
Tehetségek és a 
hátrányosok 
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 A TEHETSÉGGONDOZÁS történelme 
1. Kínában - nemzet reményhordozói 

Konfucius - rendszerbe foglalta a tehetségekről 

alkotott nézeteit (i.e. előtt a 6-5. században).  

2. Platón: fontos állami feladat a tehetséggondozás 

3. Középkorban: az egyház - papok választották ki 

a tehetségeseket  

4. A 19. században szervezett, módszeres 

tehetségfejlesztés 

5. A 20. században a reformpedagógia, 

pszichológia a gyerek felé fordult 

6. Két világháború között:  

- gyorsítás, léptetés 

- elkülönítés, szegregáció 

- gazdagítás,dúsítás 



• Az első magyar 
„iskola” a 
Pannonhalmán 996-
ban alapított bencés 
kolostor. 

• A Szent Márton 
hegyen lévő 
kolostorban folytak 
a „tehetséggondozó 
munkák” 

• Ennek köszönhetően, 
sok szegény sorsú 
gyerekből lett pap, 
tanár, katona.  

 



Mi a tehetséggondozás? 

• A tehetséggondozás a tehetség meghatározását, a 
tehetség-felismerést és a tehetségfejlesztést 
magában foglaló pszichológiai és pedagógiai 
tevékenység. 

Tárgya, tág értelemben a tehetség kibontakoztatása.  

 

Ebbe beleértjük: 

• a tehetség fogalmi meghatározását,  

• a tehetség-felismerést, tulajdonságkörök 
meghatározását, melyek a tehetséget alkotják 

• a tehetségfejlesztést, a tehetséges tanulók iskolai és 
iskolán kívüli nevelését, képzését, az életpályájukról 
való gondoskodást, a tehetségek védelmét. 



A tehetség összetevői 
• A tehetség kialakulásának feltételi alapján 

határozzuk meg. 

• Terman az intelligenciával azonosította a 
tehetségeket. Követői intelligenciaméréssel 
válogatták ki a tehetségeket.  

• Kreatológiai elemzés: alkotó- problémamegoldás - 
fontos tényezőnek a kreativitást tartották. 

• Renzulli-modell a tehetség három összetevőből áll 

Átlagon felüli képesség 

Feladat iránti elkötelezettség 

Kreativitás  

• Mönks kiegészítette ez a szociális mezőkkel, ahol a 
tehetség él. Ezek: család, iskola, kortársak 



Az átlag feletti általános 
képességek közé tartozik 
például a magas szintű 
elvont gondolkodás, fejlett 
anyanyelvi képességek, jó 
memória, hatékony 
információfeldolgozási 
stratégiák stb. Ezek 
szerepe természetesen 
más és más az egyes 
speciális tehetség-
területeken. 

A speciális 

képességek adják meg a 

jellegzetességét a 

tehetségnek: nyelvi, zenei, 

matematikai-logikai, 

vizuális-téri, testi-mozgásos, 

szociális-interperszonális, 

intraperszonális.  



Kutatók: 

• Tehetség     intelligencia 

• Tehetség     kreativitás 

 

• Renzulli (amerikai pszichológus) 

 

   Szerinte a tehetség az érzelmi 

képesség, a kreativitás és 

feladat iránti elkötelezettség 

egybeesése. 



Czeizel Endre - a 4x2+1 faktoros talentummodell. 

Spcifikus,  

mentális  

adottságok 

Kreativitás 

Motivációs  

adottság 

Általános  

értelmesség, 

adottság 

család 
iskola 

társadalom kortárs csoport 

+ sorsfaktor 

A sorsfaktor lehetővé teszi, hogy megszülessen a tehetség és alkotásra képes 

legyen. 



A tehetség iránya 

• Vannak általánosan és specifikusan 
tehetséges gyerekek. Az előbbiek az általános 
képességeik miatt minden területen jók, míg 
az utóbbiak csak egy területen kimagaslóak 

• Statisztikai adatok szerint a népesség 2,5% az 
általános és 2,5%-a a speciálistehetségek 
közé tartozik 

• A tehetségeket képességterületek alapján 
kategóriákba sorolhatjuk. 
 Intellektuális („tudományos”) 

 Művészi (képző- zeneművészeti, írói, stb.) 

