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1. Bevezetés
A tehetséggondozás ügye az utóbbi évtizedben nagy hangsúlyt kapott. A köznevelési törvény
bevezetésével deklaráltan fontossá vált a tehetséges gyermekek szakszerű támogatása. A 2011. évi CXC.
törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt.) több pontja is érinti a tehetséggondozást.
Jogszabályi háttér
 Az Nkt. 4.§ 13. és 14. pontja meghatározza a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók
fogalmát: „Kiemelten tehetséges gyermek/tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,
tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással
rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség.” 1
 Az Nkt. 18. § (2) bekezdése felsorolja a pedagógiai szakszolgálatok feladatait, melyek között
szerepel a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
 Az Nkt. 27. § (5) bekezdése tartalmazza a nevelési-oktatási intézmények tehetséggondozással
kapcsolatos feladatainak időkeretét.
 A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet
(továbbiakban Rendelet) 30. §-a határozza meg a szakszolgálat tehetséggondozással
kapcsolatos intézményi feladatait, valamint a tehetséggondozó koordinátori teendőket.
A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 2018-ban minden ellátási területen megalkotta saját
intézményi protokollját, így elkészült A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók tehetséggondozásának
területére kifejlesztett intézményi protokoll is. Ebben a szakmai anyagban olvashatunk az intézményi
tehetséggondozó munkaközösség alakulásáról, fejlődéséről.
„A szakszolgálati tehetséggondozó munka 2014. január 1-jén indult intézményünkben. Az elméleti
felkészülést követően a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók ellátási feladatai a gyakorlatban is
egyre differenciáltabbá váltak. Ez a fejlődés folyamatosan emelkedő ellátotti létszámot eredményezett
és eredményez jelenleg is. E tevékenység biztosítja a többségi nevelési-oktatási intézményi rendszerrel
a széleskörű információáramlásnak és a hálózatos együttműködésnek a biztos hátterét. A szakszolgálati
munka tehetséggondozó támogató és moderáló tevékenysége egyre keresettebb és elismertebb a
szakszolgálati feladatellátás rendszerében.” (Dr. Nochtáné, 2018. 7. o.)
A tehetségek felkutatására, fejlesztésére, produktumaik hasznosulására irányuló, partnerségen alapuló
eljárásrend célja, hogy szakmai útmutatót nyújtson a megyében dolgozó tehetségkoordinátoroknak,
tehetséggondozó szakembereknek. Az eljárásrend a tehetségprotokollal tökéletes összhangban, annak
alapelvei mentén készült. A dokumentum öt területre vonatkozik: az óvoda, általános iskola,
középiskola, felsőoktatás és művészeti iskolák intézményeire.
Az eljárásrendben elsőként feltárjuk az adott terület tehetség-specifikumait, majd részletesen leírjuk a
tehetség felkutatására, fejlesztésére és produktumaik hasznosulására vonatkozó javaslatainkat,
melyeknek fókuszában a partnerség áll. A gyakorlatias megközelítésű eljárásrendben nagy hangsúlyt
kap a tehetséggondozás folyamatában résztvevő partnerek közötti együttműködés. Részletes leírást
adunk az egyes területek lehetséges partneri hálózatáról, a kommunikáció és az együttműködés
különböző formáiról, módjairól.
A tehetség nehezen definiálható, sokszínűen és változatosan értelmezhető fogalom. A tehetséggel való
foglalkozás is hasonlóan sokrétű, bonyolult és izgalmas feladat. Bízunk benne, hogy ez az Eljárásrend
segítséget nyújt a tehetséggondozó szakembereknek abban, hogy a Fejér megyében élő tehetségek
1
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maximálisan megkapják a támogatást képességeik, készségeik kiteljesedéséhez. Szakmai
meggyőződésünk szerint ez csakis akkor lehetséges, ha szorosan együttműködő, aktív partneri hálózatot
tudunk működtetni.
Az Eljárásrend öt fejezetét a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat négy tagintézményében dolgozó
szakemberei alkották meg. A tehetségkoordinátorokból, pszichológusokból és gyógypedagógusokból
álló szakmai team minden tagja tevékenyen részt vesz a megyei szakszolgálati tehetséggondozásban.
Gyakorlati tapasztalataik, óriási szakmai tudásuk tükröződik a különböző részekben. Színvonalas,
alapos munkájuk büszkeséggel tölt el. Köszönet érte!

Lakos Angéla
munkacsoport-vezető
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„Ne erőszakkal oktasd a gyermeket tanulmányokra…
hanem játszva tanuljanak, már csak azért is,
hogy jobban megfigyelhesd, melyiknek mire van hajlama.”
/Platón/

2. Óvodai terület
A tehetséggondozás specifikumai az óvodáskorban
A tehetség fogalma egy kisgyermeknél
A tehetség definíciója Renzulli szerint (1977, id. Németh, 2015) a képesség, motiváció és kreativitás
összessége. A kreativitás fogalma szerzőnként mást jelent, tehát nem olyan egyszerű a definíciót
értelmezni és megmagyarázni. A kisgyerekekkel foglalkozó tehetségkutatók általában úgy gondolják,
hogy nem szerencsés a kreativitás fogalmát az alkotás oldaláról megközelíteni: rengeteg tehetséges
gyerek (és felnőtt) „csak” kiváló tolmácsolója, előadója, őrzője és továbbadója valaminek, de magához
a területhez nem tesz újat hozzá (Sternberg, 1988, id. Németh, 2015).
A tehetséget felnőttek esetében teljesítményben vagy hozzáértésben mérjük és értelmezzük, a
gyerekeknél viszont a tehetség a tanulás sebességében és az ebben rejlő ígéretben látszik. Ez egy nagyon
fontos különbség, és különösen a művészeti iskolákban figyelhető meg, hogy sokszor a felnőtteket is
jobb az utóbbi mérce szerint értékelni, ha nem akarjuk, hogy tehetséges emberek elvesszenek. A tehetség
felismerése elsősorban nem a korai, vagy intenzívebb fejlesztés miatt fontos, hanem azért, mert a
különleges képességű gyerekek unatkoznak, frusztrálódnak és kedvüket vesztik, ha a kihívás iránti
állandó igényüket nem tudják sehogyan sem kielégíteni. Az 5 évesnél fiatalabb különleges képességű
gyerekeknek tehetséggondozás címén főleg nem „fejlesztésre”, hanem egyszerűen csak megfelelő
környezetre és érzelmi biztonságra van szükségük.
Alapvetően minden gyereknek „megfelelő” környezetre és érzelmi biztonságra van szüksége, úgyhogy
ez a tétel bizonyos szempontból a spanyolviasz felfedezésének tűnhet, de a lényeg megint a fogalmak
részletesebb értelmezésében rejlik. Egyrészt arról van szó, hogy a tehetséges kisgyereket nem kell már
2-3 évesen a „tehetséges” címke alá besorolni és külön elbánásban részesíteni valamilyen területen.
Másrészt a tehetséges gyermeknek még az átlagnál is sokkal fontosabb, hogy a környezet neki megfelelő
legyen. Például egy átlagos kisgyerek szükségleteinek jó eséllyel megfelel a játékok használati
utasításán szereplő életkori címkék szerint összeválogatott gyerekszoba, de egy különleges képességű
gyermekről a szülőnek kell tudnia (sokszor minden számottevő segítség nélkül), hogy a kicsi körülbelül
hol tart, és ehhez képest kell ingergazdag környezetet biztosítani neki, folytatni az érzelmi nevelését.
Tehetséges kisgyerekek korai jellemzői:
 meglepő pontosságú, illetve részletességű hosszú és rövid távú memória,
 az átlagnál sokkal hosszabb ideig képesek egy dologra figyelni, egy dologgal foglalkozni,
 gyorsan kialakuló, változatos és gazdag szókincs,
 fejlett képzelőerő, amely megnyilvánulhat korai szerepjátékokban,
 korai figuratív rajzolás,
 korai alkotó tevékenység,
 játékok színek szerint szimmetrikus elrendezése a polcon rendrakáskor,
 valóság és fikció korai megkülönböztetése,
 humorérzék,
 magánál idősebb játszótársakat preferál vagy a sokkal fiatalabbakat, akiket irányíthat,
 absztrakt gondolkodás, amely ebben ez életkorban főleg a nyelvi készségekben érhető tetten,
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egyre több betűt felismer, esetleg olvasni is megtanul még óvodáskorban,
matematikai készségek megjelenése,
saját személyről való tudatosság és önreflexió korai megjelenése,
szenvedélyes, csillapíthatatlannak tűnő érdeklődés a külvilág, az emberek, a tárgyak, természeti
jelenségek, zene, gépek működése stb. irányában; rengeteget kérdez, okokat és összefüggéseket
próbál találni,
 fejlett koordináció és finommotoros mozgás.2
A felsorolt tehetségtünetek halmozódhatnak, de önállóan is megjelenhetnek.
A kiemelten tehetséges gyermek az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki átlag feletti általános,
vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a
feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség3. Az óvoda a maga kiegyensúlyozott légkörével, kötetlen
lehetőségeivel hozza felszínre a tehetségígéret-gyermekben rejlő plusz adottságokat, képességeket. Az
általános, speciális képességek már az óvodai évek alatt megjelenhetnek.
Mára kialakultak azok az alapelvek, tudományos módszerek, amelyek segítségével megalapozottabban
választhatjuk ki a tehetségígéreteket. Óvodáskorban célszerű és ajánlott ezt a kifejezést használni, mert
korántsem biztos, hogy a potenciálisan tehetséges gyermek eljut tehetsége érdemi megvalósításáig,
képességei kibontakoztatásának szintjére.
A gyermek képességei a maguk teljességében csak akkor realizálódnak, ha korán, már az óvodai
években azonosítjuk, és differenciált fejlesztésben részesítjük őket. A legideálisabb a helyzet akkor, ha
egy óvoda „Akkreditált Kiváló Tehetségpont” intézményként működik, mert így a korai
tehetségfelismeréssel, diagnosztizálással megvalósítja a potenciálisan tehetséges gyermekek céltudatos
fejlesztését, gondozását. A tudatos fejlesztés a nevelési céloknak megfelelően a nevelési folyamatban
valósul meg, amelyben a gyermek spontán fejlődése, érése is érvényesül.
A korai tehetségfelismerés és gondozás meghatározó erejű. A tehetséges gyermekek között előforduló
későbbi alulteljesítés egyik oka a korai években hiányzó támogatás és intellektuális kihívás.
A kisgyermek tulajdonságaiból azonban aligha lehet a felnőttkori jellemvonásokra következtetni; ezzel
együtt a kontinuitás valószínűsége nagy. Egyéni megítélés segít eldönteni, hogy egy teljesítmény az
adott gyermek számára kényszer, vagy örömforrás. Gyakran a tehetséget felfedező szülők sem látják
szívesen gyermekük különlegességét, sőt az alacsony kulturális szinten álló családoknál ez zavart is
okozhat. Ha az elvárások nincsenek összhangban a gyermekek képességeivel, csökken a teljesítmény.
A tehetséges gyermekeknél is előfordulnak átmeneti megtorpanások, de a pozitív irányú tapasztalataik
és a számukra fontos személyek róluk alkotott véleménye átsegíti őket a nehéz helyzeteken. Előfordul
részképesség-gyengeség is, ami gyakran elfedi a kiemelkedő képességet, de az is megtörténhet, hogy a
gyermek kiemelkedő képességeivel többé-kevésbé kompenzálni tudja hiányosságait. A kreativitást is
figyelembe vevő azonosítási eljárások használatával nagyobb az esélye a tehetségek felderítésének.4
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Tehetséges_gyerekek_korai_nevelése_1 (2010.01.12.) URL https://felicitasz.blog.hu, Utolsó letöltés:
2021.01.28.
3
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről URL: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv,
Utolsó letöltés: 2021.04.02.
4
Gara (2011): Gondolatok a tehetségről és a tehetséggondozásról-szakmai találkozó előadása (2011.04.15.)
URL: https://www.mesekertovi.hu/informáciok/tehetseggondozas, Utolsó letöltés: 2021.01.28.
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Az óvodai tehetségek felkutatása partneralapú megközelítésben
Az óvodai tehetségek felkutatásának partneralapú megközelítésében elsődleges lépésként,
tehetséggondozó koordinátorként nagyon fontosnak tartom az intézmények megfelelő tájékoztatását a
tehetséggondozásról. Ez minden tanév elején megtörténik tájékoztató levél formájában, illetve
személyes megkeresés során, az intézménylátogatások alkalmával. A tájékoztatás arról szól, hogy a
pedagógiai szakszolgálat milyen lehetőségeket kínál a tehetséggondozás terén az intézmények
megsegítése céljából. Az általunk tartott szülői értekezletek alkalmával a szülőknek lesz nagyobb
rálátása arra, hogy melyek azok a már fentebb említett képességek, amelyek alapján ők is könnyebben
felismerhetik, ha gyermekeiknél eltérő képességek jelentkeznek. Nagyon fontos, hogy a szülők is
tisztában legyenek a pedagógiai szakszolgálat által a tehetséggondozás terén kínált lehetőségekkel. Nem
minden intézmény keretein belül zajlik korszerű tehetséggondozás, ezáltal nem biztos, hogy a szülők
számára nyilvánvaló, hogy mit kell tenniük, ha gyermekük bármely területen átlagostól eltérő
képességeket mutat. Több esetben előfordult, hogy a szülő és az óvodapedagógus egyaránt kiemelkedő
képességeket tapasztalt egy kisgyermeknél, de nem igazán tudták, hogyan kezelhetnék ezt a jelenséget
megfelelően, így a szakszolgálathoz fordultak és segítséget kértek a problémával kapcsolatban.
Elengedhetetlen a gyermekekben rejlő lehetőségek kiaknázása szempontjából a tehetség korai
azonosítása, gondozása és fejlesztése, ebben kulcsszerepe van a pedagógusnak. A korai felismerés
elsődleges módja a gyermek megfigyelése a játékos tevékenységek alkalmával és a spontán
játékszituációkban. Óvodáskorban az azonosítás szempontjából elsődleges a sokrétű tevékenykedtetés,
hogy a gyermekek megmutassák, kipróbálják képességeiket. Csak így derülhet ki, hogy mire képesek.
Fontos felkínálni, megtapasztalni bizonyos tevékenységeket ahhoz, hogy a tehetség ne maradjon rejtve,
hiszen mindenki mutathat tehetségtüneteket különböző területeken.
Fontos, hogy lehetőséget teremtsünk a szabad önkifejezésre a gyermekeknél, ne az eredményeket tartsuk
elsősorban szem előtt és olyan dolgokra motiváljuk őket, amikhez kedvük és tehetségük is van.
Lényeges továbbá a kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése, személyiségük optimális
fejlesztése. Az óvoda akkreditált kiváló tehetségpontként különböző tehetségszűrő tesztek
alkalmazásával azonosíthatja a tehetségígéretnek tűnő gyermekeket nagy csoportban, kiegészítve a
megfigyelést és az interjút.
A tehetségkoncepció meghatározása után kezdődik a tehetséges gyermekek azonosítása, gondozása,
majd fejlesztése. Az azonosítás érdekében a szülők beleegyezésével kérelmezik a pedagógiai
szakszolgálat szakembereinek közreműködését, a gyermek tehetségazonosító vizsgálatát. A
kiemelkedően tehetséges gyermek beazonosítása után, ha fejlesztéséhez szükséges, speciális
végzettségű szakemberhez irányítják őt.
Az óvoda intézményének vizsgálati eljárása mellett a tehetséggondozó koordinátorok számára nagy
segítséget nyújthat a pedagógiai szakszolgálatoknál dolgozó logopédusok által végzett SZÓL-E?
logopédiai szűrőeljárások eredménye. Az eljárás során mért, esetlegesen kimagasló eredmények
utalhatnak a nyelvi terület átlagosnál magasabb szintjére. Amennyiben ilyen eset áll fenn valamelyik
kisgyermeknél, úgy a szülővel történt egyeztetés után érdemes felvenni a kapcsolatot a gyermek
pedagógusával. Ha neki is vannak hasonló tapasztalatai, esetleg bármilyen eltérést észrevett, a
tehetséggondozó koordinátornak érdemes a későbbiekben akár többször is megfigyelni a kisgyermeket
óvodai környezetben. Ha a pedagógussal és a szülővel történt konzultáció vagy egyeztetés és a
hospitálások után valamely területen beigazolódik a jobb képesség, vagy bármilyen eltérés az átlagostól,
a pedagógiai szakszolgálat lehetőséget tud biztosítani egy esetleges tehetségazonosító vizsgálatra. Erre
a vizsgálatra abban az esetben is sor kerülhet, ha csak a szülő vett észre gyermeke fejlődésében eltérést
az átlagostól. Ilyenkor a szülő a pedagógiai szakszolgálattal történt kapcsolatfelvétel után kérelmezheti
gyermeke tehetségazonosító vizsgálatát, a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók
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tehetséggondozásának területére kifejlesztett intézményi protokollban szereplő eljárás szerint. Az
óvodás gyermek tehetségazonosító vizsgálatát óvodapedagógusa is indítványozhatja, de kizárólag a
szülő beleegyezésével. Abban az esetben, ha a szülő gyermeke a kimagasló képessége mellett egyéb,
negatív irányú eltérést is tapasztal a fejlődésben, tanácsadás keretében – akár a tehetségazonosító
vizsgálat előtt is – segítséget kérhet a pedagógiai szakszolgálattól. Azért szükséges már a vizsgálat előtti
időszakban a többszöri szülői konzultáció, egyeztetés, hogy később a szülő bátran, bizalommal tudjon
segítséget kérni egy esetlegesen felmerülő problémával kapcsolatban is.
A partneralapú megközelítésnek nagyon fontos alappillére a megfelelő együttműködés a családdal, mind
a szakszolgálat, mind pedig az nevelési-oktatási intézmény részéről.
Az óvoda nem tudja a szülő hatékony közreműködése nélkül megvalósítani a tehetséggondozást. Ezt
bizonyítja a világszerte elfogadott Mönks-modell (1. sz. ábra), amelynek lényege, hogy a gyermek
tehetségének kibontakozásában három környezeti tényező játszik döntő szerepet: az iskola, a család és
a társak.
1. számú ábra. Mönks-modell

Forrás: Németh, 2015.

Fontos tehát a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, információcsere. Az együttműködés főbb
tartalmi szempontjai:
 célok tisztázása, egyeztetése, azonos követelményrendszer kialakítása,
 a fejlődés közös értékelése,
 pedagógus, más fejlesztő szakember tanácsa, módszertani segítségnyújtása,
 a gyermek megismerése,
 tehetség, képesség felismerése,
 a gyermek érzelmi támogatása, elfogadás, odafigyelés,
 közös programok szervezése.
A családdal való együttműködést sokféle formában szükséges működtetni ahhoz, hogy a kapcsolattartás
hatékony legyen: szülői értekezlet, szülők akadémiája, egyéni konzultáció, családlátogatás, tanácsadás
stb. Ezen formák kialakításában a kezdeményező szerepet az óvodának, vagy más fejlesztő szervezetnek
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kell felvállalnia. Ennek során az aktuális feladatok, problémák megbeszélése mellett a korszerű
tehetséggondozás alapismereteinek, módszereinek közvetítésével a szülőket
egyfajta
„továbbképzésben” is kell részesíteni (Huszárné, 2016).
Pedagógiai szakszolgálatnál történő tehetségazonosítás
A szakszolgálati tehetségazonosító vizsgálat alapvetően diagnosztikus alapon működő rendszer. A
feladat pszichológiai, pedagógiai, gyógypedagógiai és egyéb szakterületeken specifikusan képzett
szakemberek munkáját igényli. A diagnosztikus munka során a standard teszteljárások, vizsgálati
tapasztalaton nyugvó egyéni megfigyelések és a különböző vizsgálati részek összevetése,
harmonizálása, kiértékelése történik meg. A teljes személyiségre vonatkozó adatok és meglátások
összefüggésében a diagnoszták kialakítanak a kliensről egy komplex véleményt, amelyben javaslatokat
fogalmaznak meg a legjobb ellátási forma biztosításához a szülők és a nevelési-oktatási intézmény
számára. Ez nem esik egybe minden esetben a nevelési-oktatási intézmény tehetséggondozási
profiljával. Abban az esetben, amikor a szakszolgálati tehetségazonosító vizsgálat eredményeképpen
speciális szükségletekre derül fény, a pedagógiai szakszolgálat igyekszik szerteágazó információkkal
segíteni a kliens családját, ellátó intézményét a legoptimálisabb támogatás megszervezésére
vonatkozóan. Sajnos jelenleg még nem áll rendelkezésre olyan átfogó, területi és specifikus intézményi
mentorlista, amely segítheti az egyénhez igazodó támogatás megszervezését. Így a szakszolgálat
közvetítő szerepe sem lehet teljes a javaslat megfogalmazása idején. A lehetséges, speciális
tehetségterületet segítő mentorokat/speciális támogatást nyújtó személyeket felölelő lista létrehozása
folyamatban van. Ezekben az esetekben a szakszolgálat a koordinátor segítségével vagy egyéni mentor
keresésével igyekszik a szakszerű ellátási folyamatot előmozdítani.
A tehetségazonosító vizsgálat a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat rendszerében szakvélemény
kiadásával zárul. A szakvélemény összegzi a globális vizsgálat megállapításait és a klienshez
kapcsolódó szükségleteket, javaslatokat. A szakvélemény tartalma útmutatás lehet az ellátásban, de nem
jelent törvényi kötelezettséget a nevelési-oktatási intézményekben való segítségnyújtáshoz.
Amennyiben a pedagógiai szakszolgálat a vizsgálat eredményeként azonosítja a kiemelten tehetséges
klienst, megjelöli a tehetségterületet is.
Jelentkezés az ellátásra
Tehetségazonosító vizsgálatra a szülő, törvényes képviselő, illetve nagykorú tanuló önként jelentkezhet.
A tehetségazonosító vizsgálati kérelem benyújtása megtörténhet intézményi támogatással, vagy annak
hiányában is. A vizsgálathoz szükséges nyomtatvány letölthető intézményünk honlapjáról, de
személyesen, papír alapon is igényelhető és benyújtható a pedagógiai szakszolgálati intézményben.
A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező és az együttműködő partner véleményét, a vizsgálati
kérelem indoklását a hiteles aláírásokkal és egyéb formai elemekkel együtt. Az FMPSZ
munkaközösségének döntése szerint a tehetségazonosító vizsgálati kérelemhez is szükséges csatolni az
„Adatlap a fejlődési szint megítéléshez az iskolai felkészítés elősegítésére” című, fejlődési szint
megállapítására vonatkozó, a 15/2013.(II.26.) EMMI rendelet 4. mellékletét. Amennyiben akadályba
ütközik ennek a dokumentumnak beszerzése és a szakszolgálat számára történő átadása, a
tehetségazonosító vizsgálat ennek hiányában lefolytatható. A jelzett adatlapot azért tartjuk szükségesnek
a tehetségazonosító vizsgálati kérelem benyújtásakor, mert bizonyos esetekben a tehetségazonosító
vizsgálatot szakértői bizottsági vizsgálat követi a továbbiakban. Az anamnesztikus előzményeket
tartalmazó orvosi adatlap megléte segíti a komplex diagnosztikus tevékenység gyorsabb
megvalósulását.
A tehetségazonosító vizsgálathoz a tehetségazonosítási formanyomtatvány és az orvosi adatlap mellett
szükségesek a szülői kérdőív, illetve az intézményi kérdőív is. A kérdőívek a vizsgálat elindításának
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nem feltételei. A szülőnek a folyamat során is van lehetősége a nyomtatványok leadására, amennyiben
ez a vizsgálati igény benyújtásakor nem történt meg. A tehetségazonosító vizsgálaton történő meg nem
jelenés nem von maga után jogkövetkezményeket akkor sem, ha a kliens bejelentés nélkül nem jelenik
meg a vizsgálati időpontokon. Az FMPSZ tehetséggondozó munkaközösség által meghatározott
eljárásrendje szerint két meg nem jelenést követően a vizsgálati kérelmet az adminisztráció
automatikusan törli a rendszerből. Ekkor ismételt kérelem benyújtása szükséges az újabb
tehetséggondozói ellátási folyamatba kerüléshez. A meg nem jelenésre vonatkozó tájékoztatást a
tehetségazonosító vizsgálatra készült behívó nyomtatvány tartalmazza (Dr. Nochtáné, 2018).
A tehetségazonosító vizsgálathoz kapcsolódó tájékoztatás kizárólagosan a vizsgálatot kezdeményező
gondviselőnek szól még abban az esetben is, amikor a többségi intézmény jellemzéssel és kérdőív
kitöltésével segíti a vizsgálat lefolytatását. Mivel az eljárás önkéntesen kezdeményezett, így a
kezdeményező kifejezett joga, hogy eldöntse, annak eredményéről kinek kíván tájékoztatást nyújtani,
illetve kitől, mikor és milyen formában vár ellátási segítséget. Emiatt az írásban megfogalmazott
szakvélemény is kizárólagosan a vizsgálatot kezdeményezőnek kerül átadásra a vélemény elkészültét és
lezárását követően személyesen, vagy a megadott levelezési címre küldjük ki postai úton. A kliens és
családja felelőssége és döntése az, hogy a nevelési-oktatási intézménynél igényli-e a javaslatban
megfogalmazott támogatást, avagy más formát választ.
Amennyiben a tehetség gyanúja merül fel, és akár a szülők, akár a pedagógusok, vagy a gyermekkel
foglalkozó szakemberek bármilyen bizonytalanságot éreznek, bátran fordulhatnak a Magyar
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségéhez (MATEHESZ), amely a jelentkezés után ingyenes
tanácsadást és egyéb lehetőségeket is biztosít a hozzá jelentkezőknek.
Az országban számos tehetségpont működik, melyet a www.tehetség.hu oldalon bárki megtalálhat. A
kereső szűkítésével kiválasztható a megfelelő tehetségterület, vagy a megfelelő célcsoport.
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Az óvodai tehetségek fejlesztése partneralapú megközelítésben
A tehetséggondozás céljai óvodás korban:
 a tehetséges gyermek erős oldalának fejlesztése,
 egy adott tehetséges gyermek (tehetséggel összefüggő) gyenge oldalainak kiegyenlítése,
 „megelőzés”, „légkörjavítás”,
 olyan területek támogatása, amelyek kiegészítik a direkt tehetségfejlesztést (relaxáció).5
A tehetséges gyermek erős oldalának fejlesztése
Emlékezet, fantázia, logikus gondolkodás terén viszonylag könnyen felismerhető a tehetségígéretgyermek. A gyermek egy-egy területen rengeteg ismeretanyagot halmoz fel. Segítenünk kell, hogy
ezeket el tudja mélyíteni. Célunk, hogy minél több lehetőséget teremtsünk és minél több sikerélményt
szerezzenek játékos feladatokkal, játékhelyzetekben (logikai játékokkal, szerepjátékokkal stb.).
Minden terület fejlesztése
A gyermekek fejlesztése során fontos a különleges, esetleg fejlesztésre szoruló területek mellett az
átlagos képességek, és az egész személyiség támogatása.
A tehetséges gyermek „gyenge” oldalainak fejlesztése
Tehetséggel összefüggő gyenge oldalon „hiányosságot” kell értenünk, amelyek a tehetség fejlődését
megnehezítik, vagy éppenséggel gátolják. A gyenge oldalak általában valamiféle kiegyensúlyozatlan
tehetségprofilban nyilvánulnak meg, például problémák jelenhetnek meg a pszicho-motoros
képességek, érzelmi-szociális érettség vagy éppen a motiváció területén. Mindenesetre ezek a
„hiányosságok” megnehezítik, esetleg megakadályozzák a tehetség kifejlődését. A gyermek esetleges
„gyenge” oldalait mindenképpen diagnosztizálni kell, ezek mindegyike különböző bánásmódot igényel.
Így az a program, amely a tehetséggel kapcsolatos gyenge oldalakat akarja megszüntetni,
szükségszerűen pszichológiai bázisú és egyedi segítségnyújtásban nyilvánul meg.
Az elfogadó, személyiségfejlődést segítő légkör kialakítása
A gyermeknek tisztában kell lennie saját értékeivel, de nem szabad, hogy túlbecsülje azt. Egy-egy
intellektuálisan kiemelkedő gyermek integrálásában segíthetnek azok a gyermekek, akik egyéb területen
rendelkeznek erősségekkel. Ilyenkor mindannyian átélhetik, hogy nem csak az intellektuális kiválóság
az érték.
Megfelelő légkör teremtése
A „légkörjavítás” összességében a csoportban uralkodó szituációra vonatkozik, és azt akarja elérni, hogy
az átlagot meghaladó gyermek a maga gyors és többnyire helyes válaszaival nehogy elbátortalanítsa a
többieket.
Kiegészítő tevékenységek
Olyan területek támogatása, amelyek közvetlenül semmit sem nyújtanak a gyermek tehetségének
fejlesztésével kapcsolatban. Feladatuk a feltöltődés biztosítása (pl. az intellektuális képességekkel
rendelkező gyermekeket festészetben, táncban vagy sportban „támogatják”).
Pihenés és relaxáció
A gyermeknek pihenni is meg kell tanulnia. Csak az tud igazán felfrissülni, aki szabadidejében el tudja
engedni magát. Óvodában különösen nagy gondot szokott jelenteni, hogy a tehetséges gyerekek egy
Gara (2011): Gondolatok a tehetségről és a tehetséggondozásról - szakmai találkozó előadása (2011.04.15.)
URL: https://www.mesekertovi.hu/informáciok/tehetseggondozas, Utolsó letöltés: 2021.01.28.
55
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részének sokkal kevesebb az alvásigénye, mint általában a kortársainak. A pihenés, a relaxáció
lehetősége azt jelenti, hogy felkínáljuk azt a gyermeknek.
Az akkreditált tehetségpontként működő óvoda fontos feladata, hogy a kisgyermekek számára olyan
inspiráló feltételeket, helyzeteket teremtsen, hogy ők az anyagokat újszerűen használják, a
megoldásokat sokféle, változatos utakon keressék. Fontos, hogy olyan ötleteket, eszközöket,
lehetőségeket biztosítsunk a kisgyermekek számára, mellyel segítjük személyiségük fejlődését. A
motiváció jelentős összetevője a tehetségnek, ugyanis a képességek bármilyen magas szintre is
fejlődnek, e tényező jelenléte nélkül nem érhető el kimagasló teljesítmény.
Óvodáskorban, az óvodai foglalkozások során nagyon fontos a különböző tevékenységeket vonzóvá
tenni a gyermekek számára. Ezen a területen is kiemelkedően fontos az óvodapedagógus személyisége.
Teremtsünk lehetőséget a szabad önkifejezésre, ne az eredményeket tartsuk mindig szem előtt, és
motiváljuk olyan dolgokra a gyerekeket, amikhez kedvük és tehetségük is van.
Az óvodapedagógusokat segíteni kell a tehetséggondozás megvalósításában az önképzés, szakmai tárgyi
feltételek biztosításával, könyvek, cikkek sokszorosításával, belső kolléga, illetve külső szakember
előadásának megszervezésével, óvodán belüli bemutató foglalkozások tartásával, óvodán kívüli
tapasztalatok megismerésével, pályázati lehetőségek kihasználásával.
Csak kreatív óvodapedagógus képes kreatív gyermeket fejleszteni. Lényeges az óvodapedagógusok,
pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos gazdagítása.
Az óvoda intézményében a kreatív, tehetségígéret-gyermekek fejlesztése két síkon történik:
 óvodai csoportokban a napi tevékenységekbe ágyazva komplex személyiségfejlesztéssel,
 illetve kiscsoportos „tehetséggondozó” foglalkozások keretében.
A foglalkozásokat a helyi sajátosságokat is figyelembe véve szervezik, érdeklődés és igényfelmérés
alapján.
Tehetségfejlesztő foglalkozások
Az alábbiakban néhány kimagaslóan jól működő Fejér megyei példát mutatunk be az óvodai
tehetséggondozó programokból.
„Sajtkukac torna”
A mozgás és játék az óvodáskorú gyermekek természetes megnyilvánulása. A gyerekek szociális,
emocionális, kognitív képességei az élvezetes, játékos gyakorlatokon keresztül észrevétlenül fejlődnek,
felfedezik a teret és az időt, miközben mozgásszabályozásuk és testi képességeik önmagukhoz és
életkorukhoz képest ugrásszerű minőségi változást mutatnak. A sajtkukac torna során prevenció,
korrekció és tehetséggondozás valósul meg.
"Egy húron pendülünk"
Ez egy népi játék, táncos foglalkozás az óvodában. A népi játékok remek lehetőséget nyújtanak a
gyermeki világ kiteljesítésére, a vidám mozgásokra, a tréfás szokások felelevenítésére. Az óvoda arra
törekszik, hogy azok a tehetséges gyermekek, akik valamilyen képességterületen (ének-zene, sport,
kézműves stb.) ágban kimagasló érdeklődést, motivációt, alkotóképességet, gyors előrehaladást,
kiemelkedő eredményeket mutatnak, képességeiknek megfelelő fejlesztést kapjanak.
„Csipp-csupp csodák” - kézműves foglalkozás
Az óvoda egyik alaptevékenysége a kisgyermekek tehetséggondozása, hangsúlyozva a gyerekek
optimális fejlesztését, a differenciált foglalkozásvezetést. Egy óvodai tehetséggondozó program
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keretében a jó adottságú gyermekeket szeretnék abban segíteni, hogy adottságaikból képességek
alakuljanak ki.
„Varázsköpeny” – báb- és drámajáték foglalkozás
A gyerekek ezen a foglalkozáson a mesék világában kalandoznak. Megismerkednek különböző
bábfajtákkal: síkbábokkal, kesztyűbábokkal, ujjbábokkal, egyszerű marionettekkel. Játszanak asztali
bábszínházat, paraván mögé bújnak, és együtt mozgatnak óriásbábokat. Közösen felfedezik, hogy a
használati tárgyak is életre kelhetnek és szerepet játszhatnak. Bábozhatnak termésekből készített
bábokkal is, csak engedniük kell szárnyalni a fantáziájukat, és az árnyjáték rejtelmeit is kipróbálhatják.
A bábozás mellett drámás közösségépítő játékok segítségével ismerik meg jobban egymást.
Gyermekdalokat tanulnak utánzó mozgással kísérve. Ujjgyakorlatokkal tornáztatják a kezünket, hogy a
bábok finommozgása biztosítva legyen. Nyelvtörő mondókákkal, artikulációs gyakorlatokkal segítik a
beszédfejlődést. Helye van a szöveges és mozgásos improvizációnak is. A dramatikus elemeket is
tartalmazó előadásmód és a bábjáték ötvözése biztosítja a színpadi mozgás és az előadói képesség
fejlesztését. Itt egymást kiegészítve és erősítve megjelenik a vizuális terület, a zene, a mozgás, a kortárs
irodalom, a népi mese- és mondavilág megismerése.
LÜK táblajátékok – logikai gondolkodást fejlesztő foglalkozás
Játékos feladatokkal segíti a gyermekeket a tanuláshoz legfontosabb képességek fejlesztéséhez. Célja a
problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. A figyelemfelkeltő képek pontos megfigyelése,
összehasonlítása és egymáshoz rendelése által a gyermekek sikerélményhez is jutnak. A játékos fejtörők
összetettségük révén jelentős mértékben hozzájárulnak a bal, illetve jobb agyféltekéhez köthető
készségek és képességek összehangolt fejlődéséhez. Okoskocka eszközkészlet alkalmazásával is
fejlesztjük a gyermekeket.
„Kis felfedezők” természetkutató foglalkozás
„Kereső, kutató, bogarászó” 5-6 éves korú gyermekekből áll a csoport. Célja a természet és az élőlények
iránti szeretet elmélyítése az aprólékos megfigyeléssel, kutakodással.
Partneri kapcsolatok a tehetséggondozásban
Partneralapú működésként rendszeresen, évente többször is lehetőség nyílik részt venni, hospitálni az
intézmény tehetségműhely foglalkozásain. A szülők beleegyezésével megtekinthetők a résztvevő
kisgyermekek a tehetséggondozó tevékenység közben. A foglalkozást vezető pedagógusokkal,
alkalmanként szülőkkel egyeztetések, konzultációk, illetve esetmegbeszélések folyhatnak szakmai
témákban. A tehetségkoordinátor számára ilyen alkalmakkor is lehetőség nyílik megismerkedni egy
adott foglalkozáson vagy területen kiemelkedően teljesítő kisgyermekkel, aki a továbbiakban bekerülhet
a szakszolgálati tehetséggondozásba.
Az óvodán kívüli tevékenységekhez sorolnám a sportot és a labdajátékot kedvelő kis óvodásoknak az
olyan lehetőségeket, mint például az OTP Bank Bozsik-program, vagy az MLSZ Grassroots
Igazgatósága által szervezett és felügyelt élményfutballban való részvétel. Itt a fejlesztés az intézményi
kereteken kívül történik. Adott esetben, évszaktól függően igénybe vehetők az óvodai tornaszobák,
tornatermek is az edzések, versenyek lebonyolításában. Így még könnyebb a pedagógusok és
tehetséggondozó koordinátorok számára a kapcsolattartás a fejlesztést végző szakemberekkel.
Másik fontos partnerség a pedagógiai szakszolgálat és az óvoda közös tehetséggondozásában a
fejlesztési terv készítése egy azonosított tehetségígéret részére. Ez akkor történik, amikor egy
kisgyermek tehetségazonosító vizsgálatra kerül be a pedagógiai szakszolgálathoz, és az ott kapott
szakvéleményben javaslatként merül fel a fejlesztési terv készítése. A fejlesztési tervet a
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tehetséggondozó koordinátor készíti el, együttműködve az óvodapedagógusokkal (Sárbogárdi Zengő
Óvoda Pedagógiai Programja, 2015).
Az egyéni fejlesztési terv feladatai:
 a közvetlen tapasztalás, élmények hatásának tudatos és rendszeres biztosítása,
 percepció, érzékszervek stimulálása,
 a környezet aktív befogadására és befolyásolására, alakítására való motiváltság fejlesztése,
 az önkifejezési módok és a környezettel való sokoldalú kommunikációs lehetőségek elsajátítása,
 figyelemorientáció fejlesztése,
 a manipuláció, finommotorika, eszközhasználat fejlesztése.
A fent leírtak befolyásolják:
 a személyiség alakulását,
 a kognitív fejlődést,
 az önkiszolgálást, eligazodást,
 beilleszkedést az őket körülvevő világba.
Az egyéni fejlődés megalapozása a gyermek érdekében létrejött alkalmi team tevékenysége (pedagógiai
szakszolgálat, óvoda, szülők, egyéb ellátók). Lényeges a folyamat szempontjából, hogy mindenki
megfelelő és értő odafordulással vegyen ebben részt. Azt is szem előtt kell tartani, hogy a kompetenciák
kiegészítsék, és ne kioltsák, vagy gátolják az előmenetelt. Ennek érdekében egy általános és specifikus
megközelítést szükséges alkalmazni. Az általános forma arra terjed ki, hogy saját hatáskörükben az
egyes felek milyen már meglévő, és lehetőségeikhez kapcsolódó folyamatban tudnak a
leghatékonyabban segítséget adni. Folyamatszabályozásukba építve, saját kompetenciában megtervezik
a támogatás menetét és tartalmát (pedagógiai szakszolgálat: mozgás, logopédia, pszichés támogatás;
óvoda: napi rutin és foglakozásmenet alkalmazása, szülők: szabadidő szervezés). A specifikus ellátás
megszervezéséhez a pedagógiai szakszolgálat és az intézményi ellátást biztosító óvoda kooperációs
munkája szükséges. A szakszolgálat a tehetséggondozáshoz kapcsolódó területspecifikus ismeretei
révén konkrét támogatást képes nyújtani a mindennapi ellátást biztosító intézmény számára. Ennek a
formája a megvalósult feltáró munkára épített, egyénspecifikus ellátás megszervezése. Az alapozó
konzultációk után a szakszolgálat szakembere egyéni fejlesztési terv elkészítésével rendszerezi a további
támogatási lehetőségeket és szükségleteket. Az egyéni fejlesztési terv kialakítása során az erősségekhez
kapcsolódó gyengeségek támogatása is fontos feladat.
Az egyéni fejlesztési terv minden esetben adott személynek, adott helyen, adott formában készül el. A
gyermek esetében az elsődleges cél az intézményi keretek és a szakszolgálati ellátás harmonizálása. A
szakszolgálat az intézmény számára is készít a személy korosztályához, egyéni jellemzőihez igazodó
tervet. A terv különböző időszakokra készülhet, nagyon fontos, hogy megvalósítható és elemezhető
legyen a folyamat alatt és befejezéskor is. Az egyéni fejlesztési terv rugalmasságot, változtathatóságot
és folyamatos elemzést feltételez. A legtöbb esetben a gyengébben funkcionáló területeket is figyelembe
kell venni a fejlesztési terv elkészítésekor (Huszárné, 2017).
Együttműködés a szakemberekkel
A fejlesztőpedagógus tevékenysége az óvodai csoportban vagy elkülönítve történik. A fejlesztés
kapcsolódik a csoportban folyó munkához, témához, esetleg más területet fejleszt (erős-gyenge oldal,
szociális kompetencia, mozgás). A pszichológus feladata általában a személyiségfejlesztés, szociális
készségek fejlesztése. Folyamatosan konzultál az óvodapedagógussal, fejlesztőpedagógussal,
tehetséggondozó koordinátorral, szülővel. Az együttműködésben segítséget nyújthat a Tehetségsegítő
Tanáccsal való kapcsolattartás, a kapcsolatfelvétel a MATEHESZ egyesülettel is.
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A produktumok hasznosulásának lehetőségei partneralapú megközelítésben
Az óvodákban működő tehetségműhelyek eredményességét akkor tudjuk mérni, ha hatásvizsgálatot
végzünk. A hatásvizsgálat arra keresi a választ, hogy a tehetségműhelyben részt vevő gyermek esetében
hatékony volt-e a műhelytevékenység. Ehhez elsőként az óvodában az óvodapedagógus minden
tevékenység után, minden gyermekről egyszerű, rövid naplót vezethet. Ha lehetőség van rá, a
tehetséggondozó a saját munkáját önkontrollos vizsgálattal elemezze. Harmadik lépésként a
műhelyfoglalkozások végén érdemes fejlődésvizsgálatot végezni. Ez azt jelenti, hogy a beválogatáshoz
felhasznált megfigyelési szempontok szerint a gyerekek vizsgálatát az ellátás végeztével megismétlik.
A szülői vélemény meghallgatásával, interjúval is információhoz juthatunk. A szülő ilyenkor
elmondhatja, mi volt a tapasztalata a műhelymunkáról, milyen reflexiókat kapott a gyermekétől a
fejlesztő tevékenységről.
A gyermekek visszajelzéseit is érdemes meghallgatni. Ha a gyermek képes rá, véleményt alkothat saját
érzéseiről, teljesítményeiről, viszonyulásairól és kreatív ötleteiről. A visszacsatolások hozzájárulnak a
tehetséggondozó munka, műhelymunka hatékonyságához.
Tehetséggondozó munkánk eredményéről a gyermek folyamatos megfigyelése, nyomon követése és a
későbbi visszajelzései adhatnak még információt. Természetesen a végeredmény még várat magára, de
az eddigi közös munkánk – amibe már bekapcsolódott az iskola is – folyamatos pozitív visszajelzéseket
mutat. A tehetséggondozó munka eredményességét növeli, hogy a szakemberek folyamatosan
kontrollálják a rendszer működését és ha szükséges, javaslatokat tesznek a módosítások érdekében. A
tehetségpont működésében közreműködő személyek tevékenysége a személyes kapcsolattartáson
alapul. Ez a kollégák egymás közti kapcsolatára, a tehetségígéretekkel és a szülőkkel való
kapcsolattartásra is érvényes.
A tehetséggondozó munka minősítése eredmények alapján is történhet. Az eredményességnek vannak
bizonyos jelzői, paraméterei (pl. a tehetségígéretek óvodai előmenetele, tehetséggondozó iskolákba való
bejutás és az ottani helytállás aránya, versenyeken, kiállításokon, rendezvényeken való sikeres szereplés,
sikeres részvétel bizonyos közösségi produkciókban). Óvodás korban jellemzően a tehetséges
kisgyermekek által készített rajz vagy műalkotás tekinthető produktumnak, ebben a korban még a
különböző versenyhelyzetek nem jellemzőek. Zenei téren a jobb képességekkel rendelkező
óvodáskorúak hangszeres fellépései is inkább a későbbi évekre tevődnek. Jó hallású és jó énekhangú
óvodás kisgyermekek különféle rendezvényeken, ünnepségeken szerepelhetnek, akár az óvoda
intézményén kívül is, például templomokban, községi, városi rendezvényeken. Óvodáskorban a nevelési
év végére gyakran szerveznek az intézmények bemutató foglakozásokat.
Az FMPSZ által szervezett tehetséggondozó konferenciák alkalmával többször lehetőség nyílt kiállítás
szervezésére a tehetséges gyermekek munkáiból Fejér megyében. Ötletekkel, jó gyakorlatokkal is
szolgálhattak ezek a munkák a jelenlévőknek. A tehetséggondozó koordinátorok rendszeresen részt
vesznek országos konferenciákon, továbbképzéseken, ahol a tehetséggondozásban elismert
szakemberektől kérhetnek tanácsot, segítséget, személyesen, vagy online formában, e-mailen is.
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1. számú táblázat. Partneri háló az óvodai tehetséggondozásában
Tevékenység

Partnerek megnevezése

A tehetségek
felkutatásának tervezése

tehetséggondozó pedagógus
szülő
intézményvezetés; óvodapedagógus
óvodapszichológus
gyógypedagógus
tehetséggondozó pedagógus
szülő
intézményvezetés
óvodapszichológus
MATEHESZ
tehetségpontok
tehetséggondozó pedagógus
szülő
intézményvezetés
óvodapszichológus
tutorok
mentorok
MATEHESZ
tehetségpontok; óvodapedagógus
tehetségtanácsok
edzők
tehetséggondozó pedagógus
szülő
intézményvezetés
óvodapszichológus
fejlesztő pedagógusok
gyógypedagógusok
szakpszichológusok
tutorok
mentorok
tehetséges gyermek
szülő
pedagógus
szabadidő-szervező
MATEHESZ
tehetségpontok
tehetségtanácsok
tehetséges gyermek
szülő
pedagógus
szabadidő-szervező
MATEHESZ
tehetségpontok
tehetségtanácsok
edzők
tehetséggondozó pedagógus
szülő
intézményvezetés
kulturális rendezvények szervezői
tehetségpontok
tehetségtanácsok
sportprogramok szervezői
tehetséges gyermek
szülő
pedagógus
gyógypedagógus

Tehetségazonosítási
folyamatok

Tehetséggondozás – az
erős oldal fejlesztése

Tehetséggondozás – a
gyenge oldal fejlesztése

Légkörjavító
tevékenységek

Lazító tevékenységek

A produktumok
hasznosulására irányuló
tevékenységek

Tehetség-tanácsadás a
teljes folyamat során
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A partneri kapcsolat csatornái,
módjai
személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google Meet,
Teams, Drive, stb.
személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google Meet,
Teams, Drive, stb.
személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google Meet,
Teams, Drive, stb.

személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google Meet,
Teams, Drive, stb.

személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google Meet,
Teams, Drive, stb.
személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google Meet,
Teams, Drive, stb.

személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google Meet,
Teams, Drive, stb.
személyes konzultáció több
alkalommal a protokoll szerint

„Merem állítani és hiszem is, hogy Leonardók,
Newtonok és Einsteinek többen vannak,
mint ahogy azt a történelem mutatja,
csakhogy gyakran nincs alkalmuk kifejlődni és így színre lépni.”
/Szádeczky- Kardos Elemér/

3. Általános iskolai terület
A tehetséggondozás specifikumai az általános iskolában
Tehetség az általános iskolában
A tehetség megfogalmazására nagyon sok meghatározás létezik. A kiemelten tehetséges gyermekek,
tanulók gondozásának szakszolgálati protokollja szerint: „Tehetségesnek azok tekinthetők, akik átlagon
felüli általános és/vagy valamely területen megjelenő speciális képességekkel, a feladat iránti tartós és
stabil motivációval, valamint magas szintű kreativitással rendelkeznek. Ezek eredőjeként magas szintű
teljesítményre képesek az élet valamely tevékenységi területén.” (Hujber, 2015, 10. o.)
A tehetség kiteljesedésére a környezeti faktorok jelentős hatást gyakorolnak. A Mönks-Renzulli modell
szemlélteti, hogy a tehetségek felkutatásában, azonosításában, a tehetséggondozásban az iskoláknak
több szempontból is kitüntetett szerepük van. Meghatározó jelentőségű az iskolai légkör, a tanulók,
pedagógusok, szülők egymáshoz való viszonya. A kortárskapcsolatok is nagyban befolyásolják a
tehetséges diákok fejlődését.
A fejlődési szemléletű pedagógiai tehetségfelfogás szerint a kiemelkedő képességek az iskoláskor
bármely szakaszában megjelenhetnek. A kimagasló képességek nem minden esetben mutatnak időbeli
stabilitást, ezt nagymértékben befolyásolják a tanuló tanulással összefüggő cselekedetei és kitartása. Az
általános képességek szerepe kisiskoláskorban jelentősebb, a későbbi életkorban inkább a
területspecifikus képességek a hangsúlyosabbak. A tehetségazonosításhoz egy meghatározott terület is
elegendő. Kisiskoláskorban és korai serdülőkorban optimális esetben a teljesítmény a képességeknek
megfelelően alakul. Az esetleges eltéréseket az idő előrehaladtával minimalizálni kell a megfelelő
tehetségfejlesztéssel. A szocio-emocionális készségek fejlesztése kiemelt feladat a tehetséges tanulók
körében. Ezek a képességek tanulhatók, jól fejleszthetők. A tehetségtámogatást az egyes iskolai
szakaszokban különböző típusú pedagógiai programokkal lehet megvalósítani. Kisiskoláskorban a
gazdagítás és gyorsítás formái, míg serdülőkortól inkább a mentori támogatások kerülnek a középpontba
(Katona, 2020).
A tehetséges tanulók típusai Betts-Neihart szerint:
1. Sikeresek: Iskolai teljesítményük kiemelkedő. Az iskolai elvárásokhoz jól alkalmazkodnak.
Pedagógusaikkal, szüleikkel jó kapcsolatban vannak.
2. Ellenszegülők: Divergens gondolkodásuk, kreativitásuk kiváló. A szabályoktól gyakran
eltérnek, nem követik a hagyományos utakat, sokszor konfrontálódnak a környezetükben
élőkkel. Nehezen képesek együttműködni társaikkal, tanáraikkal. Önértékelésük alacsony
szintű. Ritkán részesülnek elismerésben. A lemorzsolódás veszélye fenyegeti őket.
3. Rejtőzködők: Tehetségükre jellemzően felső tagozatban derül fény. Középiskolába kerüléskor
törekszenek tehetségük elrejtésére annak érdekében, hogy sikeresen be tudjak illeszkedni, be
tudjanak simulni a kortárs közösségbe. Egy téma vagy tantárgy iránti nagyfokú érdeklődésüket
igyekeznek leplezni. Gyakran válnak szorongóvá. Szüleikkel, pedagógusaikkal feszült a
viszonyuk.
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4. Lemorzsolódók: Döntően nem tantárgyi ismeretekhez kötődik érdeklődésük (pl. technikai
területek). Az iskolai környezetben többnyire nem ismerik fel, vagy csak későn ismerik fel
tehetségüket. A meg nem értés, elutasítás miatt különböző védekező stratégiákat (pl.
visszahúzódás, önpusztító magatartás, depresszió) alkalmaznak. Az iskolai környezetet sokszor
lényegtelennek tekintik, sokat hiányoznak az iskolából. Esetükben is fennáll a lemorzsolódás, a
korai iskolaelhagyás lehetősége. Önértékelésük alacsony.
5. Kettős különlegességűek: A sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézség körébe tartozó tehetséges tanulók. Szakértői véleményük alapján egyéni szükségleteik
szerint speciális pedagógiai/gyógypedagógiai megsegítést kapnak. A tanítási-tanulási
folyamatban általában a gyengébben működő területek fejlesztése van a fókuszban, a
kiemelkedő képességeikre nem, vagy nehezen figyelnek fel. Önértékelési problémákkal
küzdenek. Erős kudarckerülő magatartás jellemzi őket.
6. Önállóak: Átlag feletti képességeikre már nagyon hamar felfigyel környezetük.
Iskoláskorukban is jól teljesítenek, az iskola által nyújtott lehetőségeket hatékonyan
kihasználják, sikereket érnek el. Önértékelésük pozitív. A felnőttekkel és a kortársakkal is jó
kapcsolatban vannak. Általában kiváló vezetői képességekkel rendelkeznek (Hujber, 2015;
Katona, 2020).
A tehetséges tanulók iskolai teljesítménye
a.) Képességeiknek megfelelően, kiemelkedően teljesítenek az iskolában
Meghatározó mozgatórugójuk a tanulás, ami magas teljesítményigénnyel jár együtt. Az iskolai
beszámoltatás során nagyon jó eredményeket érnek el úgy, hogy közben a problémákat innovatív módon
oldják meg. Ebbe a csoportba tartoznak a „sikeres” és az „önálló” profilú tehetséges tanulók.
b.) Nem a képességeiknek megfelelően teljesítenek az iskolában (alulteljesítő tanulók)
Iskolai teljesítményük és kimagasló képességeik nincsenek összhangban. Ennek hátterében összetett
okok állhatnak. Egyik lényeges tényező a kevésbé vagy egyáltalán nem inspiráló iskolai környezet. Az
iskolai feladatok nem jelentenek megfelelő kihívást számukra, unatkoznak a tanítási órákon. Az
érdemjegyek nem motiválják őket, nem fektetnek energiát a házi feladatok elkészítésébe, a dolgozatok
megírásába. Gyakori az is, hogy egy-egy témában annyira elmélyülnek, hogy nem kapcsolódnak be a
tanítási órák menetébe. Ide sorolhatók az „ellenszegülő”, a „rejtőzködő”, a „lemorzsolódó” és a „kettős
különlegességű” tanulók (Katona, 2020).
A tehetséges tanulók általános tanulási jellemzői
 Tanulás iránti motivációjuk erős, tudásvágyuk kiemelkedő.
 Ok-okozati összefüggéseket, kapcsolatokat nagyon jól átlátnak.
 Hatékonyan és gyorsan képesek megoldani összetett problémákat.
 Az őket foglalkoztató témákban alaposan elmélyülnek.
 Jól értelmezik a szimbolikus jelentéseket az írott szövegekben.
 Gondolataikat érthetően, választékosan, logikusan fogalmazzák meg.
 Saját gondolkodásukat kritikusan szemlélik, metakognitív képességeik fejlettek.
 Előnyben részesítik az önirányított tanulást.
 Érzelmi és szociális érettségük gyakran nincs szinkronban (Szabó, 2019; Katona, 2020).
Természetesen ezek a tipikus jellemzők egyénenként nagyon eltérőek lehetnek, egy-egy irányban
jelentősen eltolódhatnak, vagy rejtve is maradhatnak a pedagógusok és/vagy a szülők előtt.

19

Összegzés
Az általános iskolai tanulók kiemelkedő képességeire bármikor fény derülhet a nyolc évfolyam alatt.
Alsó tagozatban az általános képességek szerepe a jelentősebb, a felső tagozaton fokozatosan a
területspecifikus képességek válnak hangsúlyossá. A tehetség ebben az életkorban különféleképpen
nyilvánulhat meg. A gyerekek különböző típusokba sorolhatók: sikeresek, önállóak, ellenszegülők,
rejtőzködők, kettős különlegességűek. Az utolsó négy típusba tartozó tanulók különösen nagy figyelmet
igényelnek. Támogatni kell őket tehetségük kibontakoztatásában, a képességeiknek megfelelő
teljesítmény elérésében az iskolában és az iskolán kívül. Segíteni kell egészséges érzelmi-szociális
fejlődésüket. A kiemelkedő képességű tanulók támogatása hatékonyan hálózatos formában (iskolák,
pedagógiai szakszolgálatok, civil szervezetek stb. és a család együttműködésével) valósítható meg.
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Az általános iskolai tehetségek felkutatása partneralapú megközelítésben
A tehetség időbeni megnyilvánulása és kibontakozása a különböző tehetségterületeken nagyon
változatos képet mutat. A kiemelkedő képességek néhány területen hamar láthatóvá válnak, más
területen jóval később jelentkeznek. Így a tehetségazonosítás, a tehetségek felkutatása nagyon összetett
feladat. „A tehetséget keresni kell!” mutatott rá Czeizel professzor.
2008-ban a magyar Országgyűlés elfogadta a Nemzeti Tehetség Programot, mellyel kifejezte szándékát
a tehetséges gyermekek/ tanulók támogatására. A program sikeres végrehajtását, szervezését a Nemzeti
Tehetségügyi Koordinációs Fórum segíti. Több szervezet is szerepet vállal a program megvalósításában.
Tehetségpont hálózatok alakultak, tehetségsegítő tanácsok jöttek létre. A tehetségek felkutatásában a
tehetségsegítő tanácsoknak kiemelt szerepük van. Helyi, térségi, megyei vagy regionális szinten
támogatják, összehangolják a tehetségsegítő szervezetek, intézmények munkáját, optimális
együttműködésüket (Szabó, 2019).
A tehetségazonosítás/válogatás folyamata az alábbi összefoglaló ábrán látható:
2. számú ábra. A tehetségazonosítás és a programba válogatás folyamata (Mező, Mező,
2014. 7. o.)
A tehetségazonosítás és/vagy programba válogatás indítása
SZAKMAI TERVEZÉS
A tehetségazonosítás céljának
meghatározása

TECHNIKAI TERVEZÉS
Csapatszervezés
A tehetségazonosítás és/vagy
beválogatás meghirdetése

Tehetségkoncepció alkotása/átvétele
Vizsgálati személyek regisztrációja
A szakmai terv esetleges korrekciója
A vizsgálati személyek meghívása

A tehetségprogramba kerülés feltételeinek
meghatározása
Vizsgálat(sorozat) tervezése

Vizsgálat(ok) elvégzése
Értékelés, döntés
Visszajelzés
Utómunkálatok

Válogatási modell kialakítása

A tehetségazonosítás és/vagy
beválogatás vége

Fejér megyében a két legjelentősebb tehetségsegítő szerveződés a Fejér Megyei Tehetségsegítő Tanács
és a Közép-Mezőföldi Tehetségsegítő Tanács. A tehetségsegítő tanácsok segítik a helyi tehetségpontok
működését is. Fejér megyében aktuálisan 64 tehetségpont vesz részt a kiemelkedő képességű tanulók
támogatásában a www.tehetseg.hu adatai alapján. A tehetségazonosítást a szakmai szempontok mellett
több objektív tényező (pl. pénzügyi erőforrások, rendelkezésre álló idő) is befolyásolja. A
tehetségazonosításnak – célját tekintve – alapvetően kétféle megközelítése van. Egyes esetekben az első
lépés a tehetségazonosítás, ezt követi az egyénre szabott fejlesztő program keresése a tehetséges tanuló
számára. A másik eljárás során egy adott, már működő tehetséggondozó programhoz kutatnak fel
kiemelkedő képességű diákokat. Ebben az esetben több speciális feltételt is figyelembe kell venni a
programnak megfelelően (Mező, Mező, 2014).
Napjainkban már elvárás, hogy a kiemelten tehetséges tanulókkal foglalkozó intézményekben
rendszerjellegű legyen a kiemelkedő képességű diákok azonosítása. „A tehetségazonosítás során olyan
tehetségmodelleket kívánatos előnyben részesíteniük, amelyek érzékenyek a tehetség megjelenésének
életkori változékonyságára, alkalmasak az iskolai alulteljesítés torzító hatásainak kiküszöbölésére, és
érzékenyek a tehetségfejlesztés szempontjából alulreprezentált tanulói csoportokba tartozó tehetségek
felismerésére.” (Katona, 2020. 32. o.). A kiválasztási folyamatnak több tulajdonságra kell fókuszálnia,
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és többféle módszerre kell épülnie, objektív és szubjektív eszközöket egyaránt kell használnia a
kiválasztás során (pl. standardizált pszichológiai képességtesztek, országos kompetenciatesztek,
kérdőívek, pszichológiai és pedagógiai vélemények, felmérések, szülői jellemzés, osztálytársak,
iskolatársak jellemzése, interjúk). (Szabó, 2019; Katona, 2020)
Javasolt módszerek a különböző tehetségtípusba tartozó tanulók azonosítására
Sikeresek: tanulmányi- és versenyeredmények, tantárgytesztek.
Ellenszegülők: projektmunkák dokumentumai, tapasztalatai, kreativitástesztek, kérdőívek (viselkedésre
irányuló, szülői és pedagógusi), motivációelemzés.
Rejtőzködők: projektmunkák dokumentumai, tapasztalatai, kreativitástesztek, kérdőívek (viselkedésre
irányuló, szülői és pedagógusi), intelligenciatesztek, iskolán kívüli személy által kitöltött strukturált
megfigyelésen alapuló kérdőívek.
Lemorzsolódók: élettörténetre vonatkozó nyitott kérdéseket tartalmazó interjúk, kérdőívek (kortárs,
szülői és pedagógusi), érdeklődés-kérdőívek, személyiségvizsgáló eljárások.
Kettős különlegességűek: kérdőívek (kortárs, szülői és pedagógusi), képességtesztek profilelemzése,
iskolai és nem iskolai keretek között megvalósuló projektek dokumentumai.
Önállóak: Kiváló eredményeik és kimagasló teljesítményük miatt az e csoportba tartozó tanulók
tehetségazonosítása a legegyszerűbb (Katona, 2020).
Az intézményi tehetségazonosítási, beválogatási folyamatok mellett nagy jelentőségű a szakszolgálati
tehetségdiagnosztika is. A szülő kérésére, illetve intézmény ajánlására kezdődhet el az a komplex,
összetett folyamat, melyet az alábbiakban szemléltetünk. Az eljárás teljes mértékben a Fejér Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat tehetségprotokollja szerint történik. A 2018-ban készült dokumentumot a
szakszolgálat tehetséggondozó munkaközössége évente felülvizsgálja és átdolgozza.
A célzott szakszolgálati tehetségazonosító vizsgálatok folyamata intézményünkben6
3. számú ábra. Előkészítő szakasz

Tájékozódás a vizsgálati lehetőségekről
(Kliens/gondviselő)
Vizsgálati igény közlése - Vizsgálat iránti kérelem
(Kliens/gondviselő)
A kérelem feldolgozása /ellenőrzés, hiánypótlás, előjegyzés/
(Szakszolgálati adminisztráció)
A vizsgálat időpontjának tervezése
(Igazgató, igazgatóhelyettes, tehetséggondozó koordinátor)
A kliens értesítése a vizsgálat időpontjáról
(Szakszolgálati adminisztráció)

Dr. Nochtáné Bakonyi Erika, FMPSZ tehetséggondozó munkaközösség-vezető 2020.12.01-jén elhangzott
előadása alapján
6
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4. számú ábra. A megvalósítás szakasza
Tömbösített vizsgálatok /2+1 blokk:
első blokk - mozgás és nyelv;
második blokk - pszichológiai és pedagógiai + egy blokk - szülői
interjú/
(Megbízott szakmai team)

A vizsgálat lezárása
- komplex szülői tájékoztatás, javaslatok megfogalmazása
(Vizsgálatvezetők)

Vizsgálati tehetségazonosító szakvélemény készítése,
ellenőrzése, szükség esetén korrekciója
(Megbízott szakmai team, szakszolgálati vezetők)

Tehetségazonosító szakvélemény átadása
- személyes vagy postai úton
(Szakszolgálati adminisztráció)

Összegzés
A tehetségazonosítás igen összetett folyamat, melyben több intézmény, szervezet vesz részt. A folyamat
összehangolása nagyon fontos, technikai és szakmai szervezést is igényel. Többféle tehetségazonosító
modell létezik, az azonosítás során több módszert, objektív és szubjektív eszközöket is alkalmazunk. Az
eszközök kiválasztáskor figyelembe kell venni, hogy a tanuló melyik tehetségtípusba tartozik.
Meghatározó szempont az is, mely életkorban kerül sor az azonosításra. A pedagógiai szakszolgálat
célzott tehetségazonosító vizsgálatot végez, amely tehetségazonosító szakvélemény készítésével zárul.
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Az általános iskolai tehetségek fejlesztése partneralapú megközelítésben
A hatékony tehetségfejlesztés komplex folyamat, mely a kiemelkedő képességek fejlesztése mellett
nagy hangsúlyt fektet a személyiség fejlesztésére és a szociális készségek, képességek erősítésére is az
általános iskola egész időtartama alatt.
A tehetségfejlesztő programok négyes célrendszere Feger rendszerének alapján (Feger, 1997., id. Szabó,
2019):
 a tehetséges tanulók kiemelkedő képességeinek (erős oldalának) fejlesztése,
 a gyengébben működő területek (gyenge oldal) fejlesztése, a tehetség kibontakoztatása
érdekében,
 támogató légkör megteremtése. Kiegyensúlyozott kortárs és tanár-diák kapcsolatok
kialakításának segítése,
 a tanulók regenerálódásának biztosítása „lazító programokkal”.
A tehetségfejlesztés megvalósítható tanórai keretek között, tanórán kívüli (iskolai és iskolán kívüli)
tevékenységekkel, illetve a fejlesztés több színtéren párhuzamosan is történhet. Fontos, hogy
rendszerben valósuljon meg a tehetséggondozás, kapcsolódjanak össze a fejlesztés különböző formái.
A tehetséggondozás legfontosabb elemei Balogh László szerint:
 „a tanórai differenciálás különféle formái (minél több kiscsoportos, kooperatív tanulás és
egyénre szabott munka),
 speciális osztály,
 fakultáció,
 délutáni foglalkozások (szakkör, blokk, önképzőkör stb.),
 hétvégi programok,
 nyári kurzusok,
 mentor-program stb.” (Balogh, 2007. 6. o.).
A tehetséggondozásban résztvevő szakemberek speciális feladatokat látnak el, a sikeres munka
érdekében ki kell alakítaniuk a munkamegosztást. Célszerű, ha a programok megvalósításában a
szaktanárok mellett programvezető, tehetséggondozó koordinátor, tehetség-tanácsadó szakember és
mentor is dolgozik. A speciális feladatok szükségessé teszik, hogy a tehetségek támogatásával
foglalkozó szakemberek folyamatosan bővítsék ismereteiket, a korszerű tudás megszerzése érdekében
továbbképzéseken vegyenek részt. E téren is fontos szerep jut a járási tehetségkoordinátoroknak, hiszen
naprakész információkkal rendelkeznek a tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzésekről.
Amennyiben a partneri háló ideálisan működik, akkor közvetíteni, ajánlani tudják a pedagógusok felé a
legkorszerűbb képzéseket.
A hatékony fejlesztés elengedhetetlen része az ellátórendszer és a család szoros együttműködése is.
„Ennek legfőbb tartalmi vonatkozásait az alábbiakban összegezhetjük:









célok tisztázása, egyeztetése, azonos követelményrendszer kialakítása,
a fejlődés közös értékelése,
a pedagógus, más fejlesztő szakember tanácsa, módszertani segítségnyújtása,
a tanuló megismerése,
tehetség, képesség felismerése,
a gyermek érzelmi támogatása, elfogadása, odafigyelés,
közös programok szervezése,
pályaválasztás irányítása.” (Balogh, 2007. 8. o.)

Ennek szervezeti formái különfélék lehetnek, például családlátogatás, konzultáció, szülői értekezlet,
tanácsadás (Balogh, 2007).
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A tehetséggondozó programok típusai
Gazdagítás:
A gazdagítás Passow (1985., id. Máténé, 2011) szerint négyféleképpen valósulhat meg: mélységében
való gazdagítás (a tudás alkalmazására többféle lehetőség biztosítása), tartalmi gazdagítás (a tanuló
érdeklődésének figyelembevétele, ennek megfelelően a tananyag kiegészítése), a feldolgozási
képességek fejlesztése, és a tempóban történő gazdagítás. Renzulli (1977., id. Máténé, 2011) a
gazdagítás három szintjét különbözteti meg. Az első típusú gazdagítás célja a tanuló érdeklődési körének
bővítése tananyagon kívüli témákkal. A második típusú gazdagítás fókuszában a gondolkodási és
érzelmi készségek fejlesztése áll (csoportos gyakorlatokkal). A harmadik típusú gazdagítás során a
diákok valódi problémák megoldását keresik egyéni vagy kiscsoportos formában.
Kiválogatás:
A kiemelkedő képességű tanulók szegregált formában történő oktatása.
Gyorsítás:
A tehetséges tanulók számára egyéni fejlődési ütemüknek megfelelő haladási lehetőség biztosítása az
iskolában (pl. korábbi iskolakezdés, osztályléptetés, tanulmányi idő csökkentése). (Máténé, 2011)
„A tehetségfejlesztés folyamatában számos átmenet tapasztalható. A folyamat során a képesség
kompetenciává válik, a kompetencia szakértelemmé és a szakértelem kiválósággá.” (Katona, 2007)
5. számú ábra. A tehetségfejlesztés szakaszai
KÉPESSÉG
pedagógus feladata

érdeklődés, motiváció felkeltése, fenntartása

KOMPETENCIA
pedagógus, mentor feladata

pedagógus, mentor feladata

a szakértelemhez szükséges készségek ismeretek
elsajátításának segítése

SZAKÉRTELEM
az adott tehetségterületen az erőforrások
megtalálásának, az egyéni módszerek
megismerésének támogatása

KIVÁLÓSÁG
érzelmi és társas támasz biztosítása

Tehetséggondozó koordináció
A pedagógiai szakszolgálat a tehetségazonosítás mellett tehetséggondozó koordinációval (moderáció,
konzultáció, tanácsadás, szakmai együttműködés) is támogatja a kiemelkedő képességű tanulók
fejlődését. A koordinációs munka célja a továbbhaladás segítése az erős oldalakra támaszkodva. A
fókuszban – a környezeti és személyiségbeli tényezők pozitív irányú változtatásával – a tehetség
kibontakoztatásának elősegítése áll.
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Egyeztetés
• Szülő kezdeményezi
• oktatási intézmény
bevonásával

Kérelem
benyújtása

• Az írásbeli kérelemnek
megfelően
• az együttműködés
módjainak
meghatározása

6. számú ábra. A tehetséggondozó
tehetséggondozásban7

koordinátor

• Az igényeknek
megfelelően
• Szükség esetén
változtatásokkal

Koordinációs
munka

részvételének

kezdeményezése

a

A pedagógiai szakszolgálatnál tehetségtanácsadásra is van lehetőség a kiemelkedő képességű tanulók
és szüleik részére, ha például a tehetség fejlődését viselkedési problémák, szorongás, vagy alulteljesítés
akadályozza. A szakszolgálatnál ezen kívül igényelhető még konzultáció a szülők, tanárok, mentorok
számára, lehetőség van a szorongásoldás terápiájára, pályaválasztási tanácsadás igénybevételére.

Összegzés
A tehetséggondozás komplex folyamat, szükséges a szakmai résztvevők és a család munkamegosztása
és együttműködése. A tehetséggondozás megvalósulhat az általános iskolában és iskolán kívül is. A
tanítási órákon alapvető feladat az egyéni bánásmód, a differenciált feladatok biztosítása, a kooperatív
tanulási technikák alkalmazása és az önirányított tanulás támogatása. A tehetséggondozó programok
legfontosabb típusai: gazdagítás, gyorsítás, kiválogatás. Alsó tagozatban a gazdagítás és a gyorsítás van
a középpontban, felső tagozattól egyre inkább a mentori támogatás kerül előtérbe. A pedagógiai
szakszolgálat tehetségkoordinációval és tehetségtanácsadással is segíti a tehetséges gyermekeket, illetve
szüleiket, valamint a velük foglalkozó szakembereket.

Dr. Nochtáné Bakonyi Erika, FMPSZ tehetséggondozó munkaközösség-vezető 2020.12.01-jén elhangzott
előadása alapján
7
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A produktumok hasznosulásának lehetőségei partneralapú megközelítésben
A Nemzeti Tehetség Program stratégiai célja a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztése, társadalmi
szintű hasznosulása. A tehetséggondozó munka akkor tekinthető eredményesnek, ha a szunnyadó
tehetségek felismerésre kerülnek, fejlesztéssel kibontakoznak, és hasznosulnak különböző
tevékenységek során az egyén és a társadalom számára.

7. számú ábra. A Nemzeti Tehetség Program várható eredményei Forrás: 126/2005.
(XII.4.) OGY határozat
A tehetség felkutatása, azonosítása, fejlesztése sokrétű, összetett folyamat. A tehetség hasznosulása is
változatos formákban történhet. Más-más módon hasznosul a kiemelkedő motorikus képesség, az átlag
feletti intellektuális képesség, a kiváló művészeti képesség vagy a rendkívüli szociális képesség.
A tehetséggondozásban résztvevő általános iskolai intézmények kitüntetett feladata, hogy segítsék a
tehetségek hasznosulását. Változatos tevékenységek – versenyek, rendezvények, kiállítások,
tehetségnapok stb. – biztosításával támogatható leginkább a tehetség kibontakoztatása, hasznosulása.
A tehetségek hasznosulására több kiváló példa is akad megyénkben. Egyik nagyszerű kezdeményezés a
dunaújvárosi Bartók Színházhoz köthető. Lassan hagyománnyá válik, hogy a színházban minden
évadban megrendezésre kerül egy olyan darab, melyben a környék általános és középiskolás diákjai
szerepelnek. Ilyen volt például a Twist Olivér és a Valahol Európában című musical is.
Általános iskolai tanulók számára rendszeresen megrendezett versenyek Fejér megyében a teljesség
igénye nélkül (a Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ által kiadott Versenyfüzet 2020. alapján):
 Lánczos Kornél Általános Iskolai Fizika Verseny (Eötvös Loránd Fizikai Társulat Fejér Megyei
Szervezete)
 Fejér Megyei Szépíró Verseny (Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi
Tagintézménye)
 Fejér Megyei Angol Nyelvi Verseny 7-8. osztályosoknak (Oktatási Hivatal Zalaegerszegi
Pedagógiai Oktatási Központ)
 Vajda János Szavalóverseny (Váli Vajda János Általános Iskola)
 „Ismerem a technikai környezetemet” – Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyi Dunántúli
verseny (Oktatási Hivatal Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ)
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 Kalandozás a természettudomány birodalmában (Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő
Tanács és a Tehetségműhely Közhasznú Alapítvány)
 „A hétfejű tündér” – Komplex alsó tagozatos csapatverseny 3-4. évfolyamos diákok
részvételével (Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ)
 Dunántúli Esélyteremtő Matematikaverseny 5-6.; 7-8. évfolyamos diákok részére (Oktatási
Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ)
 Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei Verseny Fejér megyei
döntője a felső tagozatos és középiskolás korosztálynak (Fejér Megyei Művelődési Központ)
 Sakk diákolimpia csapat- és egyéni verseny a (Fejér megyei Sakkszövetség)
 Óperenciás Fejér Megyei Mesemondó Verseny (Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár)
 Fejér Megyei Diákolimpia (Fejér Megyei Diáksport Szövetség).
Szakszolgálatunk célja, hogy többféle módon segítsük a tehetségek produktumainak hasznosulását.
Például járási szintű Tehetségnapokat szervezünk, ahol a kiemelkedő képességű tanulók széles körben
meg tudják mutatni tudásukat. Terveink között szerepel egy tehetségadatbázis készítése, mely
információt nyújt arról, hogy az egyes intézmények mely területen/területeken folytatnak
tehetséggondozást, ezzel is segítve a tehetség hasznosulását.
Összegzés
A tehetséggondozás egyik legfontosabb feladata a változatos tevékenységi lehetőségek felkutatása,
biztosítása, összehangolása a kiemelkedő képességű tanulók számára (pl. versenyek, kiállítások,
rendezvények). A pedagógiai szakszolgálat jövőbeli tervei között szerepel egy tehetségadatbázis
létrehozása.
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2. számú táblázat. Partneri háló az általános iskolai tehetséggondozásban
Tevékenység
A
tehetségek
tervezése

Partnerek megnevezése
felkutatásának

Tehetségazonosítási folyamatok

Tehetséggondozás – az erős oldal
fejlesztése

Tehetséggondozás – a gyenge oldal
fejlesztése

Légkörjavító tevékenységek

Lazító tevékenységek

A produktumok hasznosulására
irányuló tevékenységek

Tehetség-tanácsadás
folyamat során

a

teljes

tehetséggondozó pedagógus
szülő
intézményvezetés
iskolapszichológus
sportegyesületek vezetői, edzők
tehetséggondozó pedagógus
szülő
intézményvezetés
iskolapszichológus
MATEHESZ
tehetségpontok
sportegyesületek vezetői, edzők
tehetséggondozó pedagógus
szülő
intézményvezetés
iskolapszichológus
tutorok, mentorok
MATEHESZ
tehetségpontok
tehetségtanácsok
sportegyesületek vezetői, edzők
tehetséggondozó pedagógus
szülő
intézményvezetés
iskolapszichológus
fejlesztő pedagógusok
gyógypedagógusok
szakpszichológusok
tutorok
mentorok
tehetséges gyermek
szülő
pedagógus
szabadidő-szervező
MATEHESZ
tehetségpontok
tehetségtanácsok
sportegyesületek vezetői, edzők
tehetséges gyermek
szülő
pedagógus
szabadidő-szervező
MATEHESZ
tehetségpontok
tehetségtanácsok
sportegyesületek vezetői, edzők
tehetséggondozó pedagógus
szülő
intézményvezetés
kulturális rendezvények szervezői
tehetségpontok
tehetségtanácsok
sportegyesületek vezetői, edzők
tehetséges gyermek
szülő
pedagógus
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A partneri kapcsolat csatornái,
módjai
személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google Meet,
Teams, Drive, stb.
személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google Meet,
Teams, Drive, stb.
személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google Meet,
Teams, Drive, stb.

személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google Meet,
Teams, Drive, stb.

személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google Meet,
Teams, Drive, stb.

személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google Meet,
Teams, Drive, stb.

személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google Meet,
Teams, Drive, stb.
személyes
konzultáció
több
alkalommal a protokoll szerint

„A tehetség és a képesség az ember életében
csupán egy olyan lehetőség,
mint a párkapcsolatban a szerelem.
Egy jó alap, de hogy sikerül-e kibontakoztatni,
felvirágoztatni és életben tartani,
az a mi felelősségünk egymással szemben is.”
/Pilát Gábor/

4. Középiskolai terület
A tehetséggondozás specifikumai a középiskolában
A középiskolában található tehetségek fő jellemzői
Ez az életszakaszra jellemző az állítás: „már nem gyerek, de még nem is felnőtt”. Az identitás
keresésének normatív útja az identitáskrízis átélése, melynek természetes velejárója a
szerepkísérletezés, amely során a fiatalok különböző élethelyzeteket és viselkedésmódokat próbálnak
ki. Ez az időszak a pubertás testi változásával kezdődik, s nagyjából a huszadik életévig tart. E
szakaszban a kamasz szembesül a nemi éréssel, ki kell alakítania a nemi identitását. A felnőttszerep és
a felnőttvilág bizonytalanságával találkozik, keresi azokat a lehetőségeket, amelyek révén ő is
bekapcsolódhat a társadalom és a kultúra folytonosságába egy életpályát választva. Elkezdődik a másik
nemmel való kapcsolat egyre intimebb formáinak a kialakítása, új társas szerepeket vesz fel, a
barátságok is egyre szorosabbá válnak. Mindeközben a szülőkkel való kapcsolatot is szükséges
újradefiniálni. A korosztályra jellemző identitáskeresés mellett a tehetség kibontakoztatása is erre az
időszakra hárul.
Az ebbe a korosztályba tartozó tanuló esetében már biztosan beszélhetünk tehetségről. Körülbelül 14
éves korára már kialakul az alapvető érdeklődése, tudja azt, hogy miben különösen jó, tudatosan választ
a területek közül, és várhatóan vannak kiemelkedő eredményei a tehetségterületen.
Előfordulhat, hogy a pedagógusok, a szülők elindították a tehetséggondozás útjára, esetleg a pedagógiai
szakszolgálat tehetségdiagnosztikáján is részt vett, megtörtént a tehetségazonosítás. Ebben az esetben a
tehetség gondozása, mélyítése a cél, a már kialakult kiemelkedő képességekre kell alapozni. Ekkor már
sokkal tudatosabban irányítható a tehetséggondozás. Jól körülhatárolhatók az erősségek és a
gyengeségek, könnyebb lehet a segítségnyújtás is.
A gyermek, a fiatal a támogató családi háttér, a reális elvárások mentén nagy valószínűséggel az
érdeklődésének, a tehetségterületének megfelelően választhatja meg a középfokú tanulmányainak
intézményét. Működési területünkön, Fejér megyében erre a célra összesen 49 db középfokú intézmény
létesült; a középfokú intézmények változatos kínálattal rendelkeznek, speciális képzéseket, emelt szintű
tanulmányokat hirdetnek8.
A középfokú intézmények típusai
8. számú ábra. A középfokú intézmények típusai

gimnázium

szakképző
iskola

technikum

szakiskola

http://www.iskolaklistaja.eu/tipus/kozepiskola/?regio=kozep-dunantul&kerulet=fejer Utolsó letöltés:
2020.12.08.
8
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Gimnázium
Ez a képzési típus a tanulók számára általános műveltséget nyújt. Célja elsősorban az érettségi vizsgára,
illetve a felsőfokú továbbtanulásra való felkészítés.
A gimnáziumok széles kínálattal várják a tanulókat, közöttük a tehetségígéreteket is. Nyelvi,
idegennyelvi, művészeti, természettudományos, sportképzéseket kínálnak az általános iskola 8.
osztályát végzett tanulóknak, illetve 6-8 évfolyamos gimnáziumok esetében a 4., illetve a 6. osztályt
végzetteknek. A gimnáziumokban lehetőség van a tudás elmélyítésére, a tehetségterületek fejlesztésére,
kibontakoztatására, a kiteljesedésre. A gimnáziumok képzési kínálata az érdeklődési területek mentén
nézve bőséges, a tanulók megtalálhatják a saját érdeklődésüknek megfelelő területeket.
6 és 8 évfolyamos gimnáziumi oktatás
A 6 évfolyamos gimnáziumi program célja, hogy a tanulók érdeklődési körének kialakulását segítse,
fejlessze az alapkompetenciákat, különös tekintettel a matematikai-logikai, az anyanyelvi és az idegen
nyelvi kompetenciákra. Olyan módszerek társulnak ehhez a szervezeti megoldáshoz, melyek a
kreativitásra, a kommunikációra, a játékosságra (főleg 7-8. évfolyamon), a tudás megszerzését inspiráló
környezet kialakítására és az ezekhez kapcsolódó tevékenységek kiválasztására irányulnak.
A 6 évfolyamos képzés a tehetségfejlesztés kiemelkedő terepe. Ezt alátámasztja, hogy bizonyos
tárgyakat (nyelv, matematika, idegen nyelv) magas óraszámban oktatnak, a tanulókat önálló, hatékony
tanulásra ösztönzik, témanapokat iktatnak a kerettantervi programba, támogatják a projektmunkát,
vitafoglalkozásokat tartanak, szakköröket szerveznek, felsőbb évfolyamokon fakultációt választanak a
tanulók.
A 8 évfolyamos gimnáziumokban határozottan megfogalmazzák a tehetség, képesség kibontakoztatását
lehetővé tévő nevelési célokat. A nevelési célok között jelenik meg az, hogy a tehetséggondozást
komplex módon kívánják a programba beépíteni. A tehetséges tanulókkal történő foglalkozások teljes
folyamatát kiterjesztik az általános képességekre, lehetőség szerint a gardneri tehetségterületek
mindegyikére (nyelvi, logikai-matematikai, zenei, testi-kinesztetikus, térbeli-vizuális, társas-vezetői), a
speciális helyzetű tehetségcsoportokra, a foglalkozási területekre, a tehetséges tanulók motivációjának
és személyes érzelmi jólétének a gondozására. Természetesen fontosnak tartják a specifikus
tehetséggondozást, de a 8 évfolyamos intézmények zöme inkább a komplex tehetséggondozást választja.
A 8 évfolyamos középiskolák legtöbbje nagy létszámú, minél több tevékenységi körben vállalják a 1019 éves célcsoportban a tehetségek azonosítását, fejlesztését (gyorsítás, gazdagítás, differenciálás) és a
tehetségtanácsadást (Polonkai, 2019).
Két tanítási nyelvű oktatási intézmények
A két tanítási nyelvű oktatási intézményekben az oktatás célja és feladata:
 tudatosítsák a tanulókban, hogy nemcsak anyanyelvükön, hanem más nyelven is
kommunikálhatnak,
 pozitívan álljanak a nyelvtanulási kompetenciájuk kialakításához,
 az idegen nyelv is bővítse a tanulók világról alkotott elképzeléseit,
 fejlődjön a tanulók önbizalma az idegen nyelvi kommunikáció terén,
 képességeik úgy fejlődjenek, hogy a tanulmányaik végén nyelvvizsgához jussanak.
Az idegen nyelven és anyanyelven elsajátított ismeretek hozzájárulnak a tanulók érzelmi,
kommunikációs, cselekvési képességeinek kialakításához, fejlesztéséhez, ami serkenti önismeretüket,
erősíti akaratukat. Fontos a felelős társadalmi magatartás kialakítása a személyiségfejlesztés során.
A két tanítási nyelvű intézményben az iskola egyik legértékesebb tradíciója a csoportszinthez igazított,
illetve a személyre szabott tehetséggondozás. A kiemelkedő képességű tanuló magas szintű
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felkészültséget, speciális pedagógiai érzéket, empátiát, differenciált módszereket kíván a
pedagógusoktól.
Mindez a személyiségfejlesztésen, tehetséggondozáson, célazonosságon alapuló közös munkát,
egymásra figyelést, toleranciát, vitakészséget, a meggyőzés képességét, tanulási módszergazdaságot,
elmélyült ismeretszerzést és a folyamatos önellenőrzés képességét igényli a pedagógustól (Polonkai,
2019).
Emelt szintű képzést nyújtó intézmények
Az emelt szintű oktatás a tanulók érdeklődésének, felkészültségének, továbbtanulási céljának
figyelembevételével a kerettantervtől eltérő, annál gazdagabb, sokkal bővebb tananyagot dolgoz fel.
A tehetséggondozást segítő tantárgyak tanterve nemcsak az óraszámban kell, hogy eltérjen az emelt
szintű tantervtől, hanem tartalomban (gazdagítás), illetve a követelményekben is. A fentiekből
következik, hogy gazdagítás esetén a hivatalosan előírt kerettantervek tartalmának elsajátítása adott, míg
az emelt szintű képzés ennél többet ad – nem kell külön eljárásban engedélyeztetni ezt a fajta
tehetséggondozó programot. Ennél a tehetséggondozó szervezeti formánál nagyon figyelnie kell a képző
intézménynek arra, hogy a jogszabály melyik évfolyamon, milyen tantárgyak emelt szintű oktatását
engedi meg kötelező óraszámban. A tehetséggondozást segítő, magasabb óraszámban tanult tárgyaknál
az intézmények arra törekednek, hogy a tanulók logikai készsége, problémamegoldó gondolkodása,
komplex szemlélete alakuljon, képességei fejlődjenek, képessé tegyék őket a helytállásra, és alapozzák
meg a bármilyen fokozatba történő sikeres átlépésüket (Polonkai, 2019).
Fejér megyében bizonyos intézményekben emelt szinten folyik a nyelvi képzés (angol, német, francia,
orosz), az informatika, a matematika és a természettudományok (fizika, kémia, biológia).
Technikum
Régebben szakközépiskoláknak, majd szakgimnáziumoknak hívták ezeket a képzési intézményeket.
Célja a szakmai érettégi vizsgára való felkészítés, illetve a felsőfokú iskolai továbbtanulásra való
előkészítés. A képzés mindösszesen 4+1-2 év képzési időt vesz igénybe. A képzés végeztével szakmai
érettségivel zárhatják a tanulók a tanulmányaikat. A négy fő tárgy mellett (matematika, magyar nyelv
és irodalom, történelem, idegen nyelv) a végzősök kötelesek szakmai tárgyból is érettségizni. Az ezt
követő plusz év(ek)ben szerezhetik meg a technikusi végzettséget az adott szakma terén. Jó választás
lehet ez az iskolatípus azoknak, akik 14 évesen már pontosan tudják, hogy mi érdekli őket. A technikumi
képzésben részt vevőknek magyar nyelv és irodalomból, matematikából és történelemből ugyanannyi
órájuk van, mint a gimnazistáknak, a nyelvtanulásra viszont kevesebb idő jut. Ezekben az
intézményekben csak egy idegen nyelv oktatása kötelező, amelyet heti négy órában tanulnak a diákok.
Komplex természettudományt (biológia, fizika, kémia) tanulnak a szakgimnazisták kilencedikesként
heti három órában, a tizedik évfolyamtól pedig négy helyett mindössze egy, a szakmacsoportjukhoz
legközelebb álló természettudományos tárgyat. Van lehetőség egy második természettudományos tárgy
oktatására is, de ezzel nem minden iskola él.
A technikumok/szakgimnáziumok szakmai képzése, gyakorlati oktatása azoknak a tanulóknak is
sikerélményt nyújt, nyújthat, akik az általános iskola elméleti oktatásában nem tudták a tehetségüket
kibontakoztatni. Sokuknak új lehetőségek tárulnak fel azzal, hogy új területeket ismernek meg, az
elmélet helyett a gyakorlati tudásukat tudják megmutatni, s azt továbbfejleszteni.
A technikumok/szakgimnáziumok gyakorlati képzése többnyire duális képzés formájában valósul meg.
Ez azt jelenti, hogy az intézményben folyó elméleti oktatás a vállalatoknál, cégeknél zajló gyakorlati
képzéssel párhuzamosan történik, ezzel is biztosítva a gyakorlati képzés minőségét, a munkaerőpiac
megismerését, megerősítését.
32

Először ágazatot választ a tanuló, amivel 2 évig ismerkedik. A 10. évfolyam után történik a
szakmaválasztás. A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. A technikusi vizsga
emelt szintű érettségi tantárgynak számít. Előrehozott érettségit is lehet tenni a tantárgyakból 9.
Szakképző iskola
Régebben szakmunkásképzőnek, majd szakközépiskolának hívták ezeket az intézményeket, a képzés
szakmai vizsgával zárul a 3 képzési évet követően. 2015. július 01-jétől a Magyarországon érvényben
lévő rendszerre a szakképzési centrumok kialakítása és működtetése jellemző. Megyénként legfeljebb
három, míg a fővárosban legfeljebb tíz centrum hozható létre. A képzésben részt vevők külhoni magyar
tannyelvű intézményekkel, valamint nemzetközi partnerekkel megvalósuló projektekben tudják
ismereteiket bővíteni. A szakmai vizsga megszerzése után érettségi vizsgát is lehet tenni további két év
tanulással.
A szakképző iskolában szakemberképzés folyik. Először ágazatot választ a tanuló, amivel egy évig
ismerkedik, majd a 9. évfolyam után történik a szakmaválasztás. Két évig tanulja a szakmát, elsősorban
vállalati körülmények között, duális képzés keretében. 9. évfolyam után még átjárható a képzési
rendszer. Általános szakképzési ösztöndíj is jár a tanulóknak egy évig, az ösztöndíjat a szakképzési
munkaszerződés váltja fel10.
A technikumok és a szakképző iskolák az alábbi ágazatokban kínálnak képzéseket Fejér megyében:
























egészségügy
elektronika és elektrotechnika
élelmiszeripar
építőipar
épületgépészet
fa- és bútoripar
gazdálkodás és menedzsment
gépészet
honvédelem
informatika és távközlés
kereskedelem

környezetvédelem és vízügy
közlekedés és szállítmányozás
kreatív ágazat
mezőgazdaság és erdészet
rendészet és közszolgálat
specializált gép- és járműgyártás
sport
szépészet
szociális ágazat
turizmus, vendéglátás
vegyipar11

A hiányszakmát választókat még az ösztöndíj-rendszerrel is tudják támogatni abban, hogy a céljukat
elérjék. A hiányszakmákkal való elhelyezkedés mind a hazai környezetben, mind nemzetközileg is
könnyebben sikerül.
Szakiskola
A szakiskola (előzőleg speciális szakiskola) a sajátos nevelési igényük miatt a többi tanulóval együtt
nem nevelhető-oktatható tanulót készíti fel a szakma elsajátítására, a szakmai vizsgára. A közismereti
oktatás a szakiskolában a sajátos nevelési igény típusa szerinti, a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelveit figyelembe vevő, ahhoz igazodó közismereti kerettantervek alapján folyik. A
szakmai oktatás – a sajátos nevelési igény típusától, jellemzőitől függően – általános szakképzési
programtantervek vagy speciális kerettantervek alkalmazásával valósulhat meg. A szakiskolák kiemelt

https://eduline.hu/kozoktatas/De_mi_az_a_szakgimnazium_3OMRT8 Utolsó letöltés: 2020.12.02.
https://eduline.hu/kozoktatas/20191111_szakkepzes_erettsegi_szerzes?fbclid=IwAR0J2u_2vJ0UQwX2OLokjJ
pXi3V47avK3s1nmRJUkiSyNYNpbG5b_We3B7Y Utolsó letöltés: 2021.01.05.
11
https://www.szakkepzes.ikk.hu/szakmakartyak/agazatok Utolsó letöltés: 2021.01.05.
9

10
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feladata a választott szakma, részszakma vagy szakképesítés jellegzetességeinek és a tanuló egyéni
erősségeinek való megfelelés együttes figyelembevétele a tanulás-tanítás folyamatában.
A szakiskolák sajátos nevelési igényű tanulói között is lehetnek, akik tehetségjegyeket mutatnak
valamely területen, leginkább a művészetek és a sport területén.
Tankötelezettség
Magyarországon az Nkt. 45. §-a alapján a tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a
tanuló betölti a 16. életévét. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható addig
a tanévig, amelyben a tanuló betölti a 23. életévét. A tankötelezettség vége a középiskolai időszakra
esik, vagyis középfokú intézménybe még kötelező jelentkezni. A választott képzésen való további
részvétel, illetve a képzés befejezése, a végzettség megszerzése azonban már önkéntes. A lemorzsolódás
veszélye jelen van a középfokú intézmények életében, ennek csökkentésére törekednek az intézmények
a különböző képzési kínálattal, ösztöndíjjal, munkaszerződéssel, programokkal, támogató szándékkal,
tehetséggondozással. A hátrányos helyzetű, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
köznevelésben való foglalkoztatása, oktatása fontos feladata, illetve célja az intézményeknek.

34

A középiskolás tehetségek felkutatása partneralapú megközelítésben
A középiskola igazán a tehetséggondozás időszaka, a különböző versenyeken való részvétel igazolja,
hogy a tanuló rendelkezik-e átlagól eltérő képességgel.
A tehetség felkutatásába, gondozásába sok szakember kapcsolódik be, a különböző művészeti ágak
képviselői, a sport, a tudomány, a gazdasági élet szereplői és legújabban a média. A köznevelési
intézményrendszerben dolgozó tehetséggondozó szakemberek, akik pedagógusok és nem pedagógusok
(pszichológusok, fejlesztőpedagógusok, mentálhigiénés szakemberek, coachok, stb.), sokféle és
szerteágazó tevékenységet végeznek a tanulók tehetségének felismerésében, majd gondozásában. Ebben
a fejezetben a tehetségek felkutatásában résztvevő partnereket tekintjük át.
Szülők
A gyermek tehetsége fontos ajándék, amellyel kapcsolatban a szülők felelősséget éreznek. Feladatuknak
tartják, hogy gyermeküket anyagilag és érzelmileg egyaránt támogassák, segítsék őket egyes fontos
készségeik megszilárdításában, illetve lelki erősödésükben. Szívesen vállalják az állandó kihívást, de
ugyanakkor támaszt igényelnek szülőtársuktól és a pedagógusoktól is. Érzik, hogy saját vállalásuk csak
egy eleme az érvényesülésnek. Ha nincs támasz, akkor ez a feladat akár nagyon nehéz is lehet, például
az egyedülálló vagy csekély kapcsolatrendszerrel rendelkező szülők számára.
Kiemelten érdemes serdülőkorban/középiskolás korban támogatni a sikeres társas beilleszkedést és a
konfliktuskezelést a tehetségvesztés megelőzése érdekében. Szülő és gyermek életében egyaránt fontos
cél az érvényesülés, a jó beilleszkedés, a sikeres iskola- és pályaválasztás, a gazdagító külön
foglalkozások látogatása. A fokozottan leterhelt gyermekeknek központi kérdés a kudarckezelés, illetve
az időgazdálkodás. Ezek a készségek ma már pedagógiai és pszichológiai úton is jól fejleszthetők, egyes
célzott módszerek elsajátítása a gyermekek javára válhat (Bagdy, Kövi, Mirnics, 2014).
Pedagógusok
A társadalomnak, a szülőknek és a tanulóknak is sokféle elvárásaik lehetnek a pedagógusok felé,
amelyeknek nem könnyű megfelelni. Az Nkt. a különleges bánásmódot igénylő gyermekekről
rendelkezve az egyéni bánásmód alkalmazását, a tanulói tulajdonságok figyelembevételét törvényi úton
is kötelezővé teszi a pedagógusok számára.
A pedagógusok szerepe a leginkább meghatározó a tehetséggondozásban. A pedagógusok a
tankötelezettség miatt valamennyi gyermekkel találkoznak a középiskolákban, így az, hogy egy
potenciális tehetség se vesszen el, hangsúlyosan az ő szakértelmükön múlik.
A pedagógusok feladata a köznevelés valamennyi színterén a tehetséggondozásban:
 részt vesznek a tehetséges tanulók azonosításában, a pedagógiai módszerek alkalmazásával,
fontos feladatuk a tanítványaik egyéni szükségleteinek és érdeklődésének felderítése,
 részt vesznek a tehetséggondozó programok kidolgozásában és lebonyolításában,
 részt vesznek a tehetséggondozó tevékenységekben, a tehetséges tanulók fejlesztésében,
gazdagító programokban (feladatuk a tehetséges tanuló személyiségéhez illeszkedő tanórai
differenciálás, egyéni feladatmegoldások, kiscsoportos munka, szakkörök, fakultációk,
önképzőkörök, projektek, versenyfelkészítések),
 részt vesznek a tehetséggondozó programok hatásvizsgálatában, a pedagógiai módszerek
alkalmazásával,
 külső szakemberekkel kommunikálnak.
A tehetséggondozó projektek lebonyolításában a tantestületen belül a következő munkamegosztás
ajánlott:
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 A programvezető (igazgató, igazgatóhelyettes) teendője az általános áttekintés, bátorítás,
segítés, ellenőrzés, a téma napirenden tartása.
 A munkaközösség-vezetők teendője az átfogó programok készítése, tanórai és tanórán kívüli
gondozás, folytonosság és előrehaladás, forrásanyagok biztosítása, hatékonyság ellenőrzése.
 A tehetséggondozó koordinátor feladata az össziskolai azonosító és ellenőrző programok
készítése, órán (iskolán) kívüli tevékenységek koordinálása, mentorprogramok irányítása,
versenyek szervezése, rendezése, lebonyolítása (Dávid-Polonkai, 2019).
Pszichológusok
A pszichológusok a tehetséggondozói tevékenységben nélkülözhetetlen segítőtársai a pedagógusoknak.
A tehetséggondozó tevékenységbe történő bevonásuk akkor indokolt a középiskolásoknál, ha az adott
feladat megoldása pszichológusi kompetenciákat igényel.
Célszerű pszichológusi segítséget igénybe venni az alábbi esetekben:
 a differenciált tehetségazonosítás során, amennyiben a tehetségjegyek azonosítása
interdiszciplináris együttműködést tesz indokolttá, és a diagnosztikai tevékenységben
pszichológiai mérőeszközök is szerepelnek,
 a tehetséggondozó programok hatásvizsgálata során,
 egyéni vagy csoportos formában a tehetséges gyermekek személyiségfejlődésének
támogatására van szükség; ez a támogatás önismereti és egyéb készség- és személyiségfejlesztő
tréningek formájában valósulhat meg,
 a kliens, a szülei és/vagy a klienssel foglalkozó pedagógusok számára történő pszichológiai
konzultáció, tanácsadás során,
 pszichológiai beavatkozást kívánó helyzetekben, ez lehet például pszichoterápiás konzultáció,
krízisintervenció, egyéni vagy csoportos pszichoterápia, mediáció, családterápia, teljes körű
családi mentálhigiénés intervenció.
A módszer kiválasztása, a beavatkozás eredményességéhez szükséges időkeret megállapítása a
szakember megalapozott szakmai döntésétől függ.
A serdülő, illetve középiskolás korszak lélektani szempontból igen érzékeny időszak, nagy kihívást
jelent a nevelés során a kölcsönösségen alapuló kapcsolat megőrzése a szülőnek, pedagógusnak.
Sokszor még a tapasztalt szakembereket is kritikus helyzetek elé állítja, mivel mindig új, eddig
ismeretlen eseményekkel kell megbirkózniuk. A tehetséges kamaszok ezt a szituációt még nagyobb
kihívássá teszik, amely a szokásosnál intenzívebb beavatkozást, intervenciót kíván.
A leggyakoribb tünetcsoportok tehetséges fiataloknál, amelyek indokolttá teszik a beavatkozást:
 motivációval összefüggő kérdések (belső motiváció hiánya, szerteágazó érdeklődés, csapongás
különböző területek között vagy túlzott specializáció),
 identitással összefüggő kérdések,
 önértékeléssel összefüggő kérdések (alacsony önértékelés vagy túlzott önbizalom,
nagyképűség, perfekcionizmus, maximalizmus),
 szociális készségekkel összefüggő kérdések (zárkózottság, szeretetteli kapcsolatok hiánya,
kötődési zavarok, párkapcsolati problémák, kommunikációs problémák, túlzott dominancia,
öntörvényűség, szülő–gyermek/pedagógus–gyermek között konfliktusok),
 affektív problémák (szorongás, stressz, indulatosság, dühkitörések, szomorúság, levertség),
 megküzdéssel összefüggő problémák (kitartás hiánya, kudarckezelési problémák),
 rendszerezettséggel összefüggő problémák (időbeosztás hiánya, gyakorlatiasság hiánya,
szétszórtság),
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 tanulási problémák,
 funkciókhoz kötődő zavarok (evészavarok, alvászavarok, ürítési zavarok, beszédzavarok),
 a magatartás zavarai: viselkedési zavarok, oppozíciós zavar (Dávid-Polonkai, 2019).
Ezek a tünetcsoportok a serdülők/középiskolások többségénél gyakran egyidejűleg megfigyelhetők. A
szakember feladata így nem könnyű.
A szakemberek egy része közvetlenül is részt vesz a tehetséges kamaszok, középiskolások
tehetségfejlesztésében,
gondozásában
(fejlesztőpedagógusok,
tutorok,
mentorok,
tehetségkoordinátorok, tehetségtanácsadók). Az ő munkájukat, tevékenységüket ismertetjük az
alábbiakban.
Fejlesztőpedagógusok
A fejlesztőpedagógusok szerepe a kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása esetében jelentős,
de fontos szerepük lehet a tehetség gyenge oldalának fejlesztésében is.
A fejlesztőpedagógiai beavatkozást elengedhetetlenné tevő leggyakoribb fejlesztési célok a következők
lehetnek:
 prevenciós fejlesztő programok,
 iskolára előkészítő komplex képességfejlesztés,
 kognitív funkciók (észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás) fejlesztése,
 részképesség-problémák korrekciója,
 tanulási nehézségek, írás, olvasás, számolás terén mutatkozó jelentős elmaradás csökkentése,
 mozgásfejlesztés,
 beszédkészség, beszédértés, beszédészlelés, szókincs, anyanyelvi készségek, olvasás,
szövegértés, íráskészség fejlesztése (Dávid-Polonkai, 2019).
A mentor
A mentor az a szakember, aki a tehetséges tanulót közvetlenül és folyamatosan irányítja. A mentor egy
tehetséggel vagy tehetségígérettel foglalkozik, és az a szerepe, hogy érdeklődésével, hivatásával vagy
szakmájával kielégítse a mentorált érdeklődését, nevelje, fejlessze személyiségtulajdonságait, és
felruházza mindazokkal a tulajdonságokkal, amelyek a további önálló fejlődéséhez, önmaga
fejlesztéséhez szükségesek, és azon terület felé segítse, ahol a tehetsége maximálisan fejlődhet.
Gyarmathy Éva12 fontosnak tartja, hogy a mentornak magának is birtokában kell lennie a tehetségre
jellemző tulajdonságoknak. A magasabb értelmi képesség, a kreativitás és a motiváció, a tehetséges
fiatal jellemzőihez való hasonlóság teszi lehetővé, hogy nemcsak szakmai téren segíthet, hanem
élettapasztalatának felhasználásával támogathatja a tehetséges fiatalok igyekezetét, segítheti
beilleszkedésüket. A tehetségekkel foglalkozó mentor néhány fontos jellemzője: a nyitottság, a több
szempontból való megközelítés képessége, hogy követni tudja a sajátjától eltérő megközelítéseket,
megoldásokat. Fontos a tolerancia, az elfogadás, azaz a mentor el tudja fogadni, ha a védencének más
elképzelései vannak, így az eltérő vélemény vagy az esetleges tévutak kudarca nem kérdőjelezi meg
kettejük kapcsolatát. Továbbá fontos a szakterülete iránti elkötelezettség mélysége és kitartása, hogy erő
és hit tekintetében is mintát tudjon mutatni mentoráltjának (Dávid-Polonkai, 2019).

magyar lélektani szakíró, pszichológus, a magyarországi Diszlexia központ megalapítója, többek között A
tehetség-fogalma, összetevői, típusai, azonosítása, illetve A tehetség-Háttere és gondozásának gyakorlata c.
könyvek szerzője.
12
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A tutor
A tutor fogalma a hazai tehetséggondozásban az elmúlt években alakult ki. A tutor az a személy, aki a
tehetséget, tehetségígéreteket segíti egy komplex szempontrendszer, egyéni fejlesztési terv, illetve az
érdeklődés szerint. A tutorok a középiskolás korosztályba tartozó tehetségek esetében is
megjelenhetnek.
A tutor feladatai:
 közreműködik a tutoráltak egyéni fejlesztési tervének összeállításában, segíti, támogatja azok
megvalósítását,
 személyes találkozók formájában is segíti a tutorált tanuló tehetségének kibontakoztatását, és
kiscsoportos motiváló beszélgetéseket is vezet számukra,
 a tutorált erősségeit, fejlesztendő területeit, céljait, családi és iskolai hátterét ismerve –
személyesen, írásban, egyénileg vagy csoportban támogatást (információt, kapcsolati
összekötést, programot stb.) nyújt a tutorrendszerbe bevont tanuló vagy fiatal számára, szükség
esetén bevonva a Matehetsz13 munkatársait, a tutorált szüleit, osztályfőnökét, szaktanárát,
kortársait. A Tutorokat keresünk! pályázati felhívás a www.tehetseg.hu oldalán jelenik meg, és
minden évben szívesen fogadják a tutorjelölteket.
A mentor és a tutor között az a fő különbség, hogy a tutor nem közvetlenül fejleszti a fiatal képességeit,
hanem a lehetőségeket kínálja fel a tehetségígéret, a tehetség számára, mivel ő ismeri ezeket a
lehetőségeket. A tutorok behálózzák az egész országot, kapcsolataik révén a lehetőségek még gazdagabb
tárházát képesek felkínálni a tutoráltaknak az előrehaladásban, képességeik kialakításában
támogatásukkal, segítő, motiváló tevékenységükkel (Dávid-Polonkai, 2019).
A tehetségkoordinátor
A tehetségkoordinátorok a pedagógiai szakszolgálatok keretében végzik munkájukat. A
tehetségkoordinátor fő feladata a kommunikáció és a kapcsolatteremtés azokkal a személyekkel,
szervezetekkel, amelyek a tanuló kiemelkedő képességeinek és személyiségfejlődésének folyamatában,
gondozásában vesznek részt aktívan. A tehetségkoordinátor célcsoportjai közé tartozik: óvodás,
általános iskolás, középiskolás, művészeti iskolás, illetve felsőoktatásban részt vevő tanuló. A
szereplőkkel való kapcsolattartás során különböző infokommunikációs eszközöket és online csatornákat
is használ. Kiemelkedően fontos az együttműködés a kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai partnerekkel,
szervezetekkel a kliens érdekében. További feladata, hogy mentorokat/tutorokat keressen, illetve
felkérje őket a feladatellátásra. Versenyeket szervez annak érdekében, hogy a tehetséges tanulók
megmérettethessék magukat a hozzájuk hasonló tehetségekkel. Szakmai koordinátorként információs
napokat, tájékoztató rendezvényeket, fórumokat szervez a szolgáltatások szélesebb körű megismertetése
érdekében14.

A tehetség-tanácsadó
Erre a feladatra speciálisan kiképzett pedagógus és/vagy pszichológus alkalmas, aki problémás
helyzetekben – elsősorban egyéni és kiscsoportos formákban – konzultációs keretek között segíti a
tehetségprogram megvalósítását (Balogh, 2014) a középiskolás korosztály számára. A tanácsadási
tevékenység elsősorban az adott problémahelyzet megoldási alternatíváinak kidolgozására irányul, a
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, https://matehetsz.hu/magyar-tehetsegsegito-szervezetekszovetsege Utolsó letöltés: 2021.02.15.
14
https://kiadvany.suliszerviz.com/kiadvanyok/12-kiadvany-2014/335-2014-szito-imre-a-kiemelten-tehetsegesgyermekek-tanulok-gondozasanak-szakteruleti-protokollja-a-pedagogiai-szakszolgalatokban
Utolsó letöltés: 2021.01.10.
13
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tanácskérő intrapszichés munkájának támogatásával. Tanácskérők lehetnek maguk a tehetséges
gyermekek (a szülők beleegyezésével és/vagy bevonásával 18 éves kor alatt), a közreműködő
pedagógusok, valamint a szülők (Dávid-Polonkai, 2019).
Kiemelhető még két fontos szervezet tevékenysége: a sportegyesületek és a szponzorok jelentősége,
közvetítő feladata nélkülözhetetlen a tehetségfejlesztés folyamatában a középiskolás korosztály
esetében.
Sportegyesület
A sportban tehetséges tanulók segítése, irányítása valamely sportegyesületen belül valósulhat meg. A
sportegyesület szakemberei támogatják a tehetségígéretet, a tehetséges fiatalt. Ennek formái lehetnek:
 ösztöndíjak,
 versenyek,
 felkészülési táborok,
 sportmenedzselés.
Szponzorok
A tehetség kibontakoztatásában, gondozásában fontos szerep jut az anyagi lehetőségeknek. Egy ilyen
lehetőség a szponzor keresése. A szponzorok hatékony megtalálása során fontos azonban tudni, hogy a
szponzorálás nem alkalmi jótékonykodás, nem adományozás; a szponzorálás üzlet, a szponzorcég
marketingstratégiájának része.
A szponzori támogatások keresése és elnyerése érdekében az alábbi módon javasolt felkészülni a
szponzori tárgyalásokra:
 a reménybeli szponzor felkeresése előtt ajánlatos megismerkedni azzal, hogy mi a cég
hitvallása, mottója,
 a gazdasági szervezetek honlapján megtalálhatjuk a szponzorációs stratégiájukat is; érdemes
olyan céget keresni, amelynek a stratégiája beleillik az általunk keresett
tehetségszponzorációba,
 érdemes végiggondolni és átadható formába csomagolni a bemutatkozást és az ajánlatunkat:
miben kérünk támogatást, segítséget (Dávid-Polonkai, 2019).
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A középiskolás tehetségek fejlesztése partneralapú megközelítésben
A tehetségfejlesztés célja az egyénben rejlő képességek kibontakoztatása a lehetőségekhez mérten, azaz
a fejlődés és az önmegvalósítás támogatása. A középiskolás tehetséges gyermek
fejlődésében/fejlesztésében meghatározó szerepet tölt be a szülő/rokonság, iskolai szocializáció, a
kortárscsoportok és a társadalom. Czeizel Endre modelljét (1997) ezenkívül még a sorsfaktor egészíti
ki.
Szülők
A szülő, gyermek kapcsolat érzelemmel, empátiával teli társas kapcsolódás. A szülő segíti gyermekét,
ha elismeri sikereit, megdicséri, fontosnak tartja eredményeit, a vele történt dolgokat. Lényeges, hogy
az elvárások pontosan megfogalmazottak legyenek a gyermekkel szemben. Az önfegyelem kialakítása
a szülő feladata. Ez a többiek felé való megfelelő viszonyulás, azaz a sikeres szocializáció alapja.
A család nevelési rendszere alapozza meg a gyermek személyiségfejlődését, valósítja meg igényeinek
kielégítését. Amennyiben a gyermek megfelelő támogatást kap, a tanuló motiváltsága nő, sikeresen
kibontakoznak a képességek, nő a sikerorientáció és meg tud küzdeni az esetleges kudarcokkal is.
A tehetség kibontakozását jelentősen befolyásoló tényezők:
 a szülői háttér és az iskolai teljesítmény közti összefüggés,
 a szülők szociális pozíciója és gyermek iskolai sikere közti kapcsolat,
 a gyermek teljesítményorientáltságának kialakulása, megjelenése.

A magas szociális státuszú család környezeti feltételei segítik a tehetség kibontakozását, a szülők
ösztönzően hatnak az érdeklődés felkeltődésére és kielégítésére, pozitívan reagálnak a gyermek tanulási
eredményeire, fejlődésére.
A tehetséges gyermekek családjaiban a testvérkapcsolatok szintén befolyásoló tényezők lehetnek.
Gyakran rivalizálás alakul ki, amikor a gyerekek a figyelemért, az elismerésért vagy a hatalomért
vetélkednek. Az a helyes, ha a gyermekekkel való törődést az egyéni igények kielégítése irányítja.
Emellett a szülőknek a testvéreket együttműködésre ajánlatos nevelni (Bodnár, 2015).
Kortársak
A kortársakkal való kapcsolat gyakran problémát jelent a legtöbb tehetséges gyermek számára, mivel
érdeklődésük és viselkedésük eltér a velük egykorúakétól. Jellemző az, hogy a különféle intellektuális,
érzelmi vagy akár sportbeli igényeik megfelelő kielégítése érdekében más korosztályhoz kell
csatlakozniuk (Bodnár, 2015).
Pedagógusok
A pedagógus és a szülő együttműködése nélkülözhetetlen a tehetségek gondozási folyamatában. A
család és az iskola viszonyát úgy kell tekintenünk, mint az elsődleges és másodlagos szocializációs
hatások összehangolásának szükséges terepét.
A tehetséggel foglalkozó pedagógus kompetenciáinak gyűjteménye: rendelkezzen jártassággal a
felismerésben, a magatartási problémák tüneteinek azonosításában, vita levezetésében. Legyen képes
motiválni, önbizalmat serkenteni, mozogjon otthonosan a mentori feladatok, tanácsadás ellátásában, a
szükséges érzelmi feltételek megteremtésében. Szakmai elkötelezettségéből adódóan magas szintű
tantárgyi ismerettel, többféle oktatási stratégiával, a tanulási folyamat pozitív értékelésének
képességével is rendelkezzen. Legyen jó az együttműködő, kommunikációs, tervezési készsége
(Bodnár, 2015).
Magyarországon jelenleg a következő tehetséggondozási megoldások léteznek:
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gazdagítás
gyorsítás
elkülönítés
speciális tehetséggondozó iskolák
egyéni tanrend
differenciált foglalkozások
tanórán kívüli programok
versenyek
ösztöndíjak
tehetséggondozó programok (pl. Arany János Tehetséggondozó Program).

A hálózatosodás, a tehetséggondozói rendszer kialakításának lehetősége az intézményekben
Igen fontos, hogy az intézmény közös gondolkodással, együttes munkával döntse el, milyen
képességterületet kíván felvállalni, milyen módszerrel tudja fejleszteni a tehetséges tanulót. A következő
fontos lépés annak felmérése, milyen pedagógus kompetenciák vannak az intézményben, illetve kik
azok, akik vállalkoznak a tehetséggondozásra. A tehetséggondozás akkor hatékony, ha a
tehetséggondozásra vállalkozó személyek kellő elméleti és gyakorlati ismerettel rendelkeznek. Ezt
szolgálják a Géniusz akkreditált képzések, melyek célirányosan a tehetséggondozás általános és
specifikus kérdéseivel foglalkoznak, és gyakorlati képzés keretén belül elsajátíttatják a legfontosabb
ismereteket. Ezek a képzések a www.tehetseg.hu honlapján találhatóak meg. Fontos a hálózatosodás
során a kapcsolatok ápolása, a kapcsolatrendszer kialakítása annak érdekében, hogy a tehetséggondozás
komplex szemlélete érvényesülni tudjon. A kapcsolati háló alakítását a felnőtt (szülő, pedagógus,
mentor) akkor terelheti pozitív irányba, ha rendelkezik a társadalmi környezet ismeretével, valamint
azokkal a lehetőségekkel, melyek lehetővé teszik a tehetséges fiatal számára a sikeres életút
megvalósítását. Az iskola tehetséggondozó munkáját segítik azok a kezdeményezések, melyek a
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által indultak útnak Magyarországon (Bodnár, 2015).
A tehetséges fiatalok köré szerveződő hálózatos rendszerek, amelyek a tehetségek felkutatásában,
célirányos fejlesztésében aktív szerepet töltenek be: a Tehetségsegítő Tanácsok15 és a Tehetségpontok16.
Tehetségsegítő Tanács
A Tehetségsegítő Tanácsok feladata, hogy intézményi, helyi, térségi, megyei vagy regionális szinten
összefogják az adott terület tehetségsegítő kezdeményezéseit és egyeztető, döntéshozó,
véleményformáló fórumként kialakítsák az adott területen folyó tehetségsegítő tevékenységek optimális
együttműködését, ezáltal is támogatva a középiskolás tehetségeket (Balogh, Mező és Kormos, 2011).
Fejér megyében jelenleg aktívan működő Tehetségsegítő Tanácsok:
 Fejér Megyei Tehetségsegítő Tanács (Székesfehérvár)
 Közép-Mezőföldi Tehetségsegítő Tanács (Dunaújváros)
Fejér megyében jelenleg 64 tehetséggondozást végző Tehetségpont van. A tehetségpontok közül a
megye területén a következő középfokú intézményeket találhatjuk meg:
 Atilla Király Gimnázium és Általános Iskola, Aba
 Ciszterci Szent István Gimnázium Tehetségpont, Székesfehérvár
 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium
Tehetségpont

15
16

https://tehetseg.hu/tehetsegsegito-tanacsok Utolsó letöltés: 2021.02.15.
https://tehetseg.hu/tehetsegpontok Utolsó letöltés: 2021.02.15.
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 Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium Tehetségpont
 Hang-Szín-Tér Művészeti Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola
és Kollégium, Bodajk
 Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár
 Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium, Martonvásár
 Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium, Dunaújváros
 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Technikum, Pusztaszabolcs
 Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Székesfehérvár
 Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola
 Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
 Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, Székesfehérvár
 Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium,17 Székesfehérvár.

17

https://tehetseg.hu/tehetsegpontok/kereso?nev=&kulcsszo=&celcsoport%5B491%5D=491&foldrajzi_egyseg%
5B996%5D=996&minosites%5B809%5D=809&minosites%5B808%5D=808 Utolsó letöltés: 2021.02.28. Az
intézmények nevei frissítve a KIR intézménykereső, valamint az intézmények honlapjai alapján.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/koznevelesi_intezmenykereso Utolsó letöltés: 2021.02.28.
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A produktumok hasznosulásának lehetőségei partneralapú megközelítésben
A tehetséges középiskolásoknak tehetségük eredményes kibontakoztatása érdekében különböző
lehetőségeik vannak Magyarországon. Ezek a következők lehetnek: emelt szintű érettségi, különböző
versenyek (országos középiskolai tanulmányi versenyek, országos szakmai tanulmányi versenyek,
egyéb tantárgyi versenyek), nyelvvizsgák, tehetséggondozó programok.
Emelt szintű érettségi
Az emelt szintű érettségi legalább egy tárgyból már egy éve követelmény, ha alap vagy osztatlan
felsőoktatási képzésre jelentkezik a tanuló. Az emelt szintű érettégi alól azok a középiskolás diákok
mentesülhetnek, akik olyan felsőoktatási szakképzésre vagy képzésre jelentkeznek, ahol a felvételi
összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga alapján állapítják meg. Jelenleg a legalább 45 százalékos
eredményű emelt szintű érettségiért 50 többletpont jár. Azok, akik legalább 45 százalékos felsőoktatási
felvételi szakmai vizsgát tesznek, szintén részesülhetnek 50 többletpontban. Ez utóbbi azoknál a
diákoknál jöhet szóba, akik az érettségi bizonyítványukat a kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt
szerezték, vagy valamelyik EGT tagállamban, Ukrajnában, Szerbiában érettségiztek, esetleg nemzetközi
vagy európai érettségi bizonyítványuk van, és adott tantárgyból vizsgáztak. Fontos megjegyezni, hogy
az emelt vizsgáért továbbra is csak 100 többletpont szerezhető. Minden szakon más-más emelt szintű
érettségi az elvárás18. Ezt a www.felvi.hu oldalán megtekinthetik az érdeklődő tanulók.
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal által közösen kerülnek meghirdetésre a
középiskolás tanulók számára az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek különböző területeken.
A versenyeket először minden esetben az iskolában rendezik meg. Végül pedig az Oktatási Hivatal által
megadott helyszínen tartják a döntőket. A versenykiírásban megtalálhatók pályázatos tantárgyak és nem
pályázatos tantárgyak. A pályázatos tantárgyakhoz a következők tartoznak jelenleg: dráma, földrajz,
magyar nyelv, mozgóképkultúra és médiaismeret, művészettörténet, történelem és vizuális kultúra. A
nem pályázatos tantárgyak az angol nyelv, belügyi rendészeti ismeretek, biológia, filozófia, fizika,
francia nyelv, informatika, kémia, latin nyelv, magyar irodalom, matematika, német nyelv, olasz nyelv,
orosz nyelv, spanyol nyelv és egyéb nemzetiségi nyelv és irodalom (horvát, német, román, szerb,
szlovák, szlovén). A versenyen való jó eredményt követően a tehetséges fiatalok többletpontokat
szerezhetnek a felvételi eljárás során.
Országos Szakmai Tanulmányi versenyek
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szervezésében kerülnek megrendezésre az Országos
Szakmai Tanulmányi Versenyek. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium hirdeti meg az ágazati
és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyeit (59 vizsgatárgy szerepel), a
Szakmai Tantárgyi Komplex Versenyt (Háztartástan) és a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt
(Textiltermék-összeállító, Asztalosipari-szerelő, Számítógépes adatrögzítő, Élelmiszer- és vegyi áru
eladó, Konyhai kisegítő). Az Agrárminisztérium hirdeti meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (Kerti
munkás, Parkgondozó, Családellátó). A versenyek először minden esetben az iskolában kerülnek
megrendezésre, a döntőket végül a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által megadott
helyszínen tartják. Az érettségi vizsgatárgyak versenyén lévő sikeres szereplés eredményeképpen a
tanuló többletpontokat vihet magával a felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésekor. A Szakma

18

https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210107_minden_az_emelt_szintu_erettsegikrol
Utolsó letöltés: 2021.01.23.
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Kiváló Tanulója versenyen elért sikeres eredményét követően (71%-os teljesítmény) az adott tanuló a
szakmunkásbizonyítványát is megszerezheti19.
Nyelvvizsga
A középfokú nyelvvizsga megszerzése bemeneti követelmény lett volna a felsőoktatási intézményekbe
továbbtanulni szándékozóknak 2020-tól. Ez az utolsó pillanatban mégsem került bevezetésre. A nyelvi
területen tehetséges gyerekek azonban a középfokú intézményekben a tanulmányaik során
megszerezhetik a nyelvvizsgát. Nyelvvizsgaközpontokban vizsgát tehetnek, vagy emelt szinten
érettségizhetnek idegen nyelvből. Az emelt szintű érettégi során az írásbeli és a szóbeli részen egyaránt
legalább 60%-ot kell teljesítenie a tanulónak, ebben az esetben középfokú nyelvvizsgát kap20. A sikeres
nyelvvizsgával többletpontokhoz juthatnak a felvételi eljárás során. A középfokú nyelvvizsgáért
jelenleg 28 többletpont, míg a felsőfokú nyelvvizsgáért 40 többletpont jár21.
Matematika versenyek
A középiskolák 9-10. osztályába járók számára írják ki minden évben az Arany Dániel
Matematikaversenyt. Ez a verseny nem pénzdíjas és három fordulóból áll. Lehetőség van arra, hogy az
első fordulóban sok tanuló vehessen részt. Vannak azonban pénzdíjas versenyek is az adott
tehetségterületen. Ide sorolhatjuk a nagy létszámot megmozgató tesztversenyeket. A Zrínyi Ilona
Matematikaverseny a Matematikában Tehetséges Gyermekekeért Alapítvány (Mategye) szervezésében
zajlik. A középiskolások közül a 9-12. évfolyam tanulói vehetnek részt rajta. Résztvevők lehetnek a
határon túli magyar tanulók is, a legeredményesebb tanárok tárgyjutalmat kapnak. Az országos döntőn
az első 20 közé kerülők szintén tárgyjutalomban részesülnek. A 6 és 8 osztályos gimnáziumok
vándorserleget kapnak. Szintén pénzdíjas verseny a matematikai tehetségek számára, amelyet a
Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány (Mategye) ír ki minden évben, a Nemzetközi
Kenguru Matematikaverseny. A versenyt 89 országban azonos időpontban rendezik. A szervezők a
verseny céljául a következőket fogalmazták meg:
 a matematika népszerűsítése, a matematika megszerettetése,
 sikerélmény biztosítása,
 Magyarország bekapcsolása egy, a matematikát népszerűsítő világversenybe,
 a magyar matematika-oktatásban elért eredmények népszerűsítése,
 a tehetségek felfedezése22.
A csapatversenyek közül a Bolyai Matematikaversenyt kell megemlítenünk, ez a verseny is pénzdíjas.
A matematikatehetségek számára kerül megrendezésre Magyarország egyik legnépszerűbb
matematikatábor-sorozata, amelyen a középiskolások is részt vehetnek 9-12. osztályig.
Magyarországon a gazdasági élet szereplői is elismerik a magas szintű munkát és tehetségfejlesztést
végző tanárokat. Kiosztják az arra érdemesek számára többek között az Ericsson díjat, a Graphisoftdíjat és a Rátz Tanár Úr Életműdíjat.
A matematika területén a következő két tehetséggondozó programot szükséges még megemlíteni: Pósatábor (A Gondolkodás Öröme Alapítvány szervezésében), valamint az Erdős Pál Tehetséggondozó
Iskola programja (Katz, 2019).
Az Oktatási Hivatal honlapján található versenyek középiskolás tehetségek számára tantárgyanként:
https://www.nive.hu// Utolsó letöltés: 2021.01.27.
https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210120_emelt_erettsegi_nyelvvizsga_felveteli Utolsó letöltés:
2021.01.27.
21
https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210105_nyelvvizsga_es_felveteli Utolsó letöltés: 2021.01.27.
22
https://www.zalamat.hu/ Utolsó letöltés: 2021.01.27.
19
20
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Biológia versenyek
 OKTV-Biológia,
 „Ifjú Tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő,
 Dr. Árokszállási Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny,
 Bionika Akadályverseny (csapatverseny),
 Bugát Pál Kárpát-medencei Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő,
 Országos Állategészségügyi Verseny,
 Fodor József Országos Biológia Verseny,
 Dr. Szentágothai János Biológiaverseny.
 Hermann Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny23.
Magyar nyelv és irodalom
 Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny,
 Arany János Irodalmi Verseny,
 „Édes Anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny,
 Eötvös József Kárpát-medencei Szónokverseny,
 Lotz János Szövegértési és Helyesírási verseny.
Idegen nyelvek
 Országos Angol Nyelvi Verseny 9. és 10. évfolyam számára,
 Országos Német Nyelvi verseny 9. és10. évfolyam számára.
Fizika
 Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny,
 Országos Szilárd Leó fizikaverseny,
 Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny.
Kémia
 Irinyi János Országos Középiskola Kémiaverseny.
Földrajz
 HunGeoContest – angol nyelvű középiskolai verseny,
 Less Nándor Földrajzverseny,
 Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, olimpiai válogató.
Informatika
 Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny,
 LOGO Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny,
 Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny.
Művészetek
 Weöres Sándor Országos Színjátszó Verseny.
Egyéb




23
24

First Lego Leauge Verseny,
World Robot Olympiad,
eTwinning Verseny,
EU Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny24.

http://biologia.fazekas.hu/kozepiskolai-versenyek/ Utolsó letöltés: 2021.01.24.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek Utolsó letöltés: 2021.01.27.
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Természetesen a versenyek, megmérettetések sora nem teljes. A további lehetőségeket a
tehetségkoordinátorok szívesen továbbítják a kliensek felé.
Tehetséggondozó Programok
Arany János Tehetséggondozó Program
A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását. A program
keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban,
kollégiumokban tanuljanak, ahol kiemelt a felsőoktatási tanulmányokra való eredményes felkészítés.
A programban részt vehet minden olyan tanuló, akinek van tanulói jogviszonya, és a középiskola
kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázatot meghirdetik, illetve
hátrányos helyzetű, rászoruló vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. A pályázat
menete a következő: a programban részt vevő intézmények/intézménypárok (középiskolák és
kollégiumok) közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti
megye intézményébe nyerhetnek felvételt.
A jelentkezők meghatározott időpontban felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt: egy
elbeszélgetést követően fogalmazást kell írniuk és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki.
A jelentkezőknek részt kell venniük a kilencedik évfolyamra felvételiző tanulók számára szervezett
központi írásbeli felvételi vizsgán abban az intézményben, ahová az Arany János Tehetséggondozó
Program keretében a felvételüket kérik. A központi írásbeli felvételi vizsga egy magyar nyelv és egy
matematika feladatlap kitöltéséből áll. A vizsgák időpontját a tanév rendjéről szóló rendelet határozza
meg25. Fejér megyében a Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola vesz részt a
programban.26
Útravaló Ösztöndíjprogram
Az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjainak célja a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók iskolai sikerességének elősegítése, motivációjuk és
önértékelésük erősítése mentori támogatással. Középiskolások számára az „Út az érettségihez”, illetve
az „Út a szakmához” programokat említhetjük meg. Az „Út az érettségihez” ösztöndíjprogram célja a
részt vevő tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezése, a felsőoktatásba való bejutás elősegítése
érdekében. Az „Út a szakmához” alprogram célja a szakmai képzésben résztvevő tanulók sikeres
tanulmányainak elősegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése27.
Út a Tudományhoz
Az alprogram lebonyolítója az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő és jogelőd szervezetei. A program célja elsősorban a matematikai,
természettudományos és műszaki területeken folytatandó tanulmányok iránt tanúsított érdeklődés
felkeltése a diákok és a pedagógusok körében. A pályázat során a csoportot vezető mentor 2-5 fő
mentorált munkáját támogatja a kutatás során. A kutatócsoport munkáját egy kötelezően bevonandó,
kutatással foglalkozó együttműködő szervezetnek (felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, egyéb
kutatóhely stb.) is kell segítenie. A kutatócsoport sikeres pályázat esetén 100%-ban vissza nem térítendő
támogatásban részesülhet. A program lebonyolítói fórumokat szerveznek tapasztalatmegosztás céljából,
illetve a csoportok és mentorok is kapcsolatot építhetnek ki egymás között (Kállai, 2015).

https://eduline.hu/kozoktatas/20200914_Arany_janos_tehetseggondozo_program Utolsó letöltés: 2021.01.23.
https://www.telekiblanka.hu/ajtp Utolsó letöltés: 2021.02.15.
27
https://emet.gov.hu/app/uploads/2020/10/palyazati_kiiras_es_utmutato_ut_2020.pdf Utolsó letöltés:
2021.02.15.
25
26
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Egyedi Tehetséggondozó Programok
A felsőoktatási intézmények a középiskolában tanuló tehetségek felkutatása érdekében egyedi
tehetséggondozó programokat indítanak. Ilyen egyedi tehetséggondozó program pl. a Semmelweis
Egyetem Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programja, amelynek elsődleges célja, hogy az
egyetemre érkező, illetve az itt tanuló tehetséges diákokat felkutassa és gondozza, segítse őket.
Ugyanakkor az egyetem a saját szempontrendszerét figyelembe véve kapcsolatot épít ki bizonyos
középiskolákkal, ahol figyelemfelkeltő előadásokat tartanak a legkiválóbb oktatók és kutatók. Egy
másik ilyen program a Szegedi Egyetem Tehetség-Híd Programja. A program célja a középiskolás
tehetségek felkarolása, a középiskola-egyetem átmenet megkönnyítése. Pályázat útján kiválasztott, a
Szegedi Egyetemen továbbtanulni szándékozó középiskolásoknak nyári tábort szerveznek, mentori
támogatást keresnek, szakkollégiumi tagságot biztosítanak vagy akár egyszeri egyetemkezdési
támogatást nyújtanak (Kállai, 2015).
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3. számú táblázat. Partneri háló a középiskolai tehetséggondozásban
Tevékenység
A
tehetségek
tervezése

Partnerek megnevezése
felkutatásának

Tehetségazonosítási folyamatok

Tehetséggondozás – az erős oldal
fejlesztése

Tehetséggondozás – a gyenge oldal
fejlesztése

Légkörjavító tevékenységek

Lazító tevékenységek

A produktumok hasznosulására
irányuló tevékenységek

Tehetség-tanácsadás
folyamat során

a

teljes

tehetséggondozó pedagógus
szülő
intézményvezetés
iskolapszichológus
tehetséggondozó pedagógus
szülő
intézményvezetés
iskolapszichológus
MATEHESZ
tehetségpontok
tehetséggondozó pedagógus
szülő
intézményvezetés
iskolapszichológus
tutorok
mentorok
MATEHESZ
tehetségpontok
tehetségtanácsok
edzők
tehetséggondozó pedagógus
szülő
intézményvezetés
iskolapszichológus
fejlesztő pedagógusok
gyógypedagógusok
szakpszichológusok
tutorok
mentorok
tehetséges gyermek
szülő
pedagógus
szabadidő-szervező
MATEHESZ
tehetségpontok
tehetségtanácsok
tehetséges gyermek
szülő
pedagógus
szabadidő-szervező
MATEHESZ
tehetségpontok
tehetségtanácsok
tehetséggondozó pedagógus
szülő
intézményvezetés
kulturális rendezvények szervezői
tehetségpontok
tehetségtanácsok
sportprogramok szervezői
tehetséges gyermek
szülő
pedagógus
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A partneri kapcsolat csatornái,
módjai
személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google felületek
(Meet, Drive), Teams, Skype stb.
személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google felületek
(Meet, Drive), Teams, Skype stb.
személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google felületek
(Meet, Drive), Teams, Skype stb.

személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google felületek
(Meet, Drive), Teams, Skype stb.

személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google felületek
(Meet, Drive), Teams, Skype stb.
személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google felületek
(Meet, Drive), Teams, Skype stb.
személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google felületek
(Meet, Drive), Teams, Skype stb.
személyes
konzultáció
több
alkalommal a protokoll szerint

“Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni,
hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett
munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,
és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.”
/Szent-Györgyi Albert/

5. Felsőoktatási terület
A tehetséggondozás specifikumai a felsőoktatásban
A felsőoktatás a köznevelési intézmények sikeres tehetséggondozásának folytatását jelentheti,
amennyiben a tehetséges tanuló felsőoktatási intézményben folytatja tovább tanulmányait. Emellett a
tehetségazonosítás egy újabb lehetséges helyszíneként is funkcionálhat, hiszen új tudományterületekkel,
tantárgyakkal, alkalmazott tudományágakkal kerülnek kapcsolatba a hallgatók, melyekkel a
köznevelésben nem találkoztak, így új tehetségterületek bukkanhatnak fel. A tehetség fogalma azonban
mást jelent a felsőoktatásban, mint a köznevelésben, így „a felsőoktatásban tehetségnek nevezzük azt,
aki szellemi potenciáit megfelelő társadalmi tőke segítségével, önmaga és mások, a közösség számára
eredményesen megmutatja, hasznosítja. Vagyis tudását, motivációját, kreativitását megfelelő környezeti
feltételek között kiemelkedő teljesítménnyel és hatékony interperszonális készségével érvényesíteni
tudja.” (Bodnár, 2015. 53. o.) Maga a tehetséggondozás folyamata is eltérően zajlik, melyben számos
segítő, illetve hátráltató tényező is szerepet játszik.
Vajon miért kell tehetséggondozásról beszélni a felsőoktatásban? A felsőoktatás nem a tehetségesek
kizárólagos képzési színtere? Kezdetben valóban a tehetségesek színtere volt az egyetemi oktatás,
azonban mára az egyetemi képzés gyakorlatilag tömegképzéssé alakult, a költségtérítés lehetőségével
pedig szinte bárki bejuthat a felsőoktatásba. Az elmúlt évtizedben ugyanis a Bolognai folyamatnak
köszönhetően jelentősen átalakult a felsőoktatás rendszere. Napjainkban az alapozó képzés első két
évében többszörösére emelkedett a nappali tagozatra felvett tanulók száma: míg 1990-ben 16818 fő,
addig 2019-ben 55076 jelentkező tett sikeres felvételit és kezdte meg tanulmányait egyetemen,
főiskolán28. A képzés duális jellege miatt nem biztos, hogy aki egy adott egyetemen BA hallgató,
ugyanott folytatja az MA programot. Másrészt, a nagy évfolyamlétszámok az oktatók számára
nehezebbé teszik diákjaik jobb megismerését, egy hagyományos értelemben vett mester-tanítvány
viszony kialakítását. A képzési idő tehát jócskán lerövidült, ezért fontossá vált, hogy az egyetemek minél
korábban azonosítsák és támogassák a tehetséges hallgatókat. Szükségessé vált a felsőoktatási
tehetséggondozás törvényi szabályozása is. A 2005. évi CXXXIX. törvény 66. §-a már tartalmazta, hogy
a felsőoktatási intézményeknek kötelességük támogatni a tehetséges hallgatóikat. A jelenleg is hatályos,
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 54. §-a szerint „a felsőoktatási intézmény
feladata a tantervi követelményeket meghaladó teljesítmény nyújtására képes, kiemelkedő képességű és
hozzáállású, valamint a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók felkutatása,
felismerése, és szakmai, tudományos, művészeti és sport tevékenységének elősegítése. A felsőoktatási
intézmény önállóan vagy más felsőoktatási intézménnyel együttműködve tehetséggondozó és
felzárkóztató rendszert, illetve programokat működtet: ennek keretében tudományos diákköröket,
szakkollégiumokat, illetve roma szakkollégiumokat működtethet.”29

KSH/a: Egyetemek, főiskolák nappali tagozatára jelentkezettek és felvettek (1990)
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zoi006.html Utolsó letöltés: 2020.10.28.
29
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100204.tv. A jogszabály mai napon (2020.11.15.) hatályos állapota.
28
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A köznevelésben zajló tehetségazonosítás és tehetséggondozás tehát a felsőoktatásban folytatódik,
specializáltabb keretek között. E kettő összehangolására mintegy hídként szolgál többek között a Kutató
Diákok Mozgalma, a Tehetségpontok hálózata vagy a Tehetségútlevél program.
A tehetséggondozás leggyakoribb helyszíne a felsőoktatásban a szakkollégiumok, a tudományos
diákköri munka és a doktori képzés, melyek mind a tehetséges tanulók képességeinek kibontakozását
hivatottak elősegíteni. A fejezet további részében ezek részletesen bemutatásra kerülnek.
A felsőoktatásban zajló tehetséggondozás fontossága megmutatkozik abban is, hogy segíti a fiatal
felnőtteket szakterületük iránti elköteleződésükben. Bagdy, Kövi és Mirnics (2014) kutatásukban
rámutattak arra, hogy a tehetséges serdülők, bár részt vettek egyéni és csoportos
személyiségfejlesztésben, nagyon bizonytalanok maradtak saját tehetségterületük melletti
elköteleződésükben. Kiemelten fontos tehát, hogy a tehetséggondozás folytatódjon a felsőoktatásban is,
segítve a tehetségeket szakmai identitásuk megtalálásában.
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A felsőoktatásban tanuló tehetségek felkutatása partneralapú megközelítésben
A felsőoktatásban részt vevő tehetségek felkutatása minden egyetem számára fontos, de ez a folyamat
már a középiskolában elkezdődik különféle programok segítségével. Mivel a tehetséggondozás
lehetőségeit a középiskolák alapozzák meg, az egyetemek többsége igyekszik bemutatkozni a
középiskolai tanulók számára és megismertetni a képzés adta lehetőségeket pl. nyílt napokkal,
szakkörökkel. A köznevelésben folyó tehetséggondozás sikerességének egyik szempontja, hogy a
tehetséges fiatal vajon tudja-e kamatoztatni, ki tudja-e bontakoztatni képességeit felsőoktatási
tanulmányai során. Az egyik fontos aspektusa tehát a tehetséggondozásnak a két oktatási alrendszer
közötti átmenet sikeressége, a felsőoktatási lemorzsolódás megelőzése, illetve a tehetséges hallgatók
kibontakozásának segítése. A pedagógiai szakszolgálat tehetséggondozó koordinátora kapcsolatot tart a
szülőkkel és a pedagógusokkal, a gyermekkel, fiatallal az adott intézményben vagy azon kívül
foglalkozó szakemberekkel és a tehetséggondozó hálózattal. Feladatai közé tartozhat, hogy középiskolai
órán (iskolán) kívüli tevékenységeket is koordinál, mentor programokat és versenyeket irányít.
Lényegében elősegíti a középiskolás tehetséges fiatalt, hogy már középiskolai éveiben kapcsolatba
kerüljön a felsőoktatással, különböző, a következő részben bemutatott programokon keresztül, így
megelőzve a lemorzsolódást.
A következőkben néhány lehetséges kapcsolódási pontot ismertetünk meg, melyek átmenetet képeznek
a középiskolák és a felsőoktatás között, hiszen a tehetséggondozás során a koordinátor kapcsolatba
kerülhet a felsőoktatás különféle szereplőivel is, úgymint egyetemi mentorokkal, kutatásvezetőkkel,
egyetemi tanárokkal.
Tehetségútlevél program
A Tehetségútlevél program célja, hogy minél hamarabb megismertesse a középiskolás diákokat a
Tudományos Diákköri (TDK) tevékenységgel, mely a felsőoktatásban tanuló, valamely szakterületen,
tudományágban kiemelkedően teljesítő hallgatókat segíti kutatásaik megvalósításában. Az Országos
Tudományos Diákköri Tanács 2011 óta tehetségútlevelet ad azoknak a diákoknak, akik kiválóan
szerepelnek az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV), az Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Tehetségkutató Verseny során, valamint a Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj pályázatban
(Szabó, 2019). Felsőoktatási tanulmányaik megkezdése után a diákok így sokkal tudatosabban
kereshetik azokat a műhelyeket, melyek segítik őket elképzeléseik megvalósításában.
A pályázat kiírásakor az adott évben végzett középiskolai diákok osztályfőnökei, szaktanárai lehetőséget
kapnak arra, hogy tehetséges diákjaikat ajánlják a felsőoktatási intézmények TDK-elnökeinek, akik
aztán fel tudják venni a hallgatókkal a kapcsolatot és lehetőséget tudnak teremteni számukra az
egyetemeken folyó kutatásokban való részvételre. Az osztályfőnököknek egy online felületen kell
regisztrálniuk ehhez. A www.tehetsegutlevel.hu internetes felületen a diákok tájékozódhatnak a TDKról, ezen belül pedig az OTDT munkájáról. Megismerhetik a Collegium Talentum tehetséggondozó
programot is, mely a Sapientia Hungariae Alapítvány (SHA) segítségével lehetőséget ad a határon túli
magyaroknak tehetségük kibontakoztatására, ösztöndíjak, konferenciákon való részvétel,
nyelvvizsgaköltségek támogatása útján30.
A program első fordulója során a jelentkezők egy tudományos kutatómunkából álló esszét készítenek,
melyet egy online felületre tölthetnek fel. A legjobbak meghívást kaptak az évente megrendezésre kerülő
konferenciára, ahol előadhatják és megvédhetik munkájukat egy szakértői bizottság előtt. A
legeredményesebbek díjban részesülhetnek, esszéiket pedig publikálhatják egy tanulmánykötetben.

30

http://tehetsegutlevel.hu/hu/ Utolsó letöltés: 2020.10.28.

51

Tehetségpontok
A tehetségpontok a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHESZ) Tehetséghálózat
csomópontjai, melyek alapítását és működését a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács támogatja hazánkban
és a határon túli magyar területeken. Céljuk az, hogy megfelelő segítséget nyújtsanak a fiataloknak,
valamint pedagógusaiknak és szüleiknek, tehetségük felismerésében és kibontakoztatásában31.
Kezdetben a tehetségpontok a köznevelésre fókuszáltak, de hamar túlnőttek a középiskolásokon, hiszen
a tehetséggondozás nem állhat meg az érettségi után. Így egyre több felsőoktatási tehetségpont is
létrejött, támogatva diákjaikat, hogy tehetségük ne vesszen el a középiskola befejezésekor.
A Tehetségpontok a tehetségek támogatása mellett a hálózatépítésre, illetve továbbképzések
szervezésére is törekednek a tehetséggondozásban szerepet vállaló pedagógusok számára. A
tehetséggondozó koordinátorok kapcsolatot tartanak a tehetségpontokkal is.
A www.tehetseg.hu oldal lehetőséget kínál az érdeklődők számára a különböző tehetségpontok
felkutatására
egy
kereső,
illetve
térkép
funkció
segítségével.
A https://tehetseg.hu/tehetsegpontok/kereso oldal egy szűrőt kínál, melynek segítségével rákereshetünk
a tehetségpontokra a következő szempontok szerint:
 tehetségterület (interperszonális, intraperszonális, logikai-matematikai, nyelvi, térbeli-vizuális,
természeti, testi-kinesztetikus, zenei),
 célcsoport (óvodások, általános iskolások, középiskolások, felsőoktatásban tanulók, fiatal
felnőttek-35 évig, felnőttek-35 év felett),
 tevékenységi kör (tehetség tanácsadás, tehetségazonosítás, tehetségfejlesztés), földrajzi
elhelyezkedés (település, kerület, régió, megye, valamint külföldi országok szerint is),
 minősítés (regisztrált, akkreditált, kiváló),
 hatókör (helyi: intézményi/települési, regionális, térségi),
 alapítás dátuma.
Kutató Diákok Mozgalma
1996-ban alapította Csermely Péter a Kutató Diákok Mozgalmát (KutDiák), mely kiemelkedően
tehetséges középiskolások számára biztosít kutatási lehetőséget a legjobb hazai kutatóhelyeken,
egyetemeken, főiskolákban, középiskolákban32. Az alapító blogjában meséli el, mi inspirálta a KutDiák
elindítására. Elmondja, hogy jó tanuló lévén középiskolai éveit „végigunatkozta”, és azért alapította meg
a KutDiák-ot, hogy „legyen egy olyan lehetőség egy érdeklődő tizenéves életében, ahol nem a kész
válaszok kitalálása a cél, hanem egy új világ felfedezése. A kutatás nyitott végű válaszokat ad, ugyanis
minden tudományos válasz új kérdések ezreit hívja elő. Itt tehát a munka mélységének valóban csak a
diák érdeklődése és terhelhetősége szab határt”. Továbbá fontosnak tartja, hogy a kiváló diákokat kiváló
oktatók mentorálják. S valóban, a programban a legnevesebb hazai egyetemek oktatói vállalnak mentori
szerepet, köztük a Magyar Tudományos Akadémia több tagjával. Amellett, hogy a fiatalok támogatást
kapnak képességeik kibontakoztatásához, a mozgalom jelentős közösségépítő hatással is bír. A
középiskolában „különcségük” miatt peremhelyzetre került diákok közös témákra, társakra, barátokra
találnak. Így lett a mozgalom mottója: „Ahol megtalálod a helyed!”. A program egyedülállóságát
egyébként legfőképpen az adja, hogy egy önszerveződő mozgalom: „tényleg demokratikus, tényleg
önszerveződő és tényleg diák-irányítású33”.
Több rendezvénynek is otthont ad a mozgalom, ahol az ifjak bemutathatják kutatásaikat. Ezek közül az
egyik legrégebbi a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK), melynek regionális
https://tehetseg.hu/tehetsegpontokrol Utolsó letöltés: 2020.10.28.
https://www.kutdiak.hu/hu/szervezet/ Utolsó letöltés: 2020.10.28.
33
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fordulóját a határon túli magyar lakta területeken is megrendezik. Tematikus konferenciáik, melyek
egyben a mozgalom fő tagozatai, a következők: Humán- és Társadalomtudományi, Élet- és
Környezettudományi, illetve Műszaki- és Reáltudományi Konferencia. A másik jelentős színtere a tudás
megvillantásának a Tudományos Esszépályázat, melynek keretében 15-20 oldalas írások kerülnek
publikálásra neves szakmai folyóiratokban. A harmadik platform pedig a Tudományos Poszterverseny,
ahol pár percben ismertetik kutatásukat, megtekinthetik pályatársaik munkáit, kapcsolatokat építhetnek
ki, ismerkedve a tudományos konferenciák hangulatával. Az ifjú kutatók felkarolása mellett a mozgalom
saját folyóiratot is működtet KutMagazin néven. A versenyeken kívül számos közös programban is részt
tudnak venni a diákok, tagozatonként és közösen is34.
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A felsőoktatásban tanuló tehetségek fejlesztése partneralapú megközelítésben
A felsőoktatásra úgy tekintünk, mint a tehetséges fiatalok képességeinek kibontakoztatásának színterére.
Számos mód kínálkozik arra, hogy egy tehetséges diák továbbfejlődhessen. A tehetséggondozás
leggyakoribb helyszínei a tudományos diákköri (TDK) munka, a szakkollégiumok, illetve az egyetemek
saját tehetséggondozó programjai. Ezen kívül szó lesz arról is, milyen lehetőségek kínálkoznak arra,
hogy a tehetséges diákok az adott szakterület műveléséhez szükséges kompetenciáikat, képességeiket
fejleszthessék.
Tudományos diákkör (TDK)
A tudományos diákköri mozgalom a felsőoktatás közel 70 éves múltra visszatekintő tehetséggondozási
formája. Egy olyan színtere a tudósképzésnek, ahol kiemelkedő oktatók mentor-tanítvány viszonyban,
műhelymunkán keresztül segítik a hallgatókat35.
Az egyetemek többségén mára már bevett gyakorlat, hogy a kutató-oktatók sokféle témában hirdetnek
TDK programot, melyhez a hallgatók érdeklődésüknek megfelelően csatlakozhatnak. Ezáltal részesei
lehetnek egy kutató teamnek, melynek tagjai általában különböző tudományterületek képviselői, így
már egyetemi éveik alatt megtapasztalják azt az interdiszciplináris szemléletet, melyet minden
tudományos kutatás megkíván. A TDK-s hallgatók az egyetemi tanulmányaik mellett tehát
többletmunkát vállalnak önként egy olyan témában, mely túlmutat a graduális képzés során oktatott
anyagon. Megismerkedhetnek a tudományos kutatómunka folyamatával, a hipotézis felállításától az
adatgyűjtésen keresztül a publikálásig. Számot adhatnak tudásukról konferenciákon, melynek során
fejleszthetik előadói készségeiket. Belekóstolhatnak a nemzetközi kutató team munka szépségeibe és
buktatóiba is. A kutatói pálya egyengetése mellett azonban a TDK-nak az élet más területeire kiterjedő
„jótékony hatása” is van: a hallgatók megtanulják beosztani idejüket, megszervezni tevékenységeiket, s
megtapasztalják, hogyan kell önállóan végezni a munkájukat. Nem utolsósorban lehetőséget kínál
tanulmányaik PhD programok keretében való folytatásához.
Az egyetemek minden évben TDK konferenciát szerveznek, ahonnan a legjobb pályamunkák
továbbjuthatnak a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára
(OTDK). A jelentkezők 16 szekcióból választhatnak. 2021-ben immár a 35. TDK konferenciát rendezik
meg. A TDK dolgozat elkészítése erkölcsi és anyagi sikert vonhat maga után, amennyiben a hallgató
dobogós helyezést ér el. Emellett pedig többletpontot jelent a doktori programba történő felvételi során.
Szakkollégiumok
A szakkollégiumok története az 1800-as évek második feléig nyúlik vissza, de leginkább a
rendszerváltás után kezdett számuk rohamosan növekedni. Esedékessé vált tehát, hogy lefektessék
alapelveiket, értékeiket, melyre 1991-ben került sor, amikor is létrejött a Szakkollégiumi Charta.
Meghatározták azokat a feltételeket, melyek a szakkollégiummá váláshoz szükségesek. Az elvek a
www.szakkoli.hu oldalon olvashatók, melyek összefoglalóan a következők:
 autonómia,
 magas színvonalú munka,
 a társadalmi problémákra való érzékenység,
 egyetemisták vagy főiskolások közössége,
 együttlakás,
 emberi és szakmai fejlődés.
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A szakkollégiumok különböznek egymástól a bejutási és a bennmaradási feltételeket illetően, mások a
tagok lehetőségei, kötelezettségei, a közös tevékenységek, programok is. Ami mégis közös bennük, az
az, hogy szociális közeget biztosítanak hallgatóiknak: a szakmai programok, kötelező kurzusok mellett
lehetőségük van részt venni kulturális programokon 36.
A Tehetség útja nevű felmérésből derül ki, hogy a szakkollégisták több, mint 70%-a önként kereste a
szakkollégiumba való bejutást, de motiváló erővel bírt a már bejutott szakkollégisták és oktatóik
bátorítása is. Legfőbb motiváló erő a szakkollégisták számára pedig a szakmai kibontakozás lehetősége,
a kapcsolatépítés, és a személyiségfejlődés lehetősége volt. Ezen kívül pozitívan értékelték a
szakkollégium hatását saját pályájukra nézve37.
Pályaszocializáció
„Az egyetemi képzés alatt már megkezdődik a felnőtté válás, amely azonban olyan személyiségfejlődési
szakasz, ahol a középpontban a társadalmi célkitűzéseknek megfelelő aktív, sikeres és tevékeny
munkavégzés áll.” (Szilágyi, 2003 119. o.) A leérettségizett diákok egy jelentős része a továbbtanulás
mellett dönt, azonban a pályaválasztás folyamata korántsem ér itt véget, hanem egy új szakaszba lép. A
felsőoktatási intézményekbe kerülés után a hallgatóknak be kell illeszkedniük az adott intézmény
életébe, egy sor új kihívással, konfliktussal találják szembe magukat, miközben meg kell tervezniük a
tantárgyak felvételét, választani akár a TDK kutatási témák, szakirányok között. Ahhoz, hogy meg
lehessen tervezni mindezt, tisztában kell lenniük céljaikkal, el kell képzelniük, mivel szeretnének
foglalkozni a képzés befejezése után. Felelős döntéseket kell hozniuk egy olyan időszakban, amikor a
felnőtté válás folyamata zajlik, mely magában foglalja személyiségük, szakmai identitásuk
formálódását, de sok esetben a családalapítás kezdete is ezekre az évekre tehető. A korábbiakban már
említett mentor-tanítvány viszony ezért kiemelten fontos terep arra, hogy a tehetséges fiatalok
támogatásra leljenek, s megmaradjanak, vagy éppen tovább fejlődjenek a választott szakirányon. A
tudás gyarapítása és a képességek kibontakoztatása mellett a szakmai képzésnek az önismereti és
pályaszocializáció is részét kell képezze, hiszen a pályán maradásban ezeknek nagy szerepe van.
A pályaszocializáció az egyén pályával való azonosulásának folyamata, amely a pályára való
felkészüléssel kezdődik. Ebben a folyamatban olyan tanárok vesznek részt, akiknek a feladata a
pályaválasztási érettség fejlesztése, a hivatástudat kialakítása és a foglalkozási területre történő
beilleszkedés támogatása (Ritoók, 1989).
A felsőoktatási intézmény keretében zajló szocializáció pedig három szakasszal jellemezhető (Szilágyi
és Völgyesy, 1985):
 a beilleszkedési szakasz,
 a tanulmányok folytatásának szakasza,
 a befejező szakasz (pályakezdés időszaka).
A pályaszocializáció, mint tanegység egyedülálló a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai
Intézetében, amely 6 féléven keresztül egymásra épülve vonul végig a képzésen. Az Intézet megálmodói
korán felismerték, hogy a pszichológusi identitás, a szakmai személyiség fejlesztése kiemelkedően
fontos a képzés során, ezért már a BA alapszakon nagy hangsúlyt fektetnek a hivatásra való
felkészülésre. A kurzus első évében csoportos munka keretében szakmai személyiségfejlesztés zajlik,
tökéletesítve személyiségüket, mint leendő munkaeszközt. Csapatépítő, ön- és társismeretet, a
pszichológiai érzékenységet fejlesztő gyakorlatok átélésével, csoportvezető facilitálásával folynak a
gyakorlatok. A második évben módszerspecifikus képzésekkel ismerkedhetnek meg a hallgatók, melyek
segítenek eligazodni a szakirányok sokfélesége között, illetve sajátélményű gyakorlatokkal bepillantást
36
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nyerhetnek egy-egy módszerbe, mint például a művészetterápia, pszichodráma vagy a fókuszolás.
Minderre T-csoportos formában kerül sor, ahol a sajátélményű tapasztalatok szerzése mellett a
gyakorlatok módszertani megbeszélésére is sor kerül. A harmadik évben pedig a hallgatók saját maguk
is vezethetnek gyakorlatokat, csoportvezető tanár kontrollálása mellett38.
Ritoók, Lisznyai és Monostori (1998) egyetemisták körében végzett kutatásukban azt találták, hogy a
hallgatók a harmadik évfolyam során „pályaszocializációs hullámvölgybe” kerülnek, vagyis ebben az
időszakban elégedetlenebbek, kritikusabbak a választott szakkal, a képzéssel szemben. Talán ez a
jelenség természetesnek tűnik, hiszen reálisabb képet kapnak az adott pályáról a korábbi idealizált
képpel szemben. Ekkor dőlhet el, hogy valaki valóban elköteleződik-e a választott hivatás mellett. Azt
a jelenséget, amikor egy hallgató szorongást, zavarodottságot él át, esetleg depressziós tünetek jelennek
meg nála, s akár diplomával a kezében gondolkodik el azon, hogy a választott szakirány megfelelő-e a
számára, kapunyitási pániknak hívja a szakirodalom. A kapunyitási pánik során tulajdonképpen az
életközépi válság ellenkezőjét élik át a fiatalok. Míg az életközépi válság lényege, hogy úgy éli meg a
személy, hogy sok lehetőséget mulasztott el, addig érettségi után vagy az egyetem első éveiben az a
jellemzőbb, hogy túl sok lehetőség közül lehet a diákoknak választaniuk, azonban túl kevés
információval rendelkeznek a döntéshez (Lukács, 2007).
Egyetemek tehetséggondozó programjai
A fentebb említett lehetőségek mellett számos felsőfokú intézmény kidolgozta a saját, helyi
tehetségkoncepcióját és annak módját, hogy a tehetséges diákjait felkarolja, támogassa, fejlessze. A
következőkben néhány olyan intézmény kerül bemutatásra, amely kidolgozott tehetségprogrammal
rendelkezik. A tehetséges fiatalok továbbtanulásának elősegítése és a legmegfelelőbb egyetem, főiskola
kiválasztása érdekében a koordinátorok tájékozódhatnak az egyetemek tehetséggondozó programjairól
az intézmények honlapjain, kapcsolatba léphetnek tehetségpontokkal, a felsőoktatási intézmények
tehetségtanácsainak vezetőivel, valamint a tudományos diákkörök elnökeivel, ahol bővebb tájékoztatást
kaphatnak az aktuálisan folyó kutatási témákról, melyek illeszkednek a középiskolás diák
érdeklődéséhez. Az adott intézmény TDK vezetőivel is felvehetik a kapcsolatot, s tájékozódhatnak az
elvárásokról, lehetőségekről.
a) Fejér megyei felsőoktatási intézmények
Fejér megyében jelenleg négy egyetemen tanulhatnak tovább a diákok. A Dunaújvárosi Egyetem
kidolgozta saját tehetség koncepcióját, mivel nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséges hallgatók
támogatására. Az egyetem szoros kapcsolatot tart a középiskolákkal, elsősorban rendezvények, nyílt
napok által. Szorgalmazzák a kapcsolatfelvételt és az együttműködést más felsőoktatási és tudományos
intézményekkel, kutatóműhelyekkel is. Támogatják a tehetséges hallgatók és az elkötelezett oktatók
közti kapcsolat kibontakozását. Tehetséggondozó programjuk legfőbb célja, hogy a hallgatók
„kiemelkedő tudású szakemberekké válhassanak”. A tehetséggondozás vezető testülete a
Tehetséggondozó Tanács, mely javaslattevő, ellenőrző, tanácsadó szerv is egyben. Az egyetem minden
oktatója, kutatója igyekszik lehetőségeihez mérten mentorálni a tehetségesnek bizonyuló hallgatókat,
tudományos diákköri, szakkollégiumi keretek között. Az egyetem számos ösztöndíj lehetőséget kínál a
kiemelkedően teljesítő hallgatóknak39.
A Kodolányi János Egyetemen a hallgatók tudományos diákköri munkát és emellett innovációs fejlesztő
tevékenységet folytathatnak a Kodolányi János Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa által biztosított
https://btk.kre.hu/index.php/2015-10-20-11-09-16/2015-10-20-11-15-36/pszichologiai-intezet.html Utolsó
letöltés: 2020.12.21.
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szervezeti keretek között. Az egyetemen folyó tehetséggondozás fő platformja a TDK és az évente két
alkalommal megrendezett TDK konferencia, melyen több szekcióban (Turizmus, Gazdálkodási és
menedzsment, Andragógia és Szociális munka, ill. Média és Irodalom) mutathatják be a hallgatók
tudományos munkáikat. Az egyetemi tehetséggondozás keretében bevezették a PIQ&Lead koncepciót.
A Profession kritériumban a személyes és szakmai professzionizmust, az Innovation kritérium esetén az
innovációk megismerését fejlesztik. A Quality kritérium esetében a modell tartalmazza a szakterületek
minőségi követelményeit. A Lead kritériumban pedig a tehetséggondozási tevékenység célja a vezetésre
való alkalmasság kialakítása kutatási projektek esetében. A tehetségmenedzsment célja, hogy a
hallgatók megismerkedhessenek a különböző cégek innovációs tevékenységeivel, valamint, hogy
lehetőséget nyújtson a cégekkel, a szervezetek munkatársaival közösen végzett innovációs, kutatási és
gyakorlati feladatok elsajátítására40.
A Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusára többszáz hallgató jelentkezik minden
évben, a népszerű gazdálkodási és menedzsment, a sportközgazdász és a turizmus-vendéglátás szakra
is. A kiemelkedő eredményű tanulmányokat folytató hallgatók tudományos diákköri tevékenység,
szakkollégium, valamint doktori iskola keretében bontakoztathatják ki tehetségüket. Az egyetem
számos ösztöndíj lehetőséget kínál a legtehetségesebb, valamely tudományterületen legkiemelkedőbb
hallgatói felkarolására41.
Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának közreműködésével létrehozott Titkok Háza
Élményközpont Székesfehérváron nyújt lehetőséget gyerekeknek arra, hogy játékos módon
ismerkedhessenek meg a természettudomány területeivel. Az Élményközpontban detektívtükrös terem,
természettudományos terem, virtuális, valóságot szimuláló dühöngő is helyet kapott. A központban az
egyetem oktatói természettudományos órákat, versenyeket, táborokat tartanak. Az egyetem tehát
küldetésének tartja az oktatást, a kutatást és a társadalmi szerepvállalást. A kar a Titkok Háza
központban tartott ismeretterjesztés mellett egyéb rendezvényekkel is jelen van Székesfehérvár
társadalmi életében. A Garai Géza Szabadegyetem keretében az egyetem oktatói, valamint az
egyetemmel szoros kapcsolatban álló szakemberek tartanak magas szintű ismeretterjesztő előadásokat.
A többi egyetemhez hasonlóan az Óbudai Egyetem is lehetőséget kínál TDK munkába való
bekapcsolódásra42.
b) Debreceni Egyetem
A Debreceni Egyetem az elsők között állította össze tehetségprogramját (DETEP). A program
megalkotása 2001-ben indult és 2002-ben hagyták jóvá, majd 2008-ban újításon esett át. Az elképzelés
az volt, hogy plusz juttatásokkal ösztönözzék a legtehetségesebb diákokat, akiknek ezáltal lehetőségük
nyílik mentori segítséggel saját kutatásokat végezni. Gyakorlatilag a céljuk a kutató utánpótlás
kinevelése volt. A program teljeskörű tehetséggondozást ígér a középiskolától a doktori programba
kerülésig, hozzásegítve a diákokat a későbbi jó munkalehetőségekhez is.
A program tehát azoknak szól, akik a kötelező tantárgyakon túl érdeklődnek a kutatás iránt és
szeretnének egy bizonyos témában elmélyülni. A szabályzat szerint a program minden aktív, nappali és
levelező tagozatos hallgató számára nyitva áll, aki tanulmányait nem szakította meg két szemeszternél
hosszabb időszakra, valamint rendelkezik legalább 2 lezárt félévvel43.
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A programba többféle módon lehet bekerülni. Egyik módja a beválogatás, amelyre minden karon a 2.
félévben kerülhet sor. A hivatalos egyetemi hallgatói rangsorok felső 15%-ába tartozó hallgatók
pszichológiai szűrővizsgálaton, intelligenciateszten vesznek részt, melynek során felszínre kerülhetnek
a hallgató pályaérdeklődése, motivációi, valamint karriercéljai. Majd a beválogatott hallgatók meghívást
kapnak a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Ez az út azoknak a
diákoknak nyújt lehetőséget tehetséggondozó programban való részvételre, akik nem nyújtanak
egyenletes teljesítményt, de egy területen kimagaslóan tehetségesek. A programba ezen kívül
jelentkezhet a Debreceni Egyetem minden aktív, nappali és levelező tagozatos hallgatója, aki a DE-n
sikeresen teljesített 2 lezárt félévet, vagy magas szintű középiskolai tanulmányi és/vagy tudományos
teljesítménye, versenyeredményei alapján témavezetővel egyeztetett kutatási programmal rendelkezik.
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, hogy a programban résztvevő hallgatóknak milyen
kötelezettségeik vannak, illetve, hogy a program sikeres teljesítése során miben részesülhetnek44.
9. számú ábra. A DETEP programban részt vevő hallgatók kötelezettségei és lehetőségei.

A hallgatók kötelezettségei

A hallgatók lehetőségei a program során

Részvétel az egyetemi rendezvényeken,
konferenciákon.

Ösztöndíjra pályázhatnak: kiemelt és köztársasági
ösztöndíj, alapítványi pályázatok, hazai és külföldi
konferenciák, tanulmányutak, külföldi részképzés,
nyári ösztöndíjak.

Felsőfokú tanulmányok magas szintű teljesítése.

Diplomamelléklet: tanúsítja a tehetséggondozó
programban való részvétel sikerességét.

A tudományos élet etikai normáinak tiszteletben
tartása.

Lehetőség a Pro Scientia díj elnyerésére: egy
tanulmányutat vagy konferencia részvételt
támogatnak.

Témavezetőjével egyeztetni munkaprogramját, s
annak megfelelően végzi kutatásai/művészeti
tevékenységét.

A kutatóhely biztosítja az alábbi juttatásokat:
fénymásolási hozzájárulás, konferenciák, művészeti
és szakmai versenyek részvételi díja, utazás és
szállásdíj, terepmunka költségei, könyvtári
szolgáltatások (díjmentes beiratkozás, köteles
példányok hozzáférése a tanszéki/intézeti
könyvtárban), kutató utak támogatása.

Alsóbb éves társainak segítse, figyelmük felhívása a
kutatási lehetőségekre.

Pályázhatnak a tudományos/művészeti
tevékenységüket segítő eszközök beszerzésére.

Az intézmény szellemiségét és értékrendjét
tiszteletben tartja.

Egyéni tanrendet kérhetnek.

Konzultációs kreditek rendszeres felvétele.

Publikációs tevékenység.

Természetesen a szakkollégiumok útján is be lehet kerülni a programba, mivel a szakkollégiumok saját
működési rendjükben szabályozott felvételi eljárást folytatnak le, s a felvételi eljárás során megfelelt
hallgatók szakkollégiumi tagságukkal együtt a tehetséggondozási programba is meghívást kapnak.
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c) Semmelweis Egyetem (SE)
A Semmelweis Egyetem szintén nagy hangsúlyt helyez a tehetségek gondozására és természetesen az
utánpótlás nevelésére is. Mindez szervezett tehetséggondozási programok keretében valósul meg, mint
a tudományos diákkör, a szakkollégiumok vagy a Kerpel program. Az egyetem Tehetséggondozó
Tanácsában kiváló professzorok vesznek részt, akiknek a feladata a hallgatók támogatása, illetve
részvétel az egyetemi TDK-n, OTDK-n, pályázatok bírálataiban, ösztöndíjak odaítélésében.
Az egyetem TDK programjaiban kb. 1200 hallgató vesz részt, szinte minden intézet és klinika részese
a tehetséggondozó programnak. A hallgatóknak lehetőségük van a TDK-munkát tantárgyként is
felvenni, így kreditpontot is kaphatnak érte. A jelen tanévben a Tudományos Diákköri Tanács (TDT)
kezdeményezésére elindult a „Bevezetés a tudományos diákköri munka alapjaihoz” című választható
tanegység is, melynek célja, hogy megismertesse a TDK munka elkezdéséhez szükséges készségeket a
hallgatókkal, mint pl. a statisztika, kutatásszervezés, prezentáció. A TDK programban való részvétel
lehetőséget ad külföldi konferenciákon való részvételre, valamint megtanítja a hallgatókat a
rendszerszintű gondolkodásra, s nem utolsósorban lehetőséget biztosít a doktori tanulmányok
folytatására, megalapozva akadémiai karrierjüket.
A 2007-ben alapított Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programba bekerült hallgatók kiemelt
szakmai irányításban, mentorálásban, illetve ösztöndíjban részesülnek. Évente 30 hallgató kongresszusi
részvételét vagy kutatói tanulmányútját támogatják a program keretében. A programba tanulmányi átlag
és elért eredmények alapján lehet bekerülni. Közülük a legjobbak a „Kiválósági listára” kerülnek, majd
egy felvételi beszélgetés után a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programba juthatnak be. A
felvételi beszélgetésen többféle szempontot mérlegelnek. A felvételiző motivációja, kutatói
elhivatottságának mértéke és önismerete mellett feltérképezik, hogy rendelkezik-e olyan
tulajdonságokkal, mint a kitartás, lényeglátás, kritikai szellem, kreativitás, innovatív magatartás. Fontos
szempont az is, hogy mennyire lesz képes a kutatási programját megvalósítani, tud-e csapatban dolgozni,
milyen a konfliktuskezelési készsége.
A Korányi Frigyes Szakkollégium a Semmelweis Egyetem tehetséggondozó hálózatának fellegvára lett.
Elsősorban azokat a hallgatókat várják a szakkollégiumba, akik érdeklődést mutatnak a kutatások
irányába, illetve szívesen vállalnának szerepet az egyetemi oktatásban. A diákoknak magas szintű
elvárásoknak kell megfelelniük: el kell érniük a 4.0 tanulmányi átlagot, emellett TDK munkában
vesznek részt45.
d) Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
Az ELTE tehetséggondozási koncepciója, szemben az előbbiekben bemutatott egyetemek egyéni
tehetséggondozási programjaival, legfőképp a tehetséggondozás során kialakult közösségi
intézményekre igyekszik építeni. Ennek számos oka közül a leglényegesebb, hogy az egyetem több
évtizedes hagyományokkal rendelkezik a diákkörökben, illetve a szakkollégiumokban folyó képzéseket
illetően, így ezekre a képzési formákra biztonsággal alapozhatja a tehetségek kiválasztását és
fejlesztését46.
Az egyetem kiemelten fontosnak tartja a hagyományok ápolását, a magyar tehetségek felkarolását.
Legfőbb célja pedig a többi egyetemhez hasonlóan, a kreatív munkaerő képzése és a kutatói utánpótlás
nevelése. Az egyetem a tehetséggondozás intézményeinek a gyakorlóiskolákat, a szakkollégiumokat, a
tudományos diákköröket tekinti, melyek több évtizedes hagyományokat ápolnak. Emellett megjelennek
egyéb formák is, mint például a tutori rendszer és a honoráciorképzés. A tehetséggondozás régóta ismert
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formája a demonstrátori megbízatás, amely lehetőséget biztosít a hallgatók számára egy-egy tanszék
munkájába való bekapcsolódásra.
Az ELTE tehetséggondozási koncepcióit a következőképpen foglalhatjuk össze:
 a tehetséggondozás alapvetően a karokon, a szakkollégiumokban és más szervezeti
egységekben folyik,
 a tehetségek korai kiválasztása történik, építve az ELTE gyakorlóiskolák, valamint más
középiskolák és az egyetemi szintű tehetséggondozás kapcsolatára,
 a tehetséggondozás egymásra épülő szintjei: középiskola – BA/BSc – MA/MSc – PhD,
 a tehetséggondozás tradicionális közösségi alapintézményeinek – TDK, szakkollégiumok –
szerepe meghatározó,
 a tehetséggondozás csak tehetséges oktatók képzésével valósítható meg,
 a tanárképzésben a tehetséggondozás ismereteinek oktatása fontos szempont.
A felsőfokú oktatás során megjelenő tehetségek további életútját is egyengeti az egyetem, igyekszik a
legtehetségesebb hallgatókat a doktori képzésbe bevonni. Számos pályázat, ösztöndíj áll a hallgatók
rendelkezésére, mellyel publikációs tevékenységben, konferenciákon tudnak részt venni, illetve
pályázhatnak eszközbeszerzésre is47.
e) Pécsi Tudományegyetem (PTE)
A PTE számos tehetséggondozó műhelyt működtet, célja a többi egyetemhez hasonlóan a kutató-oktató
utánpótlás nevelés. A középiskolától a doktori programig egyengetik a tehetséges fiatalok útját. Céljuk
az is, hogy összehangolják a különböző karokon folyó tudományos munkát, erősítve a belső
kommunikációt, mely által megtalálhatják egymást a különböző témákban elmélyülő fiatalok.
Az egyetemnek sok éves tapasztalata van a tehetségek azonosításában, felkarolásában, melyet az
egyetemen működő Tehetséggondozó Iroda koordinál. Az iroda szolgáltatásai például a pedagógiai és
pszichológiai tanácsadás, pályázatok, ösztöndíjak meghirdetése, a hallgatók számára nyilvános
szereplések biztosítása.
2010-ben létrehoztak egy központi tehetséggondozó szervezetet is, mely az országos és nemzetközi
szinten is kimagasló tudományos, művészeti és sporttehetségek segítését tűzte ki céljául. A
tehetséggondozó szervezet működése kiterjed a PTE valamennyi karára, évfolyamára, hallgatójára és
köznevelési intézményére. Majd létrejött az egyetemi Tehetségpont, csatlakozva az országos
Tehetségsegítő Hálózathoz, feladata a regionális tevékenységek ellátása lett. A hallgatók munkáját a
tutorok segítik, munkájukat előzetes tervbe foglalják, rendszeresen képzéseken vesznek részt,
koordinátori feladatokat látnak el.
Az egyetem számos belső ösztöndíj programot működtet a hallgatók támogatására:
 PTE Szinapszis hallgatómentor ösztöndíj: célja, hogy tehetségsegítő hidat képezzen a
középiskola és az egyetem között, a középiskolás tehetségeket az egyetemre vonzza, és korán
bekapcsolja az egyetemi tehetséggondozásba. A pályázatot a hallgatómentor és a középiskolás
diák párosa nyújtja be. Az ösztöndíj egy-egy félévre szól.
 Átütő Művészeti, Sport- és Tudományos Doktorandusz Tehetségek Tehetségköveti Ösztöndíj:
célja a kiemelkedő művészeti, sport- és tudományos tevékenységek elismerése és a
doktorandusz tehetségek szerepvállalásának fokozása. Évente 3 hallgató részesülhet
ösztöndíjban.
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 László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj: célja, hogy elősegítse a doktoranduszokban rejlő
tehetség kibontakozását, valamint egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását. 10 hónapra szóló
ösztöndíj.
 Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíj: célja, hogy elősegítse a hallgatókban rejlő
tehetség kibontakozását. 10 hónapra szóló ösztöndíj, emellett pedig diplomamellékletre
jogosultak48.
f) Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
Az SZTE komoly tradíciókkal rendelkezik a tehetséggondozás területén. A Szegedi Tehetségpont
(SzTehetség) igyekszik felkutatni a régióban mindazon fiatalokat, akik valamilyen területen kiemelkedő
képességgel rendelkeznek. Az évente kiírt Kiválósági lista keretében külön rangsorban értékelik az alapés mester-, illetve osztatlan képzés hallgatóit, a sportolókat és művészeket, valamint a doktoranduszokat,
akik teljesítményük függvényében részesülhetnek Talent-ösztöndíjban.
Az egyetem élen jár a középiskola-egyetem közti híd megteremtésében, alapítványok
közreműködésével, ösztöndíj lehetőség megteremtésével. Az egyetem tehetséggondozó programját az
SZTE Junior Akadémia fogja össze, mely ösztöndíjakkal, különböző programokkal, felvételire való
felkészítéssel segíti a leendő hallgatókat, nagy hangsúlyt helyezve a középiskolai tehetségek
felkutatására és az egyetemre vonzására.
A Szegedi Tehetség-HÍD (Hallgatók Ígéretes Diákokból) program több éve igyekszik a diákok számára
a középiskola– egyetem közötti váltást megkönnyíteni. A legígéretesebb tehetségeknek nyári táborokat
szerveznek, valamint mentori támogatást, szakkollégiumi tagságot vagy egyszeri egyetemkezdési
támogatást is biztosítanak. A programot az SZTE Eötvös Loránd Kollégiuma koordinálja. Az „Esélyt a
Középiskolás Tehetségeknek” pályázattal pedig a kiemelkedő képességű, hátrányos helyzetű
középiskolai diákokat támogatják.
A Szegedi Tehetségekért Alapítvány évente öt hallgatót részesít fejenként 200 ezer forintos
ösztöndíjban, és 50 ezer forintos különdíjak is kiosztásra kerülnek.
Az SZTE START program céljául tűzte ki, hogy Szegedre vonzza a tehetséges középiskolásokat. A
program első része az SZTE START ösztöndíj, melyet azok a hallgatók kaphatnak meg, akik első helyen
jelentkeznek a Szegedi Tudományegyetemre, és felveszik őket. A program további része az a mentori
rendszer, mely az egyetemi beilleszkedést segíti. Ezen kívül a hallgatók részt vehetnek szakmai
fejlődésüket támogató speciális kurzusokon, valamint ingyen használhatják a Tehetség Könyvtárat.
Az egyetemen számos más ösztöndíj elnyerésére is lehetőség van, ilyen például a Sófi József Ösztöndíj,
melyet a legjobb tanulmányi és tudományos teljesítményt nyújtó diákok nyerhetnek el49.

g) Soproni Egyetem (SOE)
A Soproni Egyetem (korábban Nyugat-Magyarországi Egyetem) négy kart magába foglaló, regionálisan
és nemzetközileg is jelentős, oktatási-kutatási feladatokat ellátó felsőoktatási intézmény, amely a régió
jelentős szellemi, oktatási és kutatási központjává vált.
Az egyetem tehetségkoncepciójának és tehetséggondozásának vezető testülete a Tehetségtanács, mely
koordinálja a karok tehetséggondozó munkáját. Az egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara, mint
"Tehetségpont" köti össze az oktatási intézményeket a komplex tehetséggondozás céljából. Feladata a
pályázatok megkeresése, kiírása, konferenciák szervezése, valamint segíti az egyetem tehetséggondozó
munkájának prevenciós oldalát az általános és középiskolák, óvodák felé.
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A tehetséggondozás színterei a már korábban említett TDK, szakkollégiumok és a doktori iskolák.
A Benedek Elek Pedagógiai Kar Szociálpedagógia Szakkollégiuma hazánkban, a szociálpedagógia
szakosok körében, elsőként alakult meg 2007-ben, alulról jövő kezdeményezésként. A szakkollégium
fontos szerepet vállal a hallgatói tehetséggondozásban.
A Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskolában a PhD oktatás és kutatás
az erdővel, a vaddal és a természettel kapcsolatban magas színvonalon folyik, itt oktatják egyedüliként
az országban e tudományterületeket önálló doktori iskola keretében. A tehetséges hallgatóknak pályázat
útján 2–3 éves posztdoktori egyetemi ösztöndíj elnyerésére is lehetőségük van 50.
h) Budapesti Műszaki Egyetem (BME)
Az egyetem tehetséggondozó programjai magukban foglalják a TDK, a szakkollégium és a doktori
képzés mellett a középiskolai kapcsolatok széleskörű ápolását, szerepet vállalnak a
természettudományos tananyagok véleményezésében, szakmai versenyek, táborok szervezésében is,
melyet a Tehetségsegítő Tanács koordinál. Az egyetemen magas szinten folyik a kutatói, alkotói
képességek fejlesztése is, segítve az elsőéves hallgatók beilleszkedését, a hallgatói körök működését és
a szociális kapcsolatok fejlesztését. A Műegyetemen jelenleg három tehetségpont is működik,
melyekkel Tehetség Tanács szoros kapcsolatot tart. A jó gyakorlatok karonként külön
munkacsoportokban zajlanak, melyet az eltérő tudományterületek meg is kívánnak.
Számos rendezvény segíti a középiskolásokat, hogy bepillantást nyerhessenek az egyetem programjaiba.
Az évente megrendezésre kerülő Nyílt Napon előadásokon, interaktív gyakorlatokon vehetnek részt a
diákok, s tájékozódhatnak nemcsak az egyetemi, de a nemzetközi részképzésekről is, valamint a kari
hallgatói önkormányzatok tevékenységéről, a közösségi kezdeményezésekről, ösztöndíj-, és
sportlehetőségekről is. A Lányok Napján a fiatal lányok inspirációt szerezhetnek pályaválasztásukkal
kapcsolatban, és bepillanthatnak az egyetemen zajló kutatások kulisszatitkaiba is. A Gyerekegyetem
egy öt napos rendezvény, melyen 8-14 év közti gyerekek vehetnek részt, megismerhetik az egyetemisták
napi programját a nagy létszámú előadásoktól a kiscsoportos gyakorlatokon át a kutatásokig51.
A BME kifejlesztett középiskolások számára egy olyan internetes gyakorlófelületet, ahol matematika és
fizika teszteket tudnak megoldani azon diákok, akik a BME-re készülnek, vagy matematika, fizika
versenyre gyakorolnak52.
A Műegyetem hagyományos tehetséggondozó munkájában kiemelt szerepet kap a szakkollégiumi
tevékenység az egyetemen működő 13 szakkollégiumban, ahol számos programon vehetnek részt a
diákok, mint például tehetséggondozó programokon, önképző kurzusokon, üzemlátogatásokon,
tanulmányutakon, TDK versenyeken és kulturális eseményeken53.
A tehetségek útja kérdőív
Érdemes megemlítenünk azt a nagyszabású felmérést, mely arra a kérdésre kereste a választ, hogy
mennyire segítik a hallgatók felsőoktatásban való sikerességét a középiskolai tehetséggondozó
programok. A kérdőívet 2117 OTDK-n részt vett és szakkollégiumi diák töltötte ki 2015-ben. Az
eredmények alapján elmondható, hogy a kitöltők kétharmada részt vett valamilyen tehetséggondozó
programon, szakkörön középiskolai évei alatt, s ők úgy nyilatkoztak, hogy általánosságban véve
elégedettebbek az életükkel.
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Fontos eredmény, hogy azok a hallgatók, akik általános iskolai tanulmányaik során részt vettek
tehetséggondozásban, valószínűbben folytatták ezt középiskolai, majd egyetemi, főiskolai tanulmányaik
alatt is. Akik pedig a felsőoktatásban huzamosabb ideig részt vettek valamilyen tehetséggondozó
programon, „magasabb szubjektív jól-létről” számoltak be, mint azok, akik nem vettek részt ebben. A
felmérésből az a megállapítás vonható le, hogy összefüggés tapasztalható a tehetséggondozó
programban való részvétel és az elégedettség között54.

54

https://tehetseg.hu/aktualis/tehetsegek-utja Utolsó letöltés: 2020.12.21.

63

A produktumok hasznosulásának lehetőségei partneralapú megközelítésben
Doktori (PhD) program
A doktori képzés az MA képzés folytatása, mely tudományos kutatómunka végzésével, egy bizonyos
területen történő elmélyüléssel jár együtt. A PhD hallgatóvá válásig a fiatalok hosszú utat járnak be.
Több évnyi tudományos diákköri munka és/vagy szakkollégiumi tevékenység áll a hátuk mögött.
Számos helyzetben megmérettetnek, versenyeken, konferenciákon vesznek részt, eredményeik hazai,
illetve külföldi folyóiratokban jelennek meg. Megerősödnek szakmai elhivatottságukban és szeretnék
tovább mélyíteni tudásukat, hogy aztán a munkaerőpiacon értékes pozíciókat tölthessenek be,
előmozdítva az egyes ágazatok fejlődését és érvényesítve megszerzett magas fokú szaktudásukat. Az
innovációk pedig növelik az országok versenyképességét, ezért a nemzeti kormányzatok nagy figyelmet
fordítanak a mester-, doktori és posztdoktori képzésekre, ahol a jövő újítóit képzik, akik aztán képesek
változást, egyedi látásmódot, újítást hozni a munka világába (Goastellec és mtsai, 2012).
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere
2016. szeptember 1-jétől átalakult. A doktori képzésben a hallgatóknak legalább 240 kreditet kell
szerezniük, a képzési idő pedig a korábbi hat félév helyett nyolc félév lett. A doktori képzés két
szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz.
A negyedik félév végén komplex vizsgát kell teljesíteni. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő
három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. A doktorandusz ösztöndíj havi összege jelenleg
a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft. Sikeres
védés esetén pedig a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül. A változtatás szükséges
volt, mivel kevés hallgató fejezte be a doktori képzést, ennek egyik valószínű oka lehetett, hogy nem
voltak kellően támogatva anyagilag. Mindemellett a doktori képzések elég népszerűek. Ösztöndíjas és
költségtérítéses helyekre is lehet pályázni. Az ösztöndíj elnyerésének számos feltétele van. A felvételi
beszélgetés mellett a pályázóknak pontszámokat számolnak bizonyos tevékenységek esetén is, melyek
három típusba sorolhatók:
 korábbi tudományos munka értékelése (TDK konferencián való részvétel, helyezés, hazai és
nemzetközi publikációkban való részvétel),
 az egyetemi tanulmányok átlageredménye,
 egyéb eredmények (nyelvvizsga, külföldi tudományos tanulmányút, kiemelkedő szakmaspecifikus teljesítmény)55.
A doktori fokozattal rendelkezők három fő kompetenciacsoporttal jellemezhetők:
 hagyományos kutatói készségek: egy tudományterület beható ismerete, kutatási tervek
készítése, megfelelő kutatási módszerek használata, az eredmények publikálása, kritikai
gondolkodás, elemzési szintetizáló képesség,
 szakmai készségek: a kutatási eredmények kommunikálása, interdiszciplináris csoportokban
való munka, pályázatok írása, költségvetés készítése, vezetői készségek, az eredmények tágabb
körben való értelmezése.
 Kulturális készségek: képesnek kell lenniük nemzetközi csapatban dolgozni (Nerad, 2012).
Diplomás pályakövetés (DPR)
A doktori fokozattal rendelkezők diplomás pályakövetésének felmérésére 2002-ben, illetve 2006-2007ben került sor. 2002-ben 700 doktoráltat kérdeztek meg, majd 2006-ben ismételten őket kérdezték meg,
valamint az eltelt időszak között doktoráltakat. A kutatás így fel tudta térképezni a fokozatszerzést
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követő életutakat, a változatos pályaképeket. A tudományterületenként sokszor eltérő életutak ellenére
a kutatási eredmények szerint kiemelkedik a fokozattal rendelkezők kutatói, egyetemi oktatói pályája,
mely egybecseng a hazai tudományos képzés hagyományaival, a kutatói-oktatói utánpótlás neveléssel.
A kutatások vizsgálják a doktori fokozat megszerzésének hatásmechanizmusait a fokozat
munkaerőpiaci értékére, illetve a kapcsolatrendszer alakulása szempontjából.
Munkaerőpiaci szempontból elmondható, hogy bár tudományterületenként változó mértékben, de a
megkérdezettek fele-kétharmada felsőoktatási intézményben helyezkedik el, 10-20%-uk
kutatóintézetben talál állást. Ez a karrierút leginkább a természettudományos területre jellemző, minden
negyedik doktorált ilyen jellegű intézményben dolgozik. Az államigazgatási, önkormányzati szféra nem
igazán vonzó számukra, kivéve a társadalomtudósok körét (14,3%), illetve a nonprofit szféra sem, ahol
csupán minden 100. doktorált tölt be pozíciót. A versenyszektor vállalatainál pedig szinte kizárólag a
műszaki és természettudományi területen doktoráltak helyezkednek el (21,1% és 12,1%). A saját
vállalkozásukban,
szellemi
szabadfoglalkoztatásban
dolgozók
aránya
elég
csekély
(tudományterületenként 5-5%). Az orvostudományok területén doktoráltak esetében pedig csaknem
31%-uk kórházakban dolgozik.
A PhD fokozat munkaerő-piaci értékét három dimenzióban vizsgálták: az egyéni életútban és a
munkahelyi elhelyezkedésben játszott szerepe, valamint a fokozat általános jelentőségével összefüggő
attitűdök szempontjából is. Mintegy 27,3%-uk egyértelműen pozitívnak értékelte a doktori cím
megszerzését és 77,7%-uk úgy értékelte, hogy a PhD fokozat megszerzése nagymértékben hozzájárult
a karrierépítéshez. Az eredmények azt is mutatják, hogy a versenyszférában és az államigazgatás
területén kevésbé, leginkább csak a kutatással-fejlesztéssel foglalkozó cégek ismerik el a PhD-fokozatot.
A válaszadók 94%-a érezte úgy, hogy megérte fokozatot szerezni szakmai előrejutás szempontjából és
mintegy 60%-uk érezte úgy, hogy megérte fokozatot szerezni anyagi, egzisztenciális szempontból, ami
a hazai fizetéseket alapul véve, meglepő eredménynek számít.
A kapcsolatrendszerek karrierépítésben betöltött szerepét vizsgálva az eredmények azt mutatták, hogy
a legtöbb kérdezett mind az alapképzésben, mind a doktori képzésben jelölt meg olyan személyt, akinek
szerepe volt a későbbi érvényesülésben. A kérdezettek 65,2%-ban oktatót jelöltek meg ilyen
személyként. Kiemelendő, hogy 24%-uk külföldi oktatót is megjelölt inspiráló személyként, mely azért
figyelemreméltó eredmény, mivel a legtöbb doktori iskola szerény nemzetközi kapcsolatokkal
rendelkezik. Így tehát a disszertáció megvédéséig eljutó hallgatók külföldi kapcsolatok szempontjából
„elit csapatnak” számítanak. A válaszadók mintegy fele beszámolt arról, hogy egyéni karrierépítésük
szempontjából meghatározó szerepet tulajdonított a már alapképzés során kialakított kapcsolatoknak
(Fábri, 2008).
A diplomás pályakövetés során a kutatók fontosnak tartották, hogy interjúkat készítsenek a
munkaerőpiac és a felsőoktatás kapcsolatát vizsgáló szakértőkkel. Többek között arra keresték a választ,
hogy mi a megfelelő, szükséges kapcsolat a munkaerőpiac és a felsőoktatás között. A szakértők szerint
a munkaerőpiacnak meg kell fogalmaznia, milyen kompetenciákat igényel, a felsőoktatási
intézményeknek pedig figyelembe kell venniük ezeket az elvárásokat. Ez azonban nem problémamentes
terület. A szakértők szerint az egyetemek nincsenek felkészülve arra, hogy piaci igényeket elégítsenek
ki. Ennek okát abban látják, hogy szűkösek az erőforrások a gyakorlati képzésre, illetve hiányzik a
motiváció, hogy kövessék a piaci elvárásokat. A motivációhiány azonban egyes vélemények szerint a
központi költségvetésből gazdálkodó intézményeket jellemzi, a kisebb, alapítványi intézmények
figyelik a piaci mozgásokat. A felsőoktatás és a munkaerőpiac közti kapcsolat legfontosabb elemének
az információáramlást tekintették. Úgy vélik, jelenleg az intézmények piactól függetlenül képeznek, a
piac pedig nem fogalmazza meg egyértelműen az elvárásait, csak akkor, ha már konkrét problémával
szembesül. Kommunikáció csak ott van, ahol kialakult az együttműködés, például a gyakornoki
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rendszer, közös kutatás, oktatásfejlesztés kapcsán (Kiss, 2008). A 10. sz. ábra szemlélteti a felsőoktatás
és a munkaerőpiac optimális kapcsolatát. Bodnár, Takács és Balogh (2011) felvetik, hogy már a
tehetségek azonosítása, illetve az információcsere problémás lehet a két oldal között, ennek oka lehet a
közös szervezeti fórumok hiánya. Úgy vélik, hogy „a felsőoktatás munkaerő utánpótlása elviekben
rugalmasan alkalmazkodik a gazdasági változásokhoz és a különböző területek célzott fejlesztéseihez.
A megújulás egyik sarokpontja, hogy a mennyiségi utánpótláson túl a kreativitásra és innovatív
gondolkodásra képes tehetségek milyen szerepet tudnak betölteni a fejlesztésben.” (Bodnár, Takács és
Balogh, 2011. 102. o.)
Fontos megjegyeznünk a diplomás kibocsájtás és munkaerőpiac szempontjából, hogy a megszerzett
tudás széles körben konvertálható, vagyis lehet, hogy valaki kevésbé piacképes diplomát szerzett, de
tudását tovább tudja fejleszteni az adott cégen belül (Kiss, 2008).
10. számú ábra. A magyarországi felsőoktatás és a munkaadói oldal (optimális)
kapcsolata (Bodnár és mtsai, 2011)
Felsőoktatás és intézményei
– Ciklusos megalapozó szakmai
felkészítés (B; M)
– Továbbképzés (doktori stb.)
– Minőségbiztosítás (TQM)
– Kutatási intézmények és
egységek
– Együttműködés a határon túli
magyar nyelvű felsőoktatással

Tehetségek kiválasztása
– Intézményes kiemelés
(Eötvös kollégiumok)
– Tehetséggondozás
– Pályázatok, versenyek
(belföld, külföld)
– Ösztöndíjak

Munkaadók
Munkaerőutánpótlás

Információcsere,
közös fórumok

– Ipar
– Kereskedelem
– Mezőgazdaság
– Oktatás
– Egészségügy
– Szállítás, hírközlés
– Közszolgáltatások
– Pénzügyi szolgáltatások
– Egyéb szolgáltatások
– Kutató intézetek (pl. MTA),
– Innovációs Alapítványok
(pl. Bay Z.)

Tehetségek
továbbfejlesztése
Társadalom és
gazdaság
munkaerőigénye

– Mentori rendszer

– Belső képzések
– Karriersegítés
– Nemzetközi színtérre való
kilépés biztosítása

Kitekintő
Ahogy láthattuk a korábbiakban, a munkaerőpiac és a felsőoktatási intézmények kapcsolata alapvetően
meghatározó a magasan képzett diplomás munkaerő elhelyezkedése és tudásának hasznosulása
szempontjából. Ahogy arra többen rámutattak, szükségszerű a két terület együttműködésének, egymás
folyamatos monitorozásának fejlesztése. Kitekintve, a jövőre nézve nem elhanyagolható tény az sem,
hogy az átképzésnek és a folyamatos szakmai megújulásnak a mostaninál is nagyobb hangsúlya lesz, ha
valaki a választott pályán szeretné hasznosítani tudását, hiszen a piac egyre gyorsabb változása,
átalakulása megköveteli ezt.
A Világgazdasági Fórum 2016-ban 16 jártasságot, kompetenciát és személyes tulajdonságot határozott
meg, amelyeket 21. századi készségeknek nevezett. Ezeknek a készségeknek a fejlesztésére pedig egész
életen át szükség van, az emberek csak ezek birtokában tudnak a gyorsan változó munkaerőpiacon
érvényesülni, valamint megbirkózni a komplexitással és a bizonytalansággal. Tanulmányukban utalnak
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rá, hogy a jövőben az Európai Unió munkaerőpiacának meghatározó szereplői lesznek a magas
végzettséggel és fejlett készségekkel rendelkező munkavállalók. A 11. sz. ábra összefoglalja az alapvető
készségeket, jártasságokat, kompetenciákat56.
11. számú ábra. A Világgazdasági Fórum által definiált 21. századi készségek57

A Világgazdasági Fórum 2020. október 20-án publikált The future of jobs report 202058 („A
munkahelyek jövője 2020”) című jelentésében pedig megállapította, hogy a Covid-19 járvány miatt a
munkaerőpiac a vártnál lényegesen gyorsabban változott, átalakult. Ezek a változások pedig a
következők:
 A technológia átvételének üteme egyes területeken felgyorsulhat és a felhőalapú
számítástechnika, a big data és az e-kereskedelem alkalmazása továbbra is kiemelt fontosságú
a munkaadók számára. Emellett a titkosítás, a nem humanoid robotok és a mesterséges
intelligencia iránti érdeklődés is jelentősen megnőtt.
 A munkáltatók 50%-a felgyorsítja munkája automatizálását a Covid-19 tartós hatása miatt. Az
automatizálás folyamatosan növekszik, 2025-re a gépek és az emberek által végzett munkaórák
megegyeznek majd. 2025-ig mintegy 85 millió munkahelyet tud kiszorítani az emberek és a
gépek közötti munkamegosztás elmozdulása, emellett pedig 97 millió új munkahely jöhet létre,
amelyik jobban alkalmazkodik az emberek és gépek közötti új munkamegosztáshoz.
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 A legfontosabbnak tartott készségek között egyre nagyobb hangsúlyt kap a kritikus gondolkodás
és elemzés, a problémamegoldás, az önmenedzselő képesség, az aktív tanulás, valamint az
ellenálló képesség, a stressztűrés és a rugalmasság.
 Nagy hangsúlyt kap az átképzés, a vállalatok úgy becsülik, hogy a munkavállalók mintegy 40%ának hat hónapos, vagy annál kevesebb idejű átképzésre lesz szüksége. 2018-ban az üzleti
vezetők 65 %-a várta az alkalmazottaktól, hogy új készségeket szerezzenek a munkahelyükön,
jelenleg 94 %-a várja el. A munkaerőpiacon csökkent a munkavállalók átképzésének és
továbbképzésének lehetősége. Ezzel párhuzamosan növekszik az online tanulás lehetősége.
 A vállalatok 84%-a készen áll a munkafolyamatok digitalizálására, beleértve a távmunka
kiterjesztését is.
Mindezekre a változásokra mind az állami szektornak, az oktatási intézményeknek, mind a
vállalatoknak, és nem utolsósorban a magasan képzett diplomás munkavállalóknak is fel kell
készülniük.
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4. számú táblázat. Partneri háló a felsőoktatás tehetséggondozásában
Tevékenység
A
tehetségek
tervezése

Partnerek megnevezése
felkutatásának

Tehetségazonosítási folyamatok

Lazító tevékenységek

A produktumok hasznosulására
irányuló tevékenységek

Tehetség-tanácsadás
folyamat során

a

teljes

egyetemi/főiskolai tanár
szülő
intézményvezetés

mentor/témavezető
szülő
intézményvezetés
tehetségpontok
tehetségtanács
Tudományos Diákköri Tanács
tehetséges tanuló
szakkollégium
elnöke/szakmai
alelnöke
pszichológus
doktori iskola vezetője
témavezető
intézményvezetés
munkaadók
tehetséges tanuló
Felsőoktatási
Tanácsadás
Egyesület (FETA)
Kari Diáktanácsadó Központ
karrierés
pályatanácsadó
szakember
pszichológus
kortárs segítő
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A partneri kapcsolat csatornái,
módjai
személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google Meet,
Teams, Drive, stb.
személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google Meet,
Teams, Drive, stb.
személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google Meet,
Teams, Drive, stb.
személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google Meet,
Teams, Drive, stb.
egyéni
konzultáció
több
alkalommal a protokoll szerint
csoportos tanácsadás
tréning

„A tehetség az eredetiségből származik;
ez pedig nem egyéb,
mint a gondolkodás, látás,
értelmezés és ítélés különleges módja.”
/Guy de Maupassant/

6. Művészeti iskolai terület
A tehetséggondozás specifikumai a művészeti iskolában
Az Nkt. 10. § (3) bekezdése kimondja, hogy a gyermeknek, tanulónak joga, hogy adottságainak,
képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten
tovább tanuljon, valamint tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében alapfokú
művészetoktatásban vegyen részt. „Az alapfokú művészetoktatás a művészi kifejezőkészséget alapozza
meg, elősegíti a szakmai orientációt, valamint a szakirányú továbbtanulásra történő felkészülést. A
művészetoktatás fontos szerepet tölt be a nemzeti hagyományok ápolásában, a nemzeti értékek
megőrzésében, a különböző kultúrák iránti nyitottság kialakításában, a kortárs művészet értő
befogadásában.”59
A fent idézett alapvetéssel kezdődik Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja
I. része, az általános rendelkezések. Az itt megfogalmazottak is hűen mutatják, hogy az alapfokú
művészetoktatás, melyet napjainkban a művészeti iskolák végeznek, egy rendkívül speciális szegmense
oktatási rendszerünknek. Szemben a köznevelési rendszer egyéb elemeivel, a művészetoktatás önkéntes
alapú, választható tevékenység. Ráadásul térítési kötelezettséggel jár, ami – bizonyos kivételektől
eltekintve – azt jelenti, hogy a szülőknek fizetni kell a művészeti iskola szolgáltatásaiért. Önmagában
ezek a tények is szűrik a tanulókat, akik ezt a képzési formát választják. Sajnos egészen biztosan
kimaradnak tehetségígéretek ebből a fejlesztő-nevelő tevékenységből az anyagi nehézségek miatt.
Jelenleg nincs arra vonatkozó felmérés, kutatás, hogy milyen arányú a tehetségígéretként kezelendő
gyermekek száma, akiket a fenti okból ér hátrány. Az alapfokú művészetoktatást nem kötelező
megszerveznie az iskoláknak, választható tevékenység, vagyis azok a tanulók, akiknek a lakóhelyén
nincs ilyen típusú iskola, eleve hátrányba kerülnek. E téren is nagy a járási tehetségkoordinátorok
felelőssége, hogy segítséget, támogatást találjanak az ilyen tanulóknak.
Az alapfokú művészetoktatás négy művészeti ágban és azon belül számos műfajban működik ma
Magyarországon. A képzési struktúra egységes, a követelmények, tantervi szabályozók minden
művészeti iskolára nézve kötelező érvényűek. Minden területen megállapítunk főtárgyat, továbbá
kötelezően és szabadon választható tárgyakat, melyeket a tanulónak teljesítenie kell. A
tehetséggondozás teljes folyamata művészeti áganként eltérő, más és más specifikumokat tartalmaz.
Zeneművészet
A zeneművészet az egyetlen képzési forma, amely egyéni oktatásban zajlik, ily módon a leghatásosabb
a tehetségek fejlesztése szempontjából. A növendékek hetente 2x30 vagy 2x45 perc időtartamban
egyénileg, a tanárral kétszemélyes helyzetben tanulnak. Itt óriási lehetőség van a személyre szabott
fejlesztésre, az azonnali korrekcióra, az egyéni haladási tempóra. De kiemelhetjük a motiváció, a
személyiségfejlesztés lehetőségeit is. A tehetséges gyermekek számára tökéletesen ideális helyzet a
fejlődésre. E területen is a tehetséggondozás kulcsfigurája a pedagógus. Az egyéni oktatásban különösen
fontos, hogy a gyermek számára inspiráló, motiváló tanár legyen az oktatója.
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http://www.nefmi.gov.hu/letolt/elektronikus_ugyintezes/alapfoku_muveszetoktatas_terv_mell_100924.pdf
Utolsó letöltés: 2020.11.25.
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A zeneművészeti tehetséggondozás számos specifikummal rendelkezik. Ezek közül az egyik az egyéni
haladás lehetősége. Bár minden intézményt köt a tantervi szabályozó, mégis sokkal nagyobb teret kaphat
a pedagógus az egyéni megoldásokra. Ha a tanuló technikai tudása úgy kívánja, kipróbálhat magasabb
osztályfokra jellemző darabokat is. Ha pedig egy-egy területen nehezebben veszi az akadályokat a diák,
akkor van lehetőség egy kicsit megállni, többféle módszert, darabot kipróbálni a sikeres elsajátítás
érdekében.
A másik jelentős specifikum a színpadi létre való nevelés. A zeneművészet esetében a tehetséggondozás
produktuma maga az előadási darab, melyet színpadi körülmények között mutat be a növendék. Ennek
módja, gyakorisága rendkívül eltérő lehet. A jogszabályokban kötelezően a helyi, intézményi szint
jelenik meg elvárásként, de általában a tehetséges tanulók kilépnek ezekből a keretekből, és számos
lehetőséget keresnek, találnak a fellépésekre, megmérettetésekre. Ezért aztán rendkívül nagy szerep jut
a tehetséggondozásban a színpadra nevelésnek, a színpadi megjelenéshez juttatásnak.
A következő specifikum a hangszerválasztás. Nagyon sokrétű az okok halmaza, amely alapján egy
gyermek – vagy a szülője – kiválaszt egy hangszert. A döntést nehezíti, hogy általában 6-7 éves korban
veszi kezdetét az alapfokú művészetoktatás az előképző évfolyamokkal, mikor is a tanulónak még nincs
határozott elképzelése, ismerete a hangszerekről vagy vokális tanszakokról. Nagyon gyakran az
határozza meg a választást, hogy a legközelebbi művészeti iskola milyen főtárgyak esetében tud
növendékeket fogadni. Ez egy újabb szűkülés a lehetőségek tárházában. Lehetetlen felmérni, hogy
hányan vesznek el a rendszerben egy rosszul megválasztott hangszer miatt, mely sem technikai, sem
művészeti sikert nem hoz számukra. Ugyanakkor az is előfordul, hogy a főtárgy mellett valaki
választható tárgyként másik hangszert választ – vagy éppen vokális tanszakon tanul – és nagyobb
tehetséget mutat ebben, mint a sokéves munkával gondozott főtárgyában. Ezekben az esetekben megint
csak a művészeti tanároknak van nagy felelőssége a tehetség kibontakoztatásában, helyes mederbe
terelésében.
Képző- és iparművészet
Ez a terület csoportos képzési formában működik, ugyanakkor kifejezetten egyéni megoldásokkal
fejleszti a tehetséges gyermekeket. A képzés struktúrája megegyezik a zeneművészettel annyiban, hogy
előképző évfolyamok és alapfokú, valamint továbbképző évfolyamok alkotják az alapfokú
művészetoktatást. A képző- és iparművészet az alkotási folyamat során szerzett tanulási
tapasztalatokkal, rendszeresen átélt pozitív élményekkel biztosítja a vizuális készségek és képességek
fejlődését, az alkotó és önkifejező képességek kibontakozását, az esztétikai szemlélet, a kommunikációs
készség, a közösségi magatartási szokások, az akarati cselekvőképesség kialakulását (Baranyainé,
2009).
A terület legjelentősebb specifikuma, hogy a csoportos képzési formában hogyan valósul meg az egyéni
fejlődés. Miközben a pedagógus egyidőben 10-20, sokszor eltérő osztályfokba tartozó gyermekkel is
foglalkozik, folyamatosan keresnie kell a tehetségek egyéni megoldásait, erősíteni kell sajátos vizuális
kreativitásukat, mely személyenként rendkívül eltérő szintű lehet. A feladatot nehezíti, hogy a rajzos
tehetségek gyakorta befelé forduló, zártabb személyiségűek. Náluk az alkotás folyamata egyfajta belső
út, mely nehezen irányítható, s elsősorban technikai instrukciók adásával segíthető.
A képző- és iparművészeti oktatás másik jelentős specifikuma a művészeti anyag kiválasztásának
kérdése. A vizuális tehetségek kibontakozása nagyban függ attól is, hogy milyen széles spektrumon tud
kísérletezni a tanuló. Kipróbálhatja-e magát több elkészítési technikában? Megfelelő minőségű
alapanyagokkal tud-e dolgozni? Van-e anyagi akadálya annak, hogy bizonyos területeken fejlődjön? A
vizuális tehetséggondozás szempontjából az a legideálisabb, ha a lehető legtöbb alkotási technikával,
alapanyagokkal van lehetősége ismerkedni, ám ez sok esetben nehézségekbe ütközik.
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Végül specifikumként értelmezhetjük a végeredményt, a produktumot. A későbbiekben erről bővebben
szólok, de itt jegyzem meg, hogy a művészeti alapképzésben ez az egyetlen produktum, amely
függetlenné válik az alkotójától. Amikor elkészül a mű, akkor kiállítják azt, vagy versenyre küldik, és
megkezdi önálló életét. Míg a zenében, a táncban és a színművészetben is az alkotó előadásában jön
létre a produktum, minden esetben az ő interpretálásában élvezheti a befogadó a művészi élményt, addig
a képzőművészetben „csak” a tárgyat, a kész képet, festményt vagy szobrot látjuk, az alkotót nem.
Táncművészet
A táncművészet mindig is az egyik legnépszerűbb, legtöbb tanulót magába foglaló művészeti ág volt.
Napjainkban is sok gyermek választja különböző műfajait a néptánctól a kortárs táncig. Csoportos
képzési forma, a gyermekek max. 14-24 fős csoportokban tanulják meg a tánclépéseket, koreográfiákat
a választott műfajtól függően.
A képzés specifikuma, hogy a sokféle egyedi megoldásból egy nagyon egységes produkciót kell
megalkotni. A táncosok színes egyéniségek, adottságaik is sokszínűek, a színpadon mégis egymásra
figyelve, tökéletesen egyformán kell teljesíteniük. A táncpedagógus szakmai felkészültsége is erősen
befolyásolja, hogy milyen módszerekkel, mennyi idő alatt képes ezt elérni egy adott csoportnál.
A tánctanítás másik specifikuma az egyéni versenyfelkészítés. Bár a hivatalos, törvény szerinti órakeret
kizárólag csoportos órát jelöl meg, bizonyos esetekben szükséges az egyéni óra a tehetségfejlesztés, a
versenyfelkészítés megvalósítása érdekében. Ezekben az esetekben különösen nagy hangsúlyt kap a
diák személyiségének ismerete, az erős és gyenge oldal fejlesztése, illetve az együttműködés a
tehetséggondozás többi résztvevőjével.
A táncművészetben is a produkció minőségének tekintetében meghatározó elem az anyagi háttér
biztosítása. Minden műfajban igen komoly költséget jelent a táncruhák beszerzése. Óriási jelentősége
van, hogy a színpadra szánt koreográfia milyen ruhában, speciális cipőben, csizmában valósulhat meg.
A fenntartó nagyon gyakran a törvényben előírt minimum összeget biztosítja, amely csak töredéke a
valóságos költségeknek. Ezért nagy jelentősége van annak, hogy a partnerek, a szülők és támogatók
hogyan, milyen mértékben tudnak részt vállalni az anyagi háttér biztosításában.
A táncművészet a testi-kinesztetikus tehetségterület része. E terület specifikumaként értelmezhetjük,
hogy a testi adottságok, testfelépítés meghatározó a tehetség kibontakozása szempontjából. Ahogyan
majd a következő vázlatpontban kifejtjük, a művészeti programba való beválogatás alapja a testi
paraméterek vizsgálata. Ám számos esetben tapasztalható, hogy ez nagymértékben módosul a
tehetséggondozás folyamatában. A korosztály sajátossága, hogy az egyéni adottságok sokat
változhatnak, kezdetben lehetnek kedvezőtlenek, ám ezek az évek során pozitívan átalakulhatnak. Tehát
óvatosan kell megítélnünk a testi adottságok szerepét.
Szín- és bábművészet
Az utolsó művészeti ág a szín- és bábművészet is csoportos jellegű tehetséggondozás. Szintén
előadóművészeti terület. A struktúra felépítése is hasonló, előképző és alapfokú évfolyamok teszik ki a
képzést. Talán ez a legkomplexebb művészeti ág, hiszen a kiemelkedő anyanyelvi képességek mellett
még számos részképesség is szükséges a sikerhez.
A képzés specifikuma a komplexitása. A nyelvi készségek mellett óriási jelentősége van a testtel való
játéknak, a mozgásnak, bizonyos esetekben az éneklési és táncos képességeknek. Más szempontból is
komplex, hiszen nemcsak a gyermekek játéka, de a díszletek, jelmezek, kísérőzenék is hozzájárulnak
egy-egy előadás sikeréhez.
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A másik specifikum, hogy bár csoportos képzésben részesülnek a tanulók, nagy jelentőségű az egyéni
fejlesztés és az egyéni kreativitás. A vezető pedagógusnak úgy kell megvalósítani a tehetségek
fejlesztését, hogy közben ügyelnie kell a csoportdinamikára és a teljes színdarab egészére.
Művészeti képzést folytató intézmények
Az alapfokú művészetoktatás két intézménytípusban valósulhat meg ma Magyarországon. Önálló
művészeti iskolaként, melynek a működési profilja kizárólag a művészeti képzés, illetve egységes
intézményként, mely esetében egy általános iskolában működik a művészeti iskola. Mindkettőnek
vannak előnyei és hátrányai. Az önállóan működő iskolák általában nagyobb településen működnek,
magas tanulói létszámot produkáló intézmények.
Fejér megye tisztán művészeti oktatást végző iskolái60:
 Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola
 Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola
 Csitáry Emil Művészeti Műhely és Alapfokú Művészeti Iskola
 Gorsium Alapfokú Művészeti Iskola
 Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola
 Móri Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola
 Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola
 Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola
 Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola
 Violin Alapfokú Művészeti Iskola
 Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola
Egységes intézmények:
 Adonyi Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 Fehér Vár Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
 Gesztenyefasori Szent Márton Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 Hang-Szín-Tér Művészeti Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola
és Kollégium
 Kulcsi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 Pátkai Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 Pentelei Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 Rácalmási Jankovics Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 Reményik Sándor Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 Seregélyesi Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
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https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso Utolsó letöltés: 2021.01.06.
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Az alapfokú művészetoktatás folytatása több színtéren történhet. A művészeteket kedvtelésből, nem
továbbtanulási céllal tanulók számára adott a lehetőség, hogy középiskolás korukban az alapfokú
művészetoktatás továbbképző évfolyamain folytassák a már megkezdett tanulmányaikat. Ennek
feltétele, hogy alapvizsgát tegyenek az alapfok követelményeiből. Azok a kiemelten tehetséges tanulók,
akik életpályaként tekintenek a művészeti képzésre, és ezt választják továbbtanulásuk céljának,
művészeti szakgimnáziumban tanulnak tovább. Gyakorlatilag a szakképzés égisze alatt fejlesztik zenei,
táncos vagy képzőművészeti tehetségüket.
Fejér megyében az alábbi iskolákban működik művészeti szakgimnázium:
 Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium – képzőművészeti ágban grafikus,
kerámiaműves és textilműves tagozat működik.
 Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola – zeneművészeti ágban 7 klasszikus zenész és 4 népzenész tagozat működik.
 Hang-Szín-Tér Művészeti Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola
és Kollégium:
o zeneművészeti ágban pop-rock-jazz-zenész szakon 11 hangszerválasztási lehetőség
van,
o képzőművészeti ágban 4 választható szak van,
o táncművészeti ágban 1 választható szak van.
Sajnos Fejér megyében nem tudnak felsőoktatási intézményt választani a kiemelten tehetséges
művésznövendékek, jelenleg nincs olyan felsőoktatási képzési forma, mely felsőfokú művészeti
képesítést adna.
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A művészeti tehetségek felkutatása partneralapú megközelítésben
A tehetségazonosítás a tehetséggondozás egészének legérzékenyebb része. Összetett, multifaktoriális
folyamat, mely akár több éven keresztül is történhet (Mező, 2008). Ezt a hosszú folyamatot eseti
méréses, becsléses jellegű identifikációs mozzanatok tagolhatják. Az eseti jellegű tehetségazonosítás
során azt vizsgáljuk, hogy az általunk alkalmazott tehetségkoncepció kritériumának megfelelnek-e a
vizsgált személyek, ez leggyakrabban egy programba való beválogatás feltétele. A tehetségdiagnosztika
célja viszont, hogy megtaláljuk a „tehetség” fogalomba sorolható személyeket. Ily módon szét kell
választanunk egymástól az intézményi jellegű, kimondottan a tehetséggondozó programokhoz készült
tehetségazonosítást, beválogatást és a pedagógiai szakszolgálatok által működtetett
tehetségdiagnosztikát. Mindkettőnek mások a céljai, eszközei és a végeredménye is. A tehetségek
felkutatása egy hosszú, összetett folyamat, mely az intézményekben, sportegyesületekben kezdődik el,
majd szükség esetén a szakszolgálati tehetségdiagnosztikai vizsgálattal folytatódik. Az első nélkül nem
(vagy nagyon nehezen) működhet a második. A tehetségkoordináció egyik kiemelt feladata, hogy
figyelemmel kísérje és szakmailag segítse a tehetségek felkutatását, a tehetségazonosítást az
intézményekben. Ez egy óriási feladat, mely rendkívül szoros együttműködést feltételez a partnerek
között.
Az intézményi tehetségazonosítás alapelveit Balogh László Iskolai tehetséggondozás című könyvében
foglalta össze (Balogh, 2004). Elsődlegesnek azt tartja, hogy a szakszerű tehetségazonosítás
tehetségmodell alapján történjen (Renzulli, Czeizel, id. Balogh). Ennek abban van nagy jelentősége,
hogy az azonosítás ne csak egy területre terjedjen ki, hanem egyenrangúan vegye figyelembe a
tehetségígéret kiemelkedő képességeit, kreativitását és motivációját. Lehetőség szerint vizsgálni kell a
gyermek családi hátterét, iskolai környezetét, kortárs csoportbeli helyzetét is. Egyszóval az
azonosításnak mindenképpen komplexnek kell lennie.
 A másik alapelv, hogy az azonosítás nem egy egyszeri tevékenység, esemény. Figyelembe kell
vennünk a szunnyadó tehetségek lehetőségét, ezért az azonosításra folyamatként kell
gondolnunk. Szükség szerint ismételni kell. Módszereinket, eszközeinket folyamatosan meg
kell újítani.
 Ügyelnünk kell arra, hogy különbséget tudjunk tenni a kiemelkedő képességek és a tehetség
között. Az előbbit könnyebb azonosítani, az utóbbit jóval nehezebb.
 A pszichológiai és pedagógiai tesztek nagy segítséget nyújtanak az azonosításban, de nem
tévedhetetlenek, ezért semmiképpen nem alkalmazhatóak önmagukban a tehetségek
azonosítására.
 A legfőbb azonosítási eszköz a pedagógus és a gyermek folyamatos együttműködése, együttes
tevékenysége. A tehetségazonosításhoz a legfontosabb információkat innen meríthetjük.
 Az azonosítás akkor lesz a legeredményesebb, ha minél több forrást, eszközt, módszert
használunk fel. A széleskörűség a sikeresség egyik biztosítéka.
Milyen módon lehet azonosítani a tehetséges gyermekeket? Milyen segítséget nyújthatnak a
tehetségkoordinátorok az intézményekben dolgozó tehetséggondozó pedagógusoknak? Miért van
egyáltalán szükség erre? Bármilyen hihetetlen, de ma Magyarországon a tehetségazonosítás még mindig
gyerekcipőben jár. A legtöbb intézményben a pedagógus ősi ösztönei alapján válogatják be a
gyermekeket a szakkörökbe, tehetséggondozó csoportokba. A tehetségpont akkreditációhoz szükséges
beválogatási terv az ilyen típusú intézményekben működik, egy átlagos iskolában viszont nem, vagy
nagyon kezdetleges módon. A másik fő probléma a gyermeklétszám csökkenése. A művészeti iskolákat
is elérte a drasztikus tanulói létszámcsökkenés, ezért egyre kevésbé válogatnak a jelentkezők között.
Nem kell már soklépcsős felvételin részt venni ahhoz, hogy felvegyék a gyermeket a művészeti
képzésekre. Ez a két jelenség nem használ a tehetséggondozás ügyének. Az alapfokú
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művészetoktatásban is fontos lenne, hogy a szegregált tehetséggondozó csoportokba olyan gyermekek
kerüljenek, akik kiemelkednek a többiek közül. A realitás viszont megkerülhetetlen, ezért nekünk,
koordinátoroknak is ezzel kell dolgozni. Nagy felelősségünk van abban, hogy megismertessük a
pedagógusokat a rendszer jellegű tehetségazonosítással, mely az alábbi módszerekkel dolgozik (Balogh,
2004):
 tanári jellemzés,
 tesztek és felmérések,
 kérdőívek (általános és speciális),
 iskolapszichológusok véleménye,
 szülői jellemzés,
 tanulótársak jellemzése.
E módszerek ötvözésével szakszerű, intézményspecifikus tehetségazonosítás készíthető a művészeti
iskola minden területére.
A művészeti tehetségek felkutatásának metodikája művészeti áganként változó. A zeneművészetben az
azonosítás során felmérik a zenei adottságokat (Turmezeyné, 2010): ritmusérzéket, hallást, éneklési
képességeket, zenei memóriát, stb. Az eredmények alapján veszik fel a tanulót valamilyen tanszakra. A
képzés jellegéből adódóan azonnal elkezdődik a tehetséggondozás folyamata. A kiemelkedő tehetség
megjelenése a fejlődés mértékétől függően nagyon eltérő lehet. A zenei tehetség viszonylag hamar
megmutatkozik. Már az első években kiderül, hogy vannak-e a gyermeknek kiemelkedő képességei az
adott zenei területen. Ám ahhoz, hogy tehetségként tekintsünk rá, még nagy utat kell megtennie. A
Renzulli-modell elemeiből (kiemelkedő képességek, kreativitás, motiváció) a zene esetében a motiváció
erőssége a legfontosabb. A mindennapos gyakorláshoz elengedhetetlen, hogy a gyermek motivált
legyen, hiszen ennek megvalósítása óriási erőfeszítést igényel. A zenei oktatásban motiváló erőforrás
lehet a szülő, a család és a pedagógus is (Turmezeyné, 2010). A motivációt befolyásoló tényező lehet
maga a hangszerválasztás, illetve a kiválasztott zenei darabok személyre szabottsága. Mindent meg kell
tenni azért, hogy a tehetségígéret ne veszítse el kedvét, lendületét a gyakorlás terén, hiszen ezen múlik
tehetségének kibontakoztatása, az előrehaladás tempója, minősége.
Mivel a zeneművészet színpadi terület, ezért kiemelten fontos, hogy a tehetségígéret személyiségét ezen
a téren is fejlesszék. Gyakori eset, hogy a tehetséges gyermek kiválóan muzsikál tanórai keretek között
vagy otthoni környezetben, ám a színpadon saját teljesítményének csak töredékét tudja nyújtani.
Ezekben az esetekben szükséges a koordinációs beavatkozás. A pedagógiai szakszolgálat segítséget tud
nyújtani a tehetségek gyenge oldalának azonosításában, erősítésében, a különböző szorongásos vagy
egyéb személyiségfejlődési terület fejlesztésében. A partneri háló itt kiszélesedik, a gyermekpedagógus-szülő alaphelyzetbe új szereplők, új partnerek kerülnek. Hasonlóan fontos, hogy a tehetségek
esetén gyakran megjelenő szociális, magatartásbeli vagy beilleszkedési problémákat kezelni tudjuk.
Ezekben az esetekben a legszéleskörűbb partneri kapcsolatrendszer lép működésbe. A tanuló
„anyaintézménye” és a művészeti iskola, az iskolapszichológus, a fejlesztő pedagógus, esetleg
gyógypedagógus, valamint a szakszolgálati szakemberek együttesen segítik a tehetség fejlődését.
Mozaikként egészítik ki egymás munkáját a siker érdekében, természetesen folyamatosan
együttműködve egymással. Az ilyen komplex esetekben van nagy szerepe a tehetségkoordinátornak, aki
az egész folyamatot szakmai szemmel figyelemmel kíséri, gondozza, facilitálja.
Alapvetően nagy különbség van a tehetséggondozás folyamatában a korábban már említett két
intézménytípusban, a tisztán művészeti profilú iskolák és az ún. egységes intézmények között. A legfőbb
különbség, hogy míg a tiszta profilú iskolákban hetente 2x30 és 2x45 percet tölt a gyermek, vagyis
összesen két és fél órát, addig az egységes intézményben általában 25-40 órát. A két intézménytípus
tanári kara között is nagy különbség van, hiszen az elsőben minden kolléga a saját tanítványaival van
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csak kapcsolatban, míg a másikban folyamatosan kapcsolódnak be a pedagógusok a gyermek életébe.
Egyértelmű, hogy a második esetben a partnerség kialakítása és fenntartása sokkal könnyebb,
gördülékenyebb, gyorsabb. Ideális esetben még a fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus is házon belül
van, tehát valóban egyszerűen megvalósítható az együttműködés. A tisztán művészeti iskolák oktatóinak
jóval nehezebb dolguk van. A kapcsolatfelvétel, a kommunikáció, a folyamatos kapcsolattartás rengeteg
energiát igényel minden résztvevőtől. A tehetségkoordináció nagy terhet tud levenni a művészeti
tanárok válláról, ha ennek a feladatnak az ellátását átvállalja.
A képző- és iparművészet ágban a térbeli-vizuális képességek felmérésével történik az azonosítás vagy
a tehetséggondozó programba történő beválogatás. Ez az egyik legkorábban megjelenő tehetség a
területek közül, már az óvodában megmutatkoznak a különleges látásmód jellemzői. Általában az
óvodapedagógusok és a szülők is észlelik, ha a gyermek másképpen, különleges módon látja a világot,
és a rajzaiban ezt meg is tudja jeleníteni. „A tehetségek arról ismerhetőek fel, hogy rajzaik már
gyermekkorukban rendkívül realisztikusak, komplexek és strukturáltak.”61
Ha a zenében a motiváció, feladat iránti elkötelezettség a legfontosabb tehetségmodell-elem, akkor a
képzőművészetben a kreativitás. Itt az a legfőbb érték, ha valaki a megszokottól eltérő módon ábrázol.
Számos tanulmány szól arról, hogy hogyan kezeljük a korai képzőművészeti tehetségígéretet. Általános
megállapítást nyert, hogy az intézményi rajzoktatás leggyakrabban ront a helyzeten62 (Gardner, 1980,
id. Gyarmathy), hiszen a szabadon szárnyaló fantázia, a valóságtól teljesen elszakadó vizuális kreativitás
nem mindig elsődleges szempont az iskolai rajzoktatásban. A szakszerű tehetséggondozásban ezzel
szemben érvényesül a be nem avatkozás, a spontán fejlődést előtérbe állító vizuális kommunikáció elve.
Tehát az a kívánatos, ha minden szabály, határ vagy korlátozás nélkül, teljesen szabadon valósíthatja
meg önálló elképzeléseit a tehetségígéret. Általában ez az alapfokú művészetoktatásban valósul meg.
Mint minden művészeti ágban, így itt is kiemelkedően fontos a visszacsatolás az alkotásról. Az első
fejezetben már szót ejtettünk arról, hogy ez az egyetlen művészeti ág, ahol a bemutatás során nincs jelen
az alkotó, tehát nem azonnali a visszajelzés. Ezt a tényt kompenzálja azonban, hogy ezen a téren a
legmagasabb a megmérettetések száma. Az óvodás kortól kezdve mérhetetlen sok rajz, fotó, vagy
képzőművészeti pályázat jelenik meg széles tematikai palettán, gazdag kínálatot nyújtva a
pedagógusoknak és a tanulóknak a sikeres teljesítményhez. Jelentős energiát igényel a képzőművész
tehetségek gondozójától ezeknek a pályázatoknak a figyelemmel kísérése, szűrése, kiválogatása, majd
az ezzel járó munkálatok elvégzése. A tehetségkoordinátorok alapfeladata a tehetségpályázatok
követése, így ezen a területen nyújthatnak nagy segítséget a képzőművészeti alapképzésben dolgozó
pedagógusoknak.
A táncművészet a testi-kinesztetikus tehetségterület meghatározó része. Itt a tehetségazonosítás
korosztályonként változik (Demarcsek, 2019).
 Az alsó tagozatos korcsoportban a tehetségazonosítás szempontjai: ritmusérzék,
mozgásemlékezet, játékkedv, természetes ösztönös mozgás, zenei illeszkedés.
 Felső tagozatos korcsoportban a tehetségazonosítás szempontjai: mozgásemlékezet,
ritmusérzék, improvizáció, zenei illeszkedés, jó térhasználat, mozgáskoordináció, tartásellentartás tudatos használata.
 Középiskolás korcsoportban a tehetségazonosítás szempontjai: improvizáció, stílusérzék,
mozgáskoordináció, testtudat, művészi megformálás, színpadi jelenlét, feladatelkötelezettség,
alkat.
Gyarmathy Éva: Képzőművészeti tehetségek https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiaiszemle/kepzomuveszeti-tehetsegek ) Utolsó letöltés: 2021.01.05.
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Gyarmathy Éva: Képzőművészeti tehetségek https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiaiszemle/kepzomuveszeti-tehetsegek Utolsó letöltés: 2021.01.05.
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Az alapfokú művészetoktatásban az előképző évfolyamok az általános iskolai első osztálytól
kezdődnek, azonban a tánc már az óvodás korban is megjelenik. A népi játékok, körtáncok jó alkalmat
nyújtanak arra, hogy megfigyeljük a kicsik képességeit e téren. Nem ritka, hogy a táncművészetet oktató
iskolák már az óvodában kezdik a tehetségek felkutatását, azzal a nem titkolt céllal, hogy az előképző
évfolyamokat már egy válogatott csoporttal tudják megkezdeni. Hasonlóan járnak el a sportegyesületek
is, amikor játékos sportfoglalkozásokat hirdetnek az óvodáskorú gyermekek számára. A valós cél a
tehetségek felkutatása.
A testi adottságok kérdéskörére visszatérve érdekesség, hogy sok gyermek kerül be a művészeti
képzésbe gyenge fizikummal, esetleg túlsúllyal, vagyis ideálisnak egyáltalán nem mondható testképpel.
Ám a rendszeres mozgás, az örömteli fizikai munka nagy átalakítást tesz a táncosokban, illetve az is
megfigyelhető, hogy a különböző táncművészeti műfajokban nagy különbség van ennek megítélésében.
A balett vagy a modern tánc megköveteli a karcsúságot, a színpadi megjelenéshez nélkülözhetetlen
alapvető testi adottságot. A néptánc viszont sokkal megengedőbb műfaj, ott teljesen elfogadott a kissé
túlsúlyos gyermek, akiben semmilyen frusztráció nem keletkezik a külső megjelenése miatt, ugyanolyan
lelkesen és boldogan táncol a színpadon, mint a többiek. A tehetségkoordináció abban is segítséget
nyújthat a gyermekeknek, hogy támogatja a választásban, akár tanácsadás formájában, hogy pontosan
felmérhessük, hogy mi a legmegfelelőbb a gyermek számára, illetve hol érhetők el az adott képzések. A
koordinátor tisztában van a saját járásában működő tehetséggondozó programokkal, így pontos
útmutatást tud adni a kliensek számára. Más aspektusból és érdekes lehet a járási tehetségtérkép
hasznosulása. A művészeti iskolák regionális képzési struktúrájának kialakításában, a tankerületi
hosszútávú tervek készítésében, vagy akár a stratégiai döntéselőkészítésben is segíthetnek a
tehetségkoordinátorok. Pontosan ismerik az adott járás művészi képzésének lefedettségét, látják a
hiányterületeket, ismerik az igényeket.
A szín- és bábművészeti ágban a tehetségek felkutatása a legkomplexebb folyamat. A nyelvi- és
beszédