvad.” 

(gr. Klebelsberg Kunó)

Tehetség-ígéretes tanulóink képességeinek kibontakozta-
tása az önmegvalósítás egyik legfontosabb eleme. A klasz-
szikus Maslow-piramis legfelső részén, csúcsán is ezt az 
elemet találjuk. Ahhoz, hogy képességeinket megfelelően 
kamatoztathassuk, a piramis alapelemeinek is meg kell va-
lósulnia, ezeket a szükségleteket is ki kell elégíteni. (Bio-
lógiai szükségletek, szeretet-szükséglet, elfogadás igénye.) 
Ezen igények kielégítésének segítése alapvető feladata a 
családnak és az iskolának. 

Természetesen nem csupán a tehetség-ígéretes gyerekek 
esetében lépnek  fel ezek a szükségletek, hanem az átlagos, 
vagy az átlag alatt teljesítő tanulóknál is. Mégis bátran ki-
mondhatjuk, hogy a tehetséges gyermekek „mássága” abban 
is megnyilvánul, hogy még erőteljesebben lép fel esetükben 
az önmegvalósítás alapelemeiként a szeretet és az elfogadás 
igénye. Most még nem említeném azon alulteljesítő tehetsé-

gesek népes táborát, akik szociokulturális hátránnyal indul-
nak. Gyakori közülük az alultáplált, az ingerszegény kör-
nyezetből kikerülő, a nem megfelelő viselkedésminták ott-
honi látványa mentén szocializálódott, esetleg a környezet 
szegényebb szókincse miatt lemaradó. És akkor még nem 
is beszéltünk a nemek közötti különbözőségekről sem: a 
lányok kedvesebb, simulékonyabb viselkedésük miatt szor-
galmasabb, jobb tanulóknak, tehetségesebbnek tűnhetnek. 

De be kell valljuk, hogy a fi úk pl. lázadóbb, nonkonfor-
mabb viselkedésükkel burkoltan már erőteljesen jelzik a 
külvilág felé gondolkodásukban, kreativitásukban, moti-
váltságukban az átlagostól való eltérést. Az iskola napjaink-
ban rendkívül sok feladatot vállal fel, ezért – mondjuk ki 
bátran – túlterhelt. Kollégáink örülnek, ha elsajátíttathatják 
a tantervben előírt tananyagot, sokan csak „letanítanak”. 
Ezért az átlagtól (felfelé és lefelé is) eltérő, tehát kimagasló 
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képességű tanulók, illetve a tanulási nehézségekkel küzdők 
bizony több problémát jelentenek. Tematikában, módsze-
rekben, eszközökben mást igényelnek. Az ő igényeiket pél-
dául speciális foglalkozások keretében lehet a legszaksze-
rűbben kielégíteni. 

Talán a tanulási nehézségekkel küzdők még szerencsésebb 
helyzetben vannak, hisz hosszú évek óta a felsőoktatásban 
képzik fejlesztő pedagógus kollégáinkat, akik szakértőivé 
válnak ennek a területnek. Ugyanezt a kedvező tényt azon-
ban tehetséges gyerekekkel foglalkozó pedagógusaink nem 
érzékelhetik. Tehetségfejlesztő tanárképzés nem sok helyen 
található az országban. A tehetséges gyermekeket fejlesztő 
pedagógustársaink munkáját segítenünk kell! Gyermekvé-
delmi felelős, osztályfőnök, szaktanár, fejlesztő pedagógus, 
szülők összehangolt munkája szükséges a sikeres tehetség-
gondozáshoz. Ez jelenti a „tehetségmenedzselést”! Ez azon-
ban igényel egy intézményi tehetség-koordinátor szerepet 
is. Hiszünk benne, hogy pedagógus társaink szívesen vállal-
ják fel a nehezebb körülmények között is az eff éle fejlesztő 
munkát. Örömmel készítik fel tanulóikat versenyekre, ve-
télkedőkre, egyéb – a képességeket megmutató – megmé-
rettetésekre. 

Az általános iskola alsó tagozatában talán a legnehezebb 
együttműködni a tehetséges gyerekekkel. Ez talán abból a 
tényből adódik, hogy az iskolai tehetség megítélése szo-
rosan kötődik az írásbeliséghez, az alap kultúrtechnikák 
(olvasás, írás, számolás) elsajátításához. Iskolába kerü-
léskor – illetve még óvodás korban – nem rendelkeznek a 
gyerekek ezen a téren magas minőségi mutatókkal. Ezért 
a „diagnózis” biztos felállítása 3.-4. osztály előtt még igen 
nehéz. Mégis valljuk, hogy a tehetséggondozó munka alap-
ját a korai felismerés jelenti. Ehhez azonban hozzá tartozik, 
hogy ismerjük azokat a tulajdonságokat, melyek birtokában 
„tehetség-gyanússá” válhat egy-egy kisiskolásunk, nagy-
csoportos óvodásunk is. 

Melyek a leggyakrabban megmutatkozó, markánsan fel-
ismerhető jelek, melyeket tanórán, illetve tanórán kívül a 
gyakorlatban észlelhetünk? A legfontosabb jellemzők a kö-
vetkezők:

•  magas szintű elvont gondolkodás, fogalomalkotás, 

kombinációkészség; 
• jó memória és beszédkészség; 
•  kiváló matematikai logika, téri viszonyok átlátása; 
• speciális képességek (pl.: zenei, pszichomotoros, stb.); 
•  alkalmazkodóképesség, új helyzetekben feltalálja ma-

gát; 
• kritikus, független gondolkodás; 
• gyors, pontos, szelektív információfeldolgozás; 
• a lényeges és lényegtelen szétválasztásának képessége; 
• gördülékeny, rugalmas és eredeti gondolkodás; 
•  ötletgazdagság, szokatlan feladat- és helyzetmegoldá-

sok; 
•  fogékony az új és különös, akár irracionális gondola-

tokra, tevékenységekre, alkotásokra; 
•  kíváncsiság, merészség és szellemi játékosság, esetleg 

a gátlástalanságig jutó kockázatvállalás gondolkodás-
ban, cselekedetben; 

• a konvenciókkal kevéssé törődés, non konformizmus; 
• bizonytalan helyzetek toleranciája; 
• humorérzék; 
• elmélyült érdeklődés, lelkesedés képessége; 
• bizonyos területeken meglepő mennyiségű ismeret; 
• kitartás, állhatatosság, önállóság - sokszor makacsság; 
• belső motiváció; 
•  önbizalom, énerö, hit saját képességükben, hogy fontos 

dolgot tudnak létrehozni; 
• magas célok kitűzése az őket érdeklő területeken; 
• önkritika, mások kritikájára változó reakció. 

Ha a fenti tulajdonságok közül több is összecseng egy-
egy gyermek esetében, már „gyanakodhatunk”, hogy ki-
emelkedő tehetséggel megáldott valakivel állunk szemben. 
És máris kezdhetjük vele a személyre szabott tréninget, hisz 
bármily sok feladatot is ró ránk az iskolai munka, a leg-
nagyobb sikerélményt a tehetséges gyermekekkel történő 
foglalkozás adja a pedagógusnak. Látni örömüket egy meg-
nyert verseny, vetélkedő után, osztozni boldogságukban - és 
a szülőkében is - olyan energiát ad, amely a mindennapok 
szürkeségében lelki felüdülést, szellemi feltöltődést okoz. 

AZ MTT „DIGITALIZÁCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ
A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN”

SZEKCIÓJÁNAK ROVATA
Megalakult a Magyar Tehetséggondozó Társaság

„Digitalizáció és Innováció a Tehetséggondozásban” Szekciója
A MTT Elnöksége az Európa 2000 Középiskola 

igazgatójának, Papp Andrásnak javaslatát és elő-
terjesztését elfogadta és megalakította a Társaság 
Digitalizáció és Innováció a Tehetséggondozásban 
Szekcióját. A szekció megalakítását az Elnökség 
egyhangúlag fogadta el, fi gyelembe véve és felis-
merve annak szükségességét, hogy a XXI. századi 
elvárásoknak megfelelően  ezen a területen is van 
tennivalója a Társaságnak.

Helyzetelemzés: „A Kormány MAGYAROR-
SZÁGI DIGITÁLIS OKTATÁSI STRATÉGIÁJA 
kimondja, hogy „A programot és az annak része-
ként elkészült Magyarország Digitális Oktatási Stra-
tégiáját (DOS) az a felismerés hívta életre, hogy a 
digitális átalakulás nem választás kérdése: olyan 
elkerülhetetlen jelenség, amelyre mindenkinek fel 
kell készülnie, hiszen 20. századi tudással senki 
nem lehet versenyképes a 21. században. A digi-
tális eszközöket és szemléletmódot be kell vinni a 
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tantermekbe, mivel napról napra mélyebben integ-
rálódnak a hétköznapi életünkbe is. A felnövekvő 
generáció versenyképessége, munkaerőpiaci esélyei 
szempontjából is elkerülhetetlen az oktatási rendszer 
azonnali és radikális digitalizálása: most dől el, hogy 
a magyar fi atalok milyen szerepet töltenek majd be 
az európai munkaerőpiacon, ahogy az is, hogy a ma-
gyar nemzetgazdaság milyen szerepet kaphat a nem-
zetközi versenyben. A felkészülés legjobb eszköze 
természetesen az oktatásban való tudatos részvétel, 
az egész életen át tartó tanulás. Ennek megfelelően 
a DJP kiemelt területei közé tartozik Magyarország 
Digitális Oktatási Stratégiájának elkészítése, hiszen 
a 21. században nem lehet múlt századi módszerek-
kel tanítani és tanulni.”

Munkaerő piaci elvárások a XXI. században, 
a következő 5-10 évben: A különböző kutatások 
alapján a munkáltatók a következő legfontosabb 
készségeket, képességeket várják el a jövő munka-
vállalóitól, azaz a jelenlegi iskolarendszerben tanuló 
diákoktól:
• Kritikus gondolkodás és problémamegoldás
• Kommunikáció és együttműködés
• Kreativitás és innováció
• IKT műveltség

Elmondható, hogy az iskolarendszernek olyan 
munkakörökre kellene felkészíteni a tanulókat, amik 
még ma nem is léteznek vagy nem ismertek. Ezért 
fontos a készségek és a képességek fejlesztése a lexi-
kális tudás helyett. Maga a tudásmennyiség már nem 
versenyelőny, az Interneten szinte minden elérhető.

Fontos, hogy a digitális oktatás ne a hagyományos 
oktatás digitális eszközökkel támogatott változata le-
gyen, hanem szemléletmódjában, módszertanaiban, 
követelményrendszerében is új, a digitális kor kihí-
vásaira refl ektáló nyitott oktatási környezet jöjjön 
létre. Már elérhetőek a tanítás-tanulás folyamatát, 
mind a pedagógusokat, mind a tanulókat támoga-
tó platformok, amelyek biztosítják az elektronikus 
tananyagok létrehozását, szerkesztését, megosztá-
sát, lejátszását, valamint mérés-értékelési feladatok 
kiosztását és az eredmények begyűjtését, illetve – 
amennyiben ezt a feladat jellege lehetővé teszi – ki-
értékelését. 

A digitális mérés-értékelés is beépül a tanítás-tanu-
lás gyakorlatába, és támogatja az intézményi minő-
ségirányítási folyamatokat is. A digitális oktatás még 
inkább segíti az újfajta tanulásszervezési folyamato-
kat, mint pl. a csoportos, kooperatív, páros, egyéni 
projekt alapú munkaformák, melyeket a digitális 
eszközök használatával tehetünk kompetencia alapú 
és kommunikációt, együttműködést fejlesztő komp-
lex tevékenységgé. Azaz a lexikális tartalom helyett 
a megvalósításra, a munkáltatásra és az együttes te-
vékenységek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, elő-
térbe helyezve az elvárt képességek fejlesztését.

A digitális tananyagok és oktatás segítő platfor-
mok, Interneten elérhető széles kínálata támogatja az 
eltérő tanulási igényeket is. A digitális módszereket 
alkalmazó tanítás-tanulás folyamata segíti és támo-
gatja a tehetséges tanulókat, az alulteljesítő tehetsé-
geseket és a sajátos nevelési igényű tanulókat is a 
felzárkóztatásban és az esélyegyenlőség megterem-
tésében, és segíti az inkluzivítást, illetve saját képes-
ségeik kiteljesítését. Ezek az újfajta tanulásszervezé-
si módok a digitális eszközök, módszerek segítségé-
vel a különböző képességű tanulók oktatásában egy-
aránt használhatók. A digitális eszközök segítségével 
a diff erenciálás során a diákok könnyebben tudják az 
egyéni tanulási utakat bejárni.

A digitális szekció létrehozása, a teljesség igénye 
nélkül a következő lehetőségeket hordozza magá-
ban:
•  Különböző konferenciákon a témában előadások 

tartása.
• Konferenciák szervezése a témában.
•  Tantestületek számára előadások, illetve képzések 

tartása (akkreditált programok).
•  Az Európa 2000 Középiskolában, mint bázisisko-

lában felsőoktatási intézmények hallgatóinak, a 
posztgraduális képzésben résztvevőknek óraláto-
gatások lehetősége.

•  Együttműködés tanárképzéssel foglalkozó fel-
sőoktatási intézményekkel, a digitális oktatás 
megismertetésére.

•  Az iskolában az eredmények mérése, hatásvizsgá-
latok végzése, kutatási lehetőségek.

•  A MTT tagok számának emelése (újszerű, korsze-
rű ismeretekhez jutás, vonzó lehet a pedagógusok 
számára).

•  A MTT honlapján és a Tehetség folyóiratban cik-
kek, tanulmányok megjelenése.

•  Nem utolsó sorban a Kormány digitális stratégiá-
jához és a XXI. század technológiai fejlődéséhez, 
a tanulók, szülők és a munkáltatók elvárásaihoz 
való alkalmazkodás. 

•  Szoros kapcsolatok kialakításának lehetősége a 
versenyszférában működő vállalatokkal, olyan 
szervezetekkel, amelyek kiemelt fi gyelmet fordí-
tanak a digitalizáció elterjesztésére.

A Magyar Tehetséggondozó Társaság várja az ér-
deklődő kollégák és oktatási szakemberek jelentke-
zését, csatlakozását a szekcióhoz.

Budapest, 2019. 11. 05.

Dr. Balogh László
elnök

Papp András
a szekció vezetője
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A BETT-SHOW és ami mögötte van
(Modern oktatási trendek és az Európa2000 Középiskola
digitális transzformációja a tehetséggondozás jegyében) 

Kiss Károly
Az Európa 2000 Középiskola csapata, Papp András igaz-

gató, a MTT Digitális Szekciójának vezetője, Takácsné 
Laczó Sylvia igazgatóhelyettes és Kiss Károly, digitális és 
módszertani vezető már második alkalommal vettek részt 
Európa és talán a világ legnagyobb oktatási kiállításán a 
BETT-SHOW-n Londonban, 2020. január 23-25. között.

A kiállítási pavilon bejárata

A Kiállításon találkoztunk a magyar DPMK küldöttség 
tagjaival, és számos ország, cég képviselőjével. A több na-
pos tárgyalások, a kiállítási pavilonok és bemutatók, okta-
tási- és módszertani előadások megerősítettek bennünket 
abban, hogy jó úton járunk iskolánk digitális átalakulását 
tekintve, illetve a kollaboratív, együttműködésen alapuló, 
csoport- és projektszemlélet alkalmazásában egyaránt.

A kiállításon kapcsolatot építettünk ki a diákok kognitív 
képességeit, matematikai és szövegértési kompetenciáit 
objektíven diagnosztizáló céggel, akik segítik a jövőben a 
jelentkező, és a jelenleg nálunk tanuló diákok felmérését. 
Ennek célja az iskolában már jelenleg is sikeresen működő 
csoportbontások szakmai hátterének erősítése, a bejövő di-
agnosztikus adatok mellett a diákok fejlődésének, az iskola 
hozzáadott értékének objektív kritériumokkal történő méré-
se, a tehetséges diákok azonosítása és az adott kiemelkedő 
kompetenciaterület tudatos fejlesztése az iskolai gyakorlat-
ban a folyamatos visszacsatolások, és nyomon követés biz-
tosításával.

Iskolánk elkötelezett a 21. századi digitális eszközökkel 
támogatott oktatási lehetőségek kialakítása mellett. A Mic-
rosoft 365 Education oktatási felülete mellett köteleztük el 
magunkat, a tanulási környezetet a Microsoft TEAMS és 
ONENOTE programokon keresztül építjük be a minden-
napokba és ezekhez a platformokhoz kapcsolunk egyéb, 
egy-egy speciális funkcióval rendelkező programelemet (pl. 
playposit, quizlet, kahoot, kahn-academystb…) A tanulók 
digitális tankönyvekből tanulhatnak, és az órai és otthoni 
munka eszköze a tablet, vagy a speciálisan a tanulásra kifej-
lesztett DELL laptop.

Mindez köszönhető annak a tudatos másfél éves fejlesz-
tésnek, melynek egyik legfontosabb eleme a kollégák fel-
készítése a digitális oktatás bevezetésére.  Számos tovább-
képzésen, műhelymunkákon vettek részt, többek között a 
Microsoft Education 9 modulját minden kolléga elvégezte. 
Új munkaformákat, oktatási módszereket ismertek meg, di-
gitális tananyagokat állítottak össze egyénileg és szakmai 
teamekben egyaránt.  

Beláttuk az elmúlt években, hogy a jelenlegi oktatási kör-
nyezet nem az egyéni képességek diff erenciált fejlesztését, 
hanem a homogenizálást eredményezi. A fenti környezetnek 
ráadásul nagyon negatív hatása van a diákok énképére, hi-
szen csak a legjobb 15-20% tud megfelelni a magas köve-
telményeknek, a többiek, sőt még a megfelelni tudók nagy 
része is, feszült, frusztrált lesz. Ezzel szemben iskolánkban 
a tanulási környezet otthonosabb, családias jellegét igyek-
szünk megteremteni.

A kiállítási terület egy kis része

Olyan körülményeket alakítunk ki, ahol a diákok a tanu-
lási tölcsér maximumát használhatják a tudásépítés során, 
azaz a frontális, szóbeli előadások 20%-os ismerete helyett 
a maguk által alkotott ismereteket használják, amivel 80-
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90%-os ismeretrögzítést szeretnénk elérni. Célunk az, hogy 
a diákok megszeressék a tanulást, s ne 45%-os érdeklődé-
si arányt mutassanak 9. évfolyam elejére, mint ahogy azt a 
melléklet diagram is mutatja.

Mennyire szeretik az iskolát a diákok?
(Forrás: Education.microsoft.com)

Annak érdekében, hogy jól bevált gyakorlatokat ismer-
hessünk meg a digitális oktatás bevezetésével kapcsolato-
san, és jövőbeni szakmai együttműködés érdekében a kiállí-
táson nemzetközi kapcsolatokat is építettünk.

A saját pedagógiai gyakorlatunkban is látjuk, hogy elen-
gedhetetlen és szükséges az elvárt eredmény elérése érdeké-
ben nemcsak a diákok képzése, hanem a tanárok önképzése 
az eredményes együttműködésen alapuló munkaformák te-
kintetében, amit pozitív ösztönzők mellett a pontos elvárá-
sok megfogalmazásával is segítünk. A korszerű, újszerű ok-
tatási formák napi szintű alkalmazásának feltétele az oktatá-
si eszközök korszerűsítése is, pl. tanulói laptopok, tabletek, 
kivetítő panelként az óriásméretű okostévék a smartboardok 
helyett, a biztonságos és gyors WI-FI hálózat stb.

A kompetenciafejlesztés érdekében a csoportmunkát és az 
értékelési rendszert tekintve is kialakítottunk egy javasolt 
rendszert, amit 2020. júniusáig tesztelhetnek a kollégák és 
gyakorolhatnak a diákok, s a következő tanévtől kezdve a 
hatásvizsgálatok elemzését követően alkalmazzuk az intéz-
ményben.

A tanulási tölcsér és hatása a tudásépítés folyamatára
(Forrás: Edgar Dale, 1969)

A fentiek fényében az intézmény egyik fő célja, a diákok 
személyre szabott digitális eszközökkel támogatott tanulási 
útjának kialakítása annak érdekében, hogy a tehetséges és 
alulteljesítő diákok is képességeiknek megfelelő oktatásban 
részesülhessenek.

A szerző
az Európa 2000 Középiskola

(Budapest) digitális és módszertani szakmai vezetője.

A MTT „LIONS CLUBOK” SZEKCIÓJÁNAK ROVATA
Mindannyian mások vagyunk! – Nyíregyházán is ezt vallják

Ladányi Tóth Lajos

Az Első Nyíregyházi Lions Club is aktívan részt vesz a 
tehetségek gondozásában.

„A tehetség utat tör magának” – írta a Kelet-Magyaror-
szág szabolcs-szatmári-beregi napilap, amikor az Első Nyír-
egyházi Lions Club a Vikár Sándor Zeneiskolában rendezte 
meg a hagyományos Tehetségnapját (immár hat alkalom-
mal adtak otthont a tartalmas programnak). Tradíciója van 

annak, hogy mintegy kétszáz hátrányos helyzetű, sérült és 
ép fi atal gazdagodik értékes élménnyel. A drámajátéktól a 
táncművészeten át a képzőművészetig színes a paletta: sok 
jó ember viszonylag kis helyen is elfér, ahol a jókedv mel-
lett rendre  bebizonyosodik: milyen az, amikor a szorgalom 
tehetséggel párosul. Mindannyian mások vagyunk! – ez a  
Tehetségnap küldetése, üzenete. 
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– Az Első Nyíregyházi Lions Club évek óta támogatta a 
Bárczi-iskolát, ahol sok ügyes, tehetséges fogyatékkal élő 
gyermek tanul. A jótékonysági bálunkon többször felléptek, 
és ezek után fogalmazódott meg, hogy ki lehetne bővíte-
ni a kört. A Vikár-iskola tárt karokkal fogadott bennünket, 
a tehetségpontok és a civil szervezetek a nemes ügy mel-
lé álltak, és azóta egyre nagyobb létszámmal rendezzük a 
hangulatos, érzelmekben gazdag Tehetségnapot – mondta 
Belus Erika, az egyik ötletgazda. Demarcsek Zsuzsa, a Vá-
sárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola intézményveze-
tője a Tehetségnap főszervezőjeként szorgoskodik évek óta.   
– A rendezvény sikere egy igazi csapatmunka eredménye. 
Megható, hogy ennyien szorgoskodtak a Nyíregyházán és 
a vonzáskörzetében tanuló tehetséges, normál és sajátos 
nevelési igényű oktatásban résztvevő diákok öröméért. 
Eljutottunk arra a szintre, hogy már vágynak a találko-
zásra, igénylik ezt a napot, ami fontos visszacsatolás. Az 
elfogadás és a befogadás erős kötelék. Óriási impulzust 
ad, ahogy a beteg és az egészséges gyermekek művészeti 
környezetben együtt tevékenykednek. A résztvevő tanulók 
mindannyian mások. Más a tehetségük, a szociokulturá-
lis hátterük, az egészségi állapotuk, a családi helyzetük, a 
problémáik, a lehetőségeik tekintetében, de mindannyian 
azonosak a művészetek szeretetében, a megküzdésben, ál-
dozatvállalásban, és mindnyájukat felemeli a tevékenység 
öröme és a siker megélése. A személyiségük a művészetek 
által tud kiteljesedni, szocializációs fejlődésüknek színtere 
a közösség, amelyhez tartoznak, amelynek az értékrendje 
és normái szerint cselekszenek, amely további célok eléré-
sére motiválja őket. Sokszínűek, különlegesek és sérüléke-
nyek, szirom-törékenyek, érzékenyek, kincsek. Mindenki 
másképp, külön-külön. A tanulók többsége nyíregyházi, de 
érkeztek tanulók Tiszavasváriból és Nagykállóból is. A fo-
gyatékkal élő tanulók közül sokan kollégisták, az otthonuk 
pedig környékbeli kistelepüléseken található. A mentorok a 
szakmájuk iránt elkötelezett, a tehetséggondozásban sike-
res, a nevelésben értékeket közvetítő és befogadó attitűd-
del rendelkező pedagógusok voltak. A TÉT-Tehetségsegítő 
Tanács tagjai közül is többen segítik a munkát. A program 
a hálózati együttműködés szép példája, arra hívja fel a fi -
gyelmet, hogy összefogással, kölcsönös együttműködéssel 
könnyebben és eredményesebben haladunk előre a közös 
célok megvalósításában, a gyermekek nevelésében, a tár-
sadalom érzékenyítésében, a társas kapcsolatok építésében, 
az értékek átadásában, a jövő alakításában. Nagyidai Gergő, 
aki idestova 17 esztendeje a Móricz Zsigmond Színház sok-
oldalú színművésze feleségével, Mukácsi Anitával pezseg a 
tehetségek sűrűjében.

– Rendkívül fontosnak tartom, hogy ne legyenek különb-
ségek a hátrányos helyzetű, a fogyatékkal élők és az épek 
között. Erre tökéletesen alkalmas a Tehetségnap. Olyan 
fi atalokkal dolgozhatok együtt a Színjátszó-Sokk csoport-
ban, ahol tökéletesen megfér egymás mellett a Down-szind-
rómás és az egészséges – szólt hozzá Nagyidai Gergő.
„A művészetek az élet alkotó energiáit adják. Fejlesztik a 
gondolkodást, a koncentrációt, a kooperációs készséget, a 
kockázatvállalást, a nyitottságot, az intuíciót, a spontanei-
tást, a bizalmat és önbizalmat. Erősítik a képességet és szán-
dékot arra, hogy az értékes dolgokat észre vegyük, kutas-
sunk a felszín alatt.”  (Peter Renshaw) Az Első Nyíregyházi 
Lions Club a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskolá-
val együttműködve gondozza a tehetségeket.

– A művészeti integrációs program esélyt teremtett arra, 
hogy a felszín alól előtűnjenek és megmutatkozzanak az 
igazi emberi értékek, hogy ne a külsőségek és az előítéletek 

határozzák meg az emberi kapcsolatokat. „A Mindannyian 
mások vagyunk!” olyan integrációs tehetségnap, melynek 
célja a művészeti tevékenységeken keresztül, indirekt mó-
don befolyásolni a résztvevők befogadó, együttműködő, 
mások elfogadására irányuló attitűdjét, támogatni a külön-
böző korcsoportok együttműködését, egymástól tanulását. 
Olyan szemléletmód-változás elérésére törekszünk az elő-
ítéletekkel, a félelmekkel, a tartózkodással és a sajnálattal 
szemben, hogy közben tudatosuljon: a fogyatékosság nem 
jelenti egyben az alkalmatlanságot, sőt, hihetetlen teljesít-
mények forrása is lehet. A hangsúlyt a közös cselekvésre, 
a közösen átélt élményekre helyezzük, valamint arra, hogy 
minden résztvevő be tudja mutatni a képességeit, a teljesít-
ményét, és ezáltal kivívja a kortársai elismerését is – fej-
tegette Demarcsek Zsuzsa. – Olyan iskolán kívüli helyze-
tet teremtünk, amely újszerűségében és környezetében is 
motiváló hatású, és maga a tevékenység is ösztönzőleg hat 
a résztvevőkre, amelyben a másság sokasága jelen van, s 
melynek során minden gyermek átélheti az elfogadást. Eltö-
kélt célunk, hogy az elfogadás érzése erősítse az önelfoga-
dást (amely a további fejlődést meghatározó tényezővé vá-
lik), és előidézze a benne rejlő lehetőségek kibontakozását. 
A program az együttnevelés kínálatának bővítését, az eddig 
láthatatlan tehetségek láthatóvá tételét és a személyiség in-
tegrálásának támogatását szolgálja.

Az Első Nyíregyházi Lions Club évek óta részt vesz a 
Békeposzter-pályázaton.

– Az elkészült alkotásokból rögtönzött kiállítást ren-
dezünk minden jótékonysági bálunkon, és ilyenkor a báli 
közönség is aktívan részt vesz a zsűrizésben. Előfordult, 
hogy Kormos Dénes, a Kárpát-medencei Tehetségsegítő 
Tanácsok Kollégiumának elnöke volt a külső szakember az 
értékelésnél. Örömmel fogadtuk, hogy az országos forduló-
ban már háromszor volt első helyezett a klubunk által dele-
gált pályamunka. Egyszer pedig a klubunk képviselte Ma-
gyarországot: Rozman Csenge pályamunkája a nemzetközi 
versenyen bekerült az első húsz díjazott közé (Csenge azóta 
a festőművésznek tanul).  Az Első Nyíregyházi Lions Club 
báljain és a Kossuth téri Egészségnapon rendre fellépnek az 
általuk is mentorált tehetségek.

– Együttesek, énekesek, táncosok mutathatják be a tudá-
sukat, a felkészültségüket. Ilyen volt az országos tehetség-
kutató műsorokban is szerepelt Ham Ko Ham és a Terne 
Cserhaja. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy megismerjék 
őket széles körben – taglalta Demarcsek Zsuzsa. Hozzáfűz-
te: – Részt vettünk a VAGYOK fesztiválon, ahol Severa Ági 
(vak), Kiss Kornél és Kiss Kevin (autista), a Terne Cserhaja 
(roma) is bizonyított, míg a soproni Tri-Jumelage rendezvé-
nyen Severa Ági énekhangját csodálhatták meg.

A Mindannyian mások vagyunk! kezdeményezésből or-
szágos mozgalom bontakozott ki. Az Első Nyíregyházi 
Lions Club jószolgálati tevékenységet végző, bejegyzett 
civil szervezet, amely országos és nemzetközi szervezethez 
tartozik. Alapítói mintegy két évtizede dolgoznak a szem-
betegek megsegítéséért és támogatásáért, egészségmegőrző, 
prevenciót segítő szűrőnapokat szerveznek, eszközökkel 
segítik a fogyatékkal élő gyerekek fejlesztését, támogat-
ják a tehetségek bemutatását. A klub tagjai közül hatan a 
Tehetségsegítő Tanács alapító tagjai is. Az évek óta folyó 
szoros együttműködés alapján született meg az ötlet a kö-
zös tehetségnap megszervezéséről, amely egy új színfoltja a 
magyar tehetséggondozásnak. A Lions Club tagjai vállalták 
a tanulók ellátásnak biztosítását, a helyszín berendezését, 
valamint azt, hogy aktívan részt vesznek a programban, to-
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vábbá biztosítják a videofelvétel és fi lmkészítés költségeit.
– Az MTT szervezésében két országos konferencián, Buda-
pesten és Egerben is részletesen ismertettük, bemutattuk a 
Lions Club tehetséggondozó tevékenységét Turi Katalinnal, 
a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnökével. Tavaly 
szeptemberben Egerben megalakult a Magyar Tehetséggon-
dozó Társaságon belül a Lions-szekció, ami érzékelteti a 
megbecsültségünket, a súlyunkat. A Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetsége műhelymunka keretében biztosított 
lehetőséget a Lions Clubok tehetségsegítő tevékenységének 
és a Mindannyian mások vagyunk! tehetségnap jó gyakor-
latának a bemutatására. Külön kiemelném prof. dr. Balogh 
László elnök és dr. Chrabák László korábbi kormányzó sze-

repét, akik országos szintre emelték a programot, és hidat 
építettek a két nagy szervezet tagsága között. Már többször 
szerveztünk tehetségkonferenciát a Lions Cluboknak, a te-
hetségpontoknak, a pedagógusoknak és az érdeklődőknek, 
az idén még szélesebb körben szeretnénk megismételni 
mindezt március 11-én, a Vikár Sándor Zeneiskolában.

A szerző
újságíró.

lajos.ladanyi.toth@kelet.hu

Mindent a tehetségért – a tehetségről mindent

A tehetség kézikönyve címmel jelent meg az átfogó, a 
Matehetsz 10 évnyi tapasztalatát, szakmai anyagait összeg-
ző kézikönyv – egyelőre online változatban.

A tehetség kézikönyve című kiadvány online publikálása 
a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Mate-
hetsz) tíz éves működése során összegyűjtött szakmai ta-
pasztalatok és kutatási eredmények közzététele, elsősorban 
pedagógusok, tehetségsegítő szakemberek, szülők számára.

Az elektronikus (pdf, epub, mobi, webtartalom) formá-
ban ingyenesen letölthető kézikönyv harminc szerző két 
éven át tartó munkájának eredménye. A kézikönyv a mű-
fajához hűen bemutatja a hazai tehetségsegítés történetét, a 
tehetséggondozás legkorszerűbb pedagógiai és pszicholó-

giai alapjait, a különböző tehetség-modelleket, a fejlesztő-
programok jellemzőit; kitér az intelligencia, a kreativitás, 
a tehetségazonosítás fogalmaira, taglalja egyebek mellett a 
versenyek szerepét, a genetika és a környezeti hatások ará-
nyait, valamint bemutatja az utóbbi évtizedek magyar prog-
ramjait és nemzetközi tendenciáit.

A köznevelési tantárgyakat és az emberi alkotótevékeny-
ség sokféleségét is szem előtt tartva a könyv 14 nagy tehet-
ségterületet emel ki és mutat be, ezek a matematika, bioló-
gia, kémia, fi zika, irodalom, nyelv, zene, vizualitás, sport, 
tánc, informatika, valamint bemutatásra kerülnek a veze-
tői, a spirituális és a szociális terület tehetségjellemzői is.
A korszerű elektronikus publikáció lehetőségei között, a 
kiválóan strukturált tartalomjegyzék alapján az érdeklődők 
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kedvükre válogathatnak a különböző témák, kisebb-na-
gyobb fejezetek között. A kézikönyv szerkesztőbizottságá-
nak tagjai: Dr. Balogh László (elnök), Bajor Péter, Bucsi 
Szabó Zsolt, Dr. Polonkai Mária, Prof. Dr. Révész György. 
A szerzők bemutatása a kézikönyvben megtalálható.

        
Prof. Dr. Csermely Péter akadémikus, a Matehetsz tisz-

teletbeli elnöke, az előszóban írt, megfontolandó gondola-
tok mellett a tehetségeket segítők számára fogalmaz meg 
alapvető szempontokat: „Milyen értékeket mutatunk meg 
nekik mi magunk a saját munkánkkal, a saját életünkkel? 
Mennyire tudják a tehetségeink mások önzetlen szolgála-
tának szentelni az életüket? Mennyire tudják befogadni és 
továbbadni azt a szeretetet, amely nélkül bármelyik sikeres 

élet vajmi keveset ér? Ebben a könyvben mindegyik fejezet 
szól erről a szeretetről és erről az értékrendről is valahol 
a sorokban (vagy a sorok között). Arra kérem azokat, akik 
e sorokat olvassák, hogy ne csak olvasmányaikban, hanem 
életük minden pillanatában törekedjenek arra, hogy olyan 
példát mutassanak a tehetségeknek, amely jó és hiteles.”

A kiadvány megjelenését a Nemzeti Tehetség Program tá-
mogatja (az NTP-HTSZ-M-18 és az NTP-HTSZ-M19 kód-
jelű pályázatok).

Ingyenesen letölthető: http://tehetsegkezikonyv.tehetseg.
hu/

Megjelent: www.tehetseg.hu  

A tehetség kézikönyve
A kézikönyveknek nagy hagyománya van minden tudo-

mányterületen. Ezek megjelenése az egyes diszciplínákban 
attól függött, hogy mikor gyűlt össze átfogó és rendszere-
zett kutatási anyag, amellyel új minőséget lehetett kínálni az 
olvasók számára, meghaladva a csak az egyes résztémakö-
rök kutatási eredményeinek összefoglalását bemutató szak-
könyvek információinak értékét.

Nem véletlen, hogy a tehetségfejlesztés témakörében 
csak a múlt évszázad utolsó évtizedében kezdtek megje-
lenni a kézikönyvek a nemzetközi szakirodalomban. Bár 
a tehetségkutatások tudományos eredményeiről szóló első 
könyvek már a 20. század elején napvilágot láttak, mégis 
csak a század végére vált igazán átfogóvá és rendszerezet-
té a tehetség mibenlétéről és fejlesztéséről szóló tudásunk. 
E témakörben a kézikönyv megjelentetésének igénye elő-
ször 1988-ban fogalmazódott meg. A. H. Passow, a World 
Councilon Gifted and Talented akkori elnöke egy müncheni 
konferencián tartott beszédében hangsúlyozta: a kutatási 
eredmények és a tehetségfejlesztés gyakorlati tapasztalatai 
biztos alapot jelentenek egy átfogó témakörű tehetség ké-
zikönyv megjelentetéséhez. Javaslata általános egyetértést 
váltott ki a világ vezető tehetségkutatói körében, s 1993-
ban meg is jelent Heller, Mönks és Passow International 
Handbook of Research and Development of Giftedness 
and Talent című korszakos jelentőségű műve (Oxford, New 
York, Seoul, Tokyo: Pergamon Press). Majd tekintettel a 

nagy szakmai sikerre 2000-ben megjelent ennek a kötetnek 
a második, bővített kiadása is, Heller, Mönks, Sternberg és 
Subotnik szerkesztésében, amely közel ezer oldalon adta 
közre az akkori legújabb kutatási eredményeket és gyakor-
lati tapasztalatokat a témakörben, 24 ország több mint száz 
kutatójának tollából. A magyarországi tehetségkutatás nagy 
elismerését jelentette, hogy szerkesztői felkérésre közre-
működhetett a kötet megírásában egy hazai szakember is. 
Ezt követően, ahogy egyre gazdagabb ismeretek gyűltek 
össze a tehetséggondozás egy-egy témakörében, sorban 
kezdtek megjelenni az egyes résztémakörök kézikönyvei 
is (pl. T , Y , N , S , W  (2008). 
The TalentDevelopmentPlanningHandbook. USA: Corwin 
Press), melyek ma már gombamód szaporodnak.

Magyarországon lassabban értek meg a feltételek az át-
fogó, „nagy” tehetség kézikönyv megjelentetéséhez, mint a 
fentebb említett országokban. Ennek fő oka az volt, hogy 
hazánkban ugyan voltak már nemzetközi hírű tehetségkuta-
tások a második világháborút megelőző évtizedekben is, de 
az 1940-es években ezek megszakadtak, s csak az 1980-as 
évek közepétől indultak meg újra. Az elmúlt három évtized-
ben – sok külföldi tanulmányúttal és külhoni jeles kutatók 
szakmai támogatásával – ismét eljutott a magyarországi 
tehetségkutatás a nemzetközi szintekre, és sorra jelentek 
meg az értékes publikációk itthon és külföldön egyaránt 
(vö. http://tehetseg.hu/tehetsegkonyvtar, Géniusz Könyvek; 

A kézikönyve megjelenését a Matehetsz 2019.12.05-ei sajtótájékoztatóján jelentette be.



Tehetség 18 2020/1. szám

www.mateh.hu, „Tehetség-szakirodalom”; „Tehetség- Bib-
liográfi a”).

Ennek a fejlődésnek eredményeként felnőtt itthon egy 
olyan szakembergárda, amelyikben lehetett bízni, hogy tu-
dásukat összerakva képesek lesznek egy hazai feltételek kö-
zött jól használható tehetség kézikönyv megírására. Erre a 
munícióra építve indította el a Magyar Tehetségsegítő Szer-
vezetek Szövetsége két évvel ezelőtt a Tehetség kézikönyv 
kidolgozásának folyamatát, s készült el mára a mű, eljutva – 
egyelőre csupán – az elektronikus kiadásig. Természetesen 
tervezzük a nyomtatott könyv formájában történő megjelen-
tetést is. A kötet megírásában harminc jeles hazai tehetség-
kutató és gyakorlati szakember működött közre. A tehetség-
kutatás és tehetséggondozó gyakorlat aktuális kérdésköreit 
négy nagy fejezet 35 tanulmányában bontották ki a szerzők, 
a következőkben ezekből emelünk ki érdeklődés felkeltés 
céljával néhány résztémakört. A teljes áttekintést a tarta-
lomjegyzék foglalja magában. Fontos felhívni a fi gyelmet 
arra, hogy bizonyos alapvető információk ismétlődhetnek 
több tanulmányban is. Ennek az az oka, hogy minden egyes 
tanulmány szerzője teljességre törekedett az adott témakör 
feldolgozásában, feltételezve, hogy az olvasók nem a kézi-
könyv elején kezdik a tájékozódást, hanem célirányosan vá-
lasztanak ki egy-egy írást munkájuknak, érdeklődésüknek 
megfelelően.

Az 1. fejezet egyetlen tanulmánya a hazai tehetséggon-
dozás történeti áttekintését és eredményeit összegzi a múlt 
század nyolcvanas éveinek végéig. Különös értéke ennek a 
munkának, hogy ilyen elemzés eddig még nem készült, s 
ékesen bizonyítja, hogy mind a kutatásokban, mind a gya-
korlati tehetségfejlesztő munkában évszázadokra vissza-
vezethető komoly hagyományaink vannak. Azért zártuk le 
ezzel az időponttal a feldolgozást, mert a kilencvenes évek 
elejétől új időszámítás kezdődött a hazai tehetséggondozás-
ban, s az azóta született kutatási eredmények és gyakorlati 
előrelépések már nyomon követhetők a kötet további feje-
zeteinek tanulmányaiban.

A 2. fejezet a legterjedelmesebb, 28 tanulmányt tartalmaz. 
Ebben kerülnek kibontásra a jelenleg itthon működő tehet-
ségsegítő tevékenységek elméleti alapjai. Természetesen az 
írások mindegyike nemcsak tisztán tudományos ismereteket 
foglal magában, hanem ezek gyakorlati felhasználásának le-
hetőségeire is kitérnek a szerzők – összhangban a kéziköny-
vekkel szemben támasztott szakmai elvárásokkal.

Elsőként kerülnek bemutatásra itt a legfontosabb külföl-
di és hazai tehetségmodellek, amelyek a kiindulási pontjait 
jelentik a rendszerszerű tehetségfejlesztő munkának. A ta-
nulmány áttekintést ad a tehetségfogalom kialakulásáról, 
a tehetségelméletek faktorairól (intelligencia, kreativitás, 
motiváció), valamint e fogalmak további összetevőiről, s 
röviden kitér az öröklés–környezet vitára, a gyakorlás szere-
pére a tehetség kibontakozásában; valamint a latens gátlás, 
kreativitás és pszichopatológiai sérülékenység problémáira. 
Ebből a témakörből egy vitatott kérdésnek, az intelligencia 
és a tehetség kapcsolatának tisztázására külön tanulmányt is 

szántunk, amelyben a szerző a nemzetközi kutatások eddig 
itthon nem olvasható nagy ívű összegzését adja, bizonyít-
va, hogy az intelligenciavizsgálatok sok értékes információt 
hoznak a tehetségígéretek felderítésének folyamatában.

A tehetségígéretek keresése, azonosítása is sokat vitatott 
területe a tehetséggondozó munkának. Ebben a tanulmány-
ban a szerzők külön kitérnek arra a fontos kérdésre: miért 
van nagy jelentősége annak, hogy kit is tart tehetségesnek a 
tanár, hogyan defi niálja a tehetséges tanuló fogalmát. Rész-
letesen bemutatják a gyermekek megismerésének különféle 
módszereit, eljárásait: a biológiai jellemzők, a testi adottsá-
gok megismerésének, valamint a pszichológiai jellemzők, a 
tehetségjegyek felismerésének eszköztárát. Ehhez a kérdés-
körhöz kapcsolódóan külön tanulmányban kapnak részletes 
tájékoztatást az olvasók a csoportos képességméréseken 
alapuló vizsgálati módszerekről.

A versenyek és a versengés kiemelt területe a tehetségek 
kibontakoztatásának. E tanulmány a témakör azon legfonto-
sabb pszichológiai vonatkozásait veszi sorra, amelyek isme-
rete hozzásegítheti a gyakorlati szakembert a hatékonyabb 
fejlesztő munkához: olvashatunk egyebek között a személy-
re jellemző versengési attitűdök jelentőségéről, a verseny-
zéssel járó stressz kezeléséről, a rezilienciáról, a mentális 
erőről, valamint a győzelemmel és a vesztéssel való meg-
küzdésről.

A tehetségígéretek általános jellemzőiről szóló tanul-
mányban bemutatásra kerülnek azon alapelvek és jellem-
zők, melyek a tehetségfejlődés összetett folyamatában 
hangsúlyosan érvényesülnek. Az aszinkron fejlődés, vala-
mint a szocio-emocionális jellemzők mellett a pozitív de-
zintegrációban rejlő fejlődési potenciálokon túl a speciális 
bánásmódot igénylő tehetségcsoportok (kétszeresen kivéte-
les tehetségek, alulteljesítő tehetségek, kreatív tehetségek, 
tehetséges lányok) főbb fejlődési és személyiségjellemzőire 
is kitér az írás.

A komplex tehetségfejlesztő programok kidolgozása tar-
talmi szempontjainak elemzését bemutató tanulmányban 
olvashatunk a komplex tehetséggondozás értelmezéséről, 
majd ennek tartalmi elemei kerülnek sorra: a tehetségesek 
erős oldalának fejlesztése, az úgynevezett gyenge oldalak 
erősítése, a megfelelő légkör – kiemelten a társas kapcso-
latok kialakítása –, valamint a lazító programok beépítése 
a fejlesztésbe. A tehetségek komplex fejlesztéséhez elen-
gedhetetlen a gazdag pedagógiai, pszichológiai eszköztár. A 
tudomány mai állása szerint négy nagy csokorba sorolhatók 
azok az eszközök, módszerek, amelyek leghatékonyabban 
segítik a tehetségígéretek adottságainak kibontakozását: 
ezek a gazdagítás, gyorsítás, diff erenciálás és tehetség-ta-
nácsadás. Nem véletlen, hogy a kötetben ezzel a kérdéskör-
rel négy tanulmány is foglalkozik, ezen módszer együttesek 
mindegyikének megvannak a maga értékei, azonban a gya-
korlatban akkor hatékonyak, ha összekapcsolódva, egységes 
rendszerben működnek a tehetség keresésében és fejleszté-
sében. A tehetség nem fejleszthető, „általában” a tehetsé-
ges személyek fejlesztése során mindig kulcsfontosságú 
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kérdés, hogy milyen területről van szó, amelyen valamely 
tehetség megnyilvánul. Magának a tehetségterületnek a kér-
dését azonban – azt, hogy mit tekintünk területnek, amelyen 
egy tehetség kibontakozik – a tehetségkutatások a legutób-
bi időkig elhanyagolták. E tanulmány szerzője a legújabb 
nemzetközi kutatási szakirodalom alapján kísérletet tesz a 
tehetségterületek fogalomrendszerének egységesítésére, 
hogy aztán eljusson a két kulcsfogalom, a „tudásterület” és 
„szakmai terület” jelenségköréhez. A kérdéskör alapvető el-
méleti és gyakorlati tudnivalóinak összefoglalását követően 
a tanulmány kitér mindezen témák relevanciájára az iskolai 
tehetséggondozás terén. A szerző tanulmányának végén ol-
vasható konklúziói alapján e kézikönyv további fejezeteiben 
döntően a tantárgyi tehetségnevelés logikáját követve ismer-
tetjük a területi tehetségnevelés alapvető tudnivalóit.

Ennek többféle oka van: egyrészt nyilvánvaló, hogy a 
leendő és a már gyakorló pedagógus olvasókat, tehetség-
nevelőket elsősorban ez a metszet érdekli, és ebben tudják 
leginkább hasznosítani a kézikönyvünkben olvasottakat, 
másrészt a pedagógiai praxis történeti alakulása miatt is a 
tantárgy-pedagógiák terén gyűlt össze a legtöbb jól körvo-
nalazott tehetségpedagógiai tudás és tapasztalat az elmúlt 
évszázadok során. Ugyanakkor a kötetbe az elemzések közé 
olyan komplex tehetségterületek is bekerültek, amelyek túl-
mutatnak az iskolai tantárgyi kereteken: tizennégy speciális 
tehetségterület fejlesztő munkájának az elméleti alapjait és 
főbb gyakorlati módszereit ismerheti meg az olvasó.

Az iskolai tantárgyakhoz kötődők: anyanyelv, biológia, 
fi zika, informatika, irodalom, kémia, matematika. Tantár-
gyakat meghaladó, „komplexebb” tehetségterületek: mene-
dzser-vezetői, spirituális, sport, szociális, tánc, vizuális mű-
vészetek, zene. A tehetséggondozó programokat alkalmazó 
intézmények, szervezetek hosszú távra megfogalmazott 
stratégiái, valamint a tehetséggondozó szakemberek munká-
ja megkívánja a tehetséggondozó programok jól átgondolt, 
szakmailag megalapozott tervezését, ehhez keretet jelente-
nek a tehetséggondozó tantervek. Az ezzel a kérdéskörrel 
foglalkozó tanulmány információi annak a szemléletnek a 
kialakítását segítik elő, mely szemlélet meghatározza a ké-
pességfejlesztés, a diff erenciálás, a motiválás, az aktivizá-
lás pedagógiai hatékonyságát. Ugyanakkor az itt kibontott 
gondolatok segítenek válaszolni a gyakorlatban felmerülő 
kérdésekre, amelyek a tanulók fejlesztésével, tudásuk, sze-
mélyiségük változtatásával vannak összefüggésben.

Nyilvánvalóan szükség van az eredményesség megítélé-
séhez a tehetséggondozó programok hatásvizsgálatára is. 
Az ezzel foglalkozó írásunk célja: szakmai iránymutatást 
nyújtani a komplex tehetséggondozó programok hatékony-
ságvizsgálatának tervezéséhez, lebonyolításához és érté-
keléséhez, valamint összefoglalót adni a hatásvizsgálatok 
lényegéről, a friss hazai szakirodalmak jegyzékével pedig 
támogatni az érdeklődő pedagógusok további tájékozódását.

A kézikönyv 3. fejezete a tehetségfejlesztésben szerepet 
vállalók széles körű együttműködésének elengedhetetlen 
voltát igyekszik bizonyítani három tanulmány keretében. 

Nem véletlenül került ezek között első helyre a fejlesztő 
szakemberek és a szülők együttműködése. A tanulmány ki-
induló gondolata, hogy bár a tehetséggondozás legfontosabb 
színtere az iskola, de a család szerepe is meghatározó. Így a 
szerző áttekinti a prenatális hatásoktól, a korai anya–gyerek, 
apa–gyerek kapcsolatok témánk szempontjából meghatáro-
zó jellegzetességeit, fejlődésre gyakorolt hatásait. Szakmai 
érvekkel bizonyítást nyer, hogy a szülők és a pedagógusok 
(mentorok, tutorok, külső szakemberek) együttműködése 
elengedhetetlen a tehetség kibontakozásának folyamatában.

A tehetségfejlesztő szakemberek szerepei, együttműkö-
dése című tanulmány bemutatja a tehetségbarát társadalom 
jellemzőit, a tehetséggondozás intézményrendszerét, a te-
hetségsegítő szakemberek (pedagógusok, pszichológusok, 
fejlesztő pedagógusok, mentorok, tutorok, tanácsadók, 
szponzorok) szerepeit és kompetenciáit, valamint az inter-
professzionális együttműködések és az esetmegbeszélések 
szerepét.

Az intézmények példaértékű tevékenységéről szóló tanul-
mány azokat a hazai tehetséggondozó programokat mutatja 
be, amelyek a tehetséggondozó tevékenységekben a sokfé-
leséget, a minden igény kielégítését, a komplex és egyéni 
fejlesztéseket segítik. Ezek a programok szerveződhetnek a 
„normál” tantervi oktatáson belül, nem tantervi rendszerben, 
komplex programokban, valamint tehetséges tanulók támo-
gatására irányuló külön programokban.

A 4. fejezet tanulmányai a jelenleg itthon és külföldön 
működő tehetségsegítő programokat mutatják be hét tema-
tikus szempont szerint. A nemzeti programok, keretrendsze-
rek, eredmények, víziók című fejezet a pedagógusképzési 
programoknak, az ECHA - képzések kialakulásának, az 
Arany János Programoknak, illetve az Európai Tehetség-
segítő Hálózat (ETSN) kialakulása körülményeinek és je-
lentőségének elemzésére vállalkozik. Ehhez fűztük hozzá a 
mára már jelentős nemzetközi elismerést is kiváltó Nemzeti 
Tehetség Program ismertetését, valamint a Matehetsz által 
megvalósított legfontosabb programok bemutatását.

A tehetségsegítés a határon túli magyarlakta területeken 
című tanulmányban a hazai tehetséggondozás eddigi elem-
zése kiegészül a határon túli magyar közösségek ilyen célú 
tevékenységének bemutatásával. A szomszédos országok 
régebben – részben vagy egészében – az Osztrák-Magyar 
Monarchia részei voltak, de önállósodva bizonyos intézmé-
nyi rendszereik megmaradtak, ugyanakkor jelentősen át is 
alakultak. E fejezet megpróbálja összegyűjteni a környező 
országok tehetséggondozásában tapasztalható hasonlósá-
gokat és különbségeket, ezen tehetséggondozó rendszerek 
sikereiből, jó példáiból számtalan pozitív tapasztalat merít-
hető, hasznosítható, ezekre próbál a szerző rávilágítani.

A nemzetközi tendenciák a tehetségnevelésben tanulmány 
a következő kérdésköröket veszi szemügyre világszintű ki-
tekintésben: tehetségkomplexum, tehetségpedagógiai prog-
ramok, egyéb tehetségpedagógiai fejlesztő tevékenységek, 
a tehetséges gyerek paradigma, a tehetség fejlődésének fo-
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lyamatelvű paradigmája, a tehetségfejlesztés, mint összetett 
diff erenciációs folyamat paradigmája. Öt ország élen járó, 
más-más típusú tehetséggondozó rendszeréről külön elem-
zésben is olvashatunk, ezek is támpontul szolgálhatnak a 
hazai gyakorlatunk fejlesztéséhez.

Már e néhány kiemelt gondolat is jelzi, hogy hallatlanul 
összetett folyamat a tehetségígéretek felderítése, valamint 
fejlesztésükre komplex programok készítése és megvalósí-
tása – sok közreműködő együttes tevékenységét megkíván-
va.

A kézikönyv szerkezete

Alábbiakban a kézikönyv szerkezetének legfontosabb jel-
lemzőit soroljuk fel:

 A kézikönyv fejezeteit, alfejezeteit decimálisan szá-
moztuk.
 A négy fő fejezeten belül az alcímek a 6. címfokig 
jelennek meg, de ezeket a tartalomjegyzék csak a 5. 
címfokozatig mutatja.
 A páratlan oldalak fejlécében az adott tanulmány szer-
zőjét jegyeztük, a páros oldalakon pedig ún. futó élőfe-
jet alkalmaztunk, amely mindig – negyedrendű címig 
bezárólag – az adott aktuális fejezet címét mutatja.
Minden fejezet és a legtöbb alfejezet
 egy rövid bevezetővel kezdődik, amelyből kiderül, mi-
lyen témát tárgyal az adott rész,
 a bevezetőt az adott egység kulcsszavai követik. Eze-
ket a kulcsszavakat a kötet végén Kulcsszójegyzékben 
összegeztük,
 a fejezetek végén, Irodalom címszó alatt megtalálha-
tók a szövegbeli hivatkozások.
 A kötetben 67 ábra és 29 táblázat található. Ezekről a 
kötet végén található Ábrák, illetve Táblázatok jegy-
zéke ad számot.
 A szövegben a kötet más fejezeteire, alfejezeteire, áb-
rákra vagy táblázatokra történő hivatkozás kurzívval 
lett szedve.
 A fejezetek végén összegzés vagy kitekintés segíti az 
olvasottak értelmezését, feldolgozását.

 Kiadástechnikai okokból a nyomtatott változatban a 
színes ábrák, táblázatok a köteten belül egy csoport-
ban, külön íven szerepelnek, az elektronikus verzióban 
viszont értelemszerűen a helyükön.
 A kötet szerzőit a könyv végén, külön fejezetben mu-
tatjuk be.

Az elektronikus kiadványról

A kötet első kiadása csak elektronikus formában jelenik 
meg pdf, epub és mobi verzióban.

 A pdf-változat hűen követi a nyomtatott verzióra ki-
alakított tipográfi át, mely B5-ös (176*250 mm) mére-
tű oldalakra lett tervezve. Ennek kisméretű mobilesz-
közön történő olvasása nehézkes lehet.
 Az elektronikus kiadványban valamennyi linket (ezek 
az irodalomban gyakran, de a szöveg közben – akár 
belső hivatkozásként is – szép számmal szerepelnek) 
ellenőriztük. A kiadás időpontjában ezek helyesen mű-
ködtek. Amennyiben az olvasó újkeletű hibát fedez 
fel, kérjük jelezze az info@tehetseg.hu címen.
 A mobi (Kindle) és epub formátumok e-book olvasók-
ra lettek optimalizálva. Megjelenésük egyszerűbb, de 
az olvasókészülék a felhasználó igényeinek (a kívánt 
betűméretnek, oldaltükörnek megfelelően) biztosítja 
az oldalak áttördelését.
 A táblázatok – konzisztenciájuk megőrzése érdekében 
– grafi kaként kerültek az elektronikus anyagba, ezért 
azok adatai, szövegei nem jelölhetők ki.

Könyvünket abban a reményben adjuk közre, hogy a ben-
ne foglaltak széles körű, a külföldi kutatásokat és tapaszta-
latokat is integráló, elméleti és gyakorlati kapaszkodókat ad-
nak ehhez a felelősségteljes munkához, s egyben jelentősen 
segítik a korszerű tehetséggondozás elterjedését, a Nemzeti 
Tehetség Program minél magasabb szintű megvalósítását.

2019. június 20. 

A Szerkesztőbizottság

Nagyon fontos lenne az iskola presztízsét és a pedagógusok
társadalmi megbecsülését visszaállítani.

Hiszen, ahogy Comenius mondta, olyan a pedagógus,
mint a kertész, tőle függ, hogy a palántából milyen virág lesz. 

Czeizel Endre (1935-2015) orvosgenetikus, egyetemi tanár.
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Szakmai innen-onnan

Metakogníció a pedagógiában
„A kognitív stratégiák területén jelenleg a metakogníció 

iránt a legnagyobb az érdeklődés. A metakogníció azt a 
kognitív stratégiák feletti rendszert jelenti, amely az alacso-
nyabb szintű stratégiákat, valamint a kognitív viselkedésbe 
való – a stratégiák fejlesztését célzó – beavatkozásokat sza-
bályozza és ellenőrzi. A metakognitív tulajdonsággal függ 

össze a tanulási stratégiák használata is, amelyeknek iskolai 
tanulásban igen nagy szerepe van.”

Idézve:  
Dr. Tóth László: A tehetségfejlesztés kis enciklopédiája, 

Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2003.

Tengeri csillag-modell
Abraham J. Tannenbaum (1824-2014) amerikai szociál-

pszichológus, a Columbia Egyetem professzora évekig tartó 
kutatást követően 1983-ban jelentette meg a potenciálisan 
tehetséges gyermekek, fi atalok azonosítására épülő, öt pon-
tos Sea Star-modelljét. 

Álláspontja szerint a tehetség veleszületett tulajdonságok 
és a környezet komplex együtthatásának eredménye. Ez ab-
ban az időben a nyugati tehetségkutatásban (a keleti szocia-
lista államok ilyen kutatásokat nem fi nanszíroztak) annyiban 
újdonságnak számított, hogy a szociális környezeti hatásnak 
nem tulajdonítottak jelentős szerepet. A korabeli tehetségmo-
dellek alapvetően az egyén veleszületett kvalitásaira épültek, 
majd a környezet, az iskola, a társak, a család hatásmecha-
nizmusa csak Tannenbaum újszerű tengeri csillag modellje 
után kapott erőteljes szerepet a tehetség defi níciókban.

A tannenbaumi csilla-modell elemei a következők: 
1.) Általános értelmi képesség, amely lényegében minden 

tehetségdefi nícióban szerepel, noha vannak tehetségformá-
ciók, amelyekhez nem feltétlenül követelmény a minőségi 
intelligencia. A sporttehetségek esetében például az intellek-
tusnak nem sok szerepe van, hiszen mondjuk egy futó jóval 
az átlag alatti képességgel is lehet olimpiai bajnok (mint, 
ahogy volt is ilyen sprinter), vagy pl. a diszkoszvetéshez 
sem feltétlenül szükséges kiemelkedő értelem. 

2.) Speciális képesség, amely egy-egy speciális tehetségte-
rülethez kapcsolható átlagot meghaladó képességet, praktikus 
tudást jelöl. Ez lényegében megnevezi magát a tehetséget, 
aminek persze valami társadalmilag hasznos tudásnak kell 
lennie. Nem elégséges tehát speciális képességként megha-
tározni azt, hogy valaki remekül tud mosogatni. Ha valamely 
társadalmilag értékelt területen valaki tehetségesen működik, 
tevékenykedik, akkor beletartozik valamely tehetségövezetbe 
(pszichomotoros, vezetői, intellektuális, szociális, stb. tehet-
ségek). Az intellektuális tehetségövezetbe tartozhat az, aki 
valamely tudományterületben kiemelkedő kvalitást mutat; a 
pszichomotoros övezetbe sorolható pl. egy teniszbajnok. 

3.) Egyéni jellemzők körébe sorolta azokat a nem képes-
séghez kötött személyiségjegyeket, amelyek szükségesek a 

kimagasló teljesítmény eléréshez. Itt a személyiség olyan 
egyedi vonásai szerepelnek, amelyek energetikai tényezők-
ként, motivációs báziskánt, világlátásként, a tevékenység-
hez párosuló attitűdként, etikai elvként nevezhetők meg. 
Mert pl. nem mindegy, hogy valaki mire használja a tehet-
ségét (verőember lesz-e vagy ökölvívó olimpikon); meg 
van-e benne a belső hajtóerő, a motiváltság, hogy valóban 
alkotó módon, képességeit kihasználva éljen, vagy adott-
ságait herdálva Oblomovként, Goncsarov regényhőseként 
heverész. 

4.) A környezeti hatások szerepe szintén sokat jelent a 
tehetség kifejeződése, valóra váltása szempontjából. Nem 
mindegy, hogy felismerik-e valakinek a tehetségét és utat 
engednek neki, vagy gátolják, netán fel sem ismerik ké-
pességeit. A tehetséggondozás egyik fontos eleme, a kivá-
lasztás, a tehetség felismerése és szakszerű gondozása. Sok 
fel nem ismert tehetség kallódott el a történelem során. A 
segítség, a tevékenységhez juttatás, a személyes támoga-
tás fontos eleme a tehetség kibontakoztatásának. Valójában 
minden tehetséges ember mellett, mögött állt egy személy, 
család, tanár, mentor, aki segítette. Napóleon is legfeljebb 
kapitányságig vitte volna – mint ezt mondta -, ha nem lettek 
volna segítői, akik élete egy-egy korai szakaszában segítet-
ték előrejutásában; nem is szólva a francia forradalomról, 
amely lehetőséget biztosított számára, hogy kiválhasson 
környezetéből.

5.) Többlet jelöli a személyiség érzelmi részét képező 
egyedi megnyilvánulást, amely az altruizmussal, az elfo-
gadással, az alkotóerővel, a fl uid állapotra törekvéssel, a 
művészi beteljesüléssel, a személyes értékekkel, az erkölcsi 
látásmóddal kapcsolatos. Tehát mindazt, ami többletként a 
lélekhez, annak egyedi megnyilvánulásához társítható.  

Irodalom: 
Dr. Tóth László: A tehetségfejlesztés kis enciklopédiája, Pe-
dellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2003.

Dr.Balogh László: Pedagógiai pszichológia az iskolai gya-
korlatban, Urbis Kiadó, 2006.
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Honvédő kultúrát teremtett
Száznegyvenöt éve született Klebelsberg Kunó 

A Klebelsbergek ősi tiroli családból származnak; 1530-ban 
kaptak nemességet V. Károly német-római császártól, majd 
1669-ban hadi sikerekért I.Lipót magyar király báróvá, Buda 
elfoglalásakor mutatott vitézségért pedig 1702-ben gróff á tette 
egyik elődüket. 

Noha századokon át a család férfi  tagjai katonák voltak, s 
nem is akármilyenek, mint azt a nemesi rangokban elért elő-
rejutások is bizonyítja, Klebelsberg Kunó (1875-1932), a már 
kevésbé tehetős család korán félárvaságra jutott sarja – két éves 
volt apja halálakor – szakított ezzel a 
családi hagyománnyal.

A cisztercitáknál kezdet iskoláit, 
majd német, francia egyetemi évek 
után – ahol történelmet, közgazda-
ságtant hallgatott – végül 23 évesen a 
budapesti egyetemen államtudományi 
doktorátust szerzett. Minisztériumi 
segédfogalmazó lett, majd hamaro-
san ügyosztályvezető. Főleg a külhoni 
magyarok ügyeivel foglalkozott. Már 
a nagy háború előtt megkezdte azt a 
meghatározó jelentőségű munkát, ami 
majd a húszas években teljesedik ki: 
iskolákat alapított a nemzetiségi terü-
leteken – Szlavóniában, Horvátország-
ban, Boszniában – a magyar diákok 
számára. 1913-ig 59 általa megszerve-
zett iskolában tízezernél több gyermek 
tanult. Emellett könyvtárakat alapított, 
közel kétszázat, amelyek főleg gazda-
sági tartalmúak voltak, de működtek 
ifjúságiak, és vándorkönyvtárak is. Magyar analfabéta folyami 
hajósok részére – mintegy 20 ezren voltak – külhonban és ide-
haza elemi iskolai tanfolyamokat szervezett, ösztöndíjakat léte-
sített és 1912-ig 75 kollégiumot hozott létre (Pécsett pl. 3 volt). 
Külföldi diákoknak lehetőséget adott, hogy nálunk tanuljanak, 
azzal a nem titkolt szándékkal, hogy csökkenjenek a magyarok 
és a különféle nemzetiségek közötti évszázadok óta fennálló 
ellentétek, előítéletek. 

A fi atal gróf, miként egész életében, szorgalmasan és ered-
ményesen szervezte a távoli magyarok körében a kulturális 
életet, ami hamarosan feltűnt a vezető politikusoknak is. Tisza 
István gróf kormányában 1914-től a kultuszminisztérium  köz-
igazgatási államtitkár lett. Ettől veszi igazán kezdetét a kultúra-
építés, az oktatás fejlesztése. Jelentős befolyását a külhoni civil 
művelődési szervezetek, állami intézetek és a hazai oktatási in-
tézmények kiépítésére fordította. Ekkor kezdi meg működését 
az első magyar tudományos intézet Konstantinápolyban, amit 
később több is követ a kontinensen. 

A politikai helyzet, a társadalmi berendezkedés a nagy hábo-
rú után új fordulatot vett. A háború, a dicstelen Tanácsköztár-
saság után Horthy Miklóst kormányzóvá választását követően, 
Klebelsberg is új feladatot kapott: 1921-ben belügyminiszter 
lett. Nem éppen érdeklődéséhez illő megbízatás, de vállalta. 
Két év múlva Komáromban országgyűlési képviselője lett, s 
egészen haláláig mindig újraválasztották. 1922-ben sikerült 
visszakerülnie igazi terepére, a Vallás és Közoktatási Minisz-
térium élére. Hamarosan meghirdette a kultúrfölénynek neve-
zett programját, aminek lényege, hogy az ország jellegénél, a 
trianoni béke nemzetet sújtó emberi, területi és javakbeli vesz-

teségei miatt csak a kultúra révén tud érdemben kiemelkedni, 
megállnia helyét a nemzetközi életben. Ennek érdekében nagy 
fi gyelmet fordított a tehetséggondozásra, elősegítette a kiváló 
eredményt elérők külhoni képzését, tudományos kutatói pályá-
ját. Szent-Györgyi Albertet hazahívta Angliából, és kinevezte 
intézetvezetőnek, aki hét év múlva Nobel-díjas lett. Művelt 
állammá tenni az országot, a lefegyverzett nemzet igazi honvé-
delme a kultúra – vallotta és ebben számíthatott a parlament, a 
kormányzó és a Bethlen kormány támogatására. Minisztériuma 

az állami költségvetésből addig, és az-
óta sem tapasztalt mértékben részesült. 
Volt év, amikor a nemzeti jövedelem 
több, mint 10%-át meghaladó mérték-
ben juttatott a parlament pénzügyi for-
rást az oktatásügynek.  

Az évek során a magyar kultúrfölény 
érdekében kifejtett tevékenysége pár-
ját rikító eredményeket hozott: három 
egyetem létesült és bővült a képzési 
választék. Hazai kutatóintézetek, kór-
házak és klinikák épültek (a nagy há-
ború előtti időszakhoz képest az 1920-
as évek közepére közel 50%-kal nőtt a 
tudományos kutatói státusok száma, s a 
miniszter elvárta, hogy az egyetemeken 
kutatás folyjék, különben elveszítik 
egyetemi jellegüket), külföldön több 
kulturális intézet létesült, amelyek ösz-
töndíjas magyar kutatóknak, egyetemi 
hallgatóknak biztosítottak ellátást. Mú-
zeumokat, közművelődési intézménye-

ket alapított, újítatott fel, csillagvizsgáló létesült, templomok, 
székesegyházak épültek, újultak meg, kiemelkedő művészi, 
tudományos teljesítmények elismerésére Corvin-rend alapítá-
sát kezdeményezte. Nőtt a középfokú iskolák száma, bővült az 
idegen nyelvi képzés, főleg a nyugati nyelvek kerültek előtérbe. 
Megreformálta a középiskolai rendszert, a pedagógusképzést, 
mezőgazdasági népiskolákat alapított. Támogatta a Magyar 
Tudományos Akadémiát, biztosította politikai függetlenségét. 
Megalapította a Napkelet folyóiratot, a Testnevelési Főiskolát. 
Egykor Tisza István azért volt ellene a választójog kibővítésé-
nek, mert az egyszerű nép körében még az írásbeliség nem volt 
általános és úgy vélte fennáll a veszélye annak, hogy a tanulatlan 
emberek politikai játszmák alanyaivá válnak, baloldali felforga-
tóeszmék befolyása alá kerülhetnek (ez később tapasztalható 
is lett), Klebelsberg osztotta nagy formátumú példaképe, Tisza 
István álláspontját, ezért egyik fő célja az analfabetizmus felszá-
molása volt. Ennek érdekében példátlan kezdeményezést valósí-
tott meg: az elemi iskolai képzés kiterjesztése érdekében 1925-
től három éve alatt öt ezer, téglafalú, vörösfenyő padlózatú, nagy 
ablakú falusi tantermet (sokuk még ma is áll) és az iskolához 
tartozó 3 szobás tanítói lakást építetett. Az 5000. népiskolai épü-
letet a kormányzó avatta fel Szegeden. Figyelt arra is, hogy ahol 
ez megoldható fi atal tanító és tanítónő kerüljön egy-egy iskolá-
hoz, hogy idővel házasok legyenek (jobbára így is lett).

Széchenyi Istvánhoz mérhető alkotói élete hirtelen ért véget: 
57 évesen szívbénulás okozta halálát. Tevékeny életének egyik 
jelképében, a szegedi Fogadalmi templomban helyezték örök 
nyugalomra.

(százdi)
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Mönks professzor Magyarországon is megjelent könyvei:



Egy hasznos élet pillanatai
Mönks professzor magyarok körében