 Pszichomotoros (sport, mozgásművészetek, stb.) 

 Szociális (vezetők, szervezők) 





Piirto modell 

Mindenki tehetséges 
(„csak” meg kell találni, 

hogy ki – miben az?) 



• A sikeres, a tehetségek 90%-a, jól teljesít a teszteken, igyekszik 

megfelelni, unatkozik az órán, barátságos, könnyen eljsajátítja a 

tananyagot, de a kemény munkát nem tanulja meg, felsőoktatásban 

alulteljesítővé válhat. 

• A kreatív, ritkán azonosítják az oktatásban a kreativitás gyakran csak mint 

tapintatlan viselkedés jelenik meg, konfliktusba kerülhet, önértékelési 

problémákkal, deviáns és antiszociális visselkedés lehetősége. 

• A földalatti: fél kitűnni, fontos számára, hogy elfogadják, sz iskolán kívül 

jobban elismerik a tehetségét. 

• A lemorzsolódót nem érdekli a tanagyag, érdeklődési köre meghaladja az 

iskolai tantervet, megerősítés híján elvesztheti az érdeklődését. 

• A kettőscímkéjűnél a tehetség valamilyen testi vagy érzelmi sérüléssel, 

zavarral együtt van jelen, a tehetséget elfedi a zavar, megmutatkozhat ott, 

ahol a képességek sokfélesége a tananyag részét képezi. 

•  Az autonómtanuló: magabiztos, önálló, független, vannak ismeretei és 

megküzdési stratégiái, kreatív, problémamegoldó, kihasználja a 

lehetőségeket, megtalálja a fejlődéséhez megfelelő forrásokat. 

 



Tehetségnevelés, tehetségfejlesztés 

• A tehetségnevelés, fejlesztés, 

tehetséggondozás a tehetség felismerésével 

kezdődik korai gyermekkorban (5-6 év) 



A tehetséges gyermekek jellemzői 

• Az ismeretszerzés jellemzői 
Sokat tudnak legkülönbözőbb dolgokról 

Gazdag szókincs 

Folyamatos beszéd, kifejező 

Gyorsan felismerik az ok-okozati összefüggéseket 

Kritikusan, függetlenül gondolkodnak 

• Motiváció - kíváncsiság 
Őket érdeklő dolgokba mélyen belemerülnek 

 Igyekeznek feladataikat befejezni 

Tökéletességre törekszenek 

Önkritikusak 

Szívesen dolgoznak önállóan 



• Kreativitás - alkotásvágy 
Sokféle és szokatlan kérdéseket tesznek fel egy 

kérdés vagy probléma felmerülésekor 

Frappáns, okos válaszokat adnak 

Szabadon vélekednek 

Szeretik a szépet és könnyen észreveszik a 
művészi részleteket 

• Szociális viselkedés 
Különböző/ellentétes fogalmak foglalkoztatják 

őket: pl. jó-rossz 

Nem tartanak mindig a többiekkel, vállalják a 
másságot 

Egyéniségek 

Felelőséget tudnak vállalni 

Jól kommunikálnak 

Könnyen beleélik magukat mások helyzetébe. 



A tehetségfejlesztés módjai 

1. Gyorsítás, léptetés – pl. 1 tanév alatt több 

osztályt lerakni 

2. Elkülönítés, szegregáció – tehetségek 

kiválogatása, külön iskolába járnak 

3. Gazdagítás, dúsítás – normális oktatásban 

vesznek részt, de a tanítás bizonyos idejében 

differenciált, különleges tehetséggondozás az 

iskolában vagy azon kívül 

Minden tehetséges gyereknek mást és 

másképpen kell tanítani. 



• A tehetséggondozás univerzális 

pedagógiai feladat, amely 

majdnem minden gyermekre, 

serdülőre és fiatalra irányul. 

Nem a tehetség kiválasztása és 

különleges módszerekkel való 

óvása a probléma, hanem annak 

megtalálása és fejlesztése.  

• A pedagógiának nem csak a 

teljesítményre kell figyelnie, 

hanem a feltételezett 

képességekre és 

személyiségvonásokra, vagyis a 

teljesítmény előzményeire. 



• Vannak           és   

                tehetséges 

gyerekek.  

 



Tehetségpiramis(ok) 



Tehetséggondozók Vajdaságban 

• Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és 

Kollégium (Zenta), természettudományi-

matematikai (2003-) 

• Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó 

Gimnázium (Szabadka), nyelvi (2003-) 



Tehetséggondozási modellek 

Az angol iskolarendszer rendkívül sokszínű, sokféle magániskolákkal. 
Az iskoláztatással járó anyagi terhek csökkentésére, 
kompenzálására, a kiváló teljesítmény és szükség esetén is 
általában 11 éves kor után van csak lehetőség. Ez magában foglalja 
az elkallódás veszélyét, hiszen a legfogékonyabb korban 
alulterheltség van. Spontánul szerveződve a szülők indították el a 
tehetséggondozó mozgalmat, megnyerve sok lelkes és fogékony 
pedagógust a nemzeti tehetségtársaság megalapítására. 

Németországban és Magyarországon a tehetséggondozás elsősorban 
a középiskolásokra terjed ki, és a különböző tanulmányi versenyeken 
alapszik, ahol a „győztesek” komoly segítséget kapnak hosszú távú 
fejlődésükhöz, nyári tehetséggondozó programokat szerveznek. Az 
egyetemisták külföldi tanulmányaikhoz, könyvvásárlásaikhoz anyagi 
támogatást kapnak, fejlődésüket szisztematikusan követik. 

Németországban található Braunschweigben működő bentlakásos 
gimnázium, amely nehezen beilleszkedő tehetséged diákok részére 
alakult. (Jugenddorf-Christophorusschule). A normál 
gimnáziumokban is van speciális osztály,  ahol a programjuk az 
elkülönítés, a gyorsítás és a kiscsoportosan összeállított gazdagítás 
hatékony kombinációja. 

Szingapúrban, a gyermekek tudását harmadik osztályos korukban egy 
elég komplex teszttel (angol nyelv, matematika, általános logikai 
képességek) felmérik, és a felső 1% speciális iskolákba kerül 
(gyorsított mentorált tanulás) 

 



MI LESZ AZOKKAL, AKIK 

„KILÓGNAK A SORBÓL”? 

 

A hátrányos helyzetűek… 
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Terminológiai meghatározás 

• SNI gyermekek 

• deca sa SOP 

• children with SEN 

vagy 

• LD      Hamupipőke 

 

= learning difficulty? 

= learning disorder? 

= learning disability?   Rút kiskacsa 
= learning difference! 
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Pontos csoport-meghatározás 

- marginalizálódott csoportok -  
• értelmileg enyhe fokban sérült, illetve értelmileg 

akadályozott tanulók 

• érzékszervi (látás-, hallás-) sérüléssel élők 

• mozgásszervi fogyatékossággal élők 

• tanulási zavaros (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, 
ADD/ADHD) 

• tartós betegségben szenvedő gyermekek 

• szociálisan hátrányos helyzetben élők 

• nyelvi-kulturális értelemben kisebbségi csoportok tagjai 

• Sőt a meg nem értett tehetséges 



Közös vonásuk: 

Különleges megsegítés nélkül  

• nem tudják elsajátítani a korosztályukban 

elvárt tananyagot, 

• nem képesek megfelelni a többségi 

nevelés-oktatás követelményeinek,  

• nem tudják kibontakoztatni teljes 

képességüket. 
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ESÉLYEGYENLŐSÉG 

megteremtése 

NEM az azonos feladatadás 
és követelmény-
meghatározás teremt 
esélyegyenlőséget! 

Mindenki a saját 
képességeinek, 
készségeinek megfelelő 
feladatot kapja; értékelés 
– önmagához 
viszonyítva! 



Inkluzív oktatás jelentősége  

 

a speciális nevelési-oktatási igényű tanulók 

együtt oktatása és nevelése a többségi 

oktatási rendszerben 

 

új feladat a tanítóknak:  

folyamatos továbbképzés 

 



Köszönöm a figyelmet! 
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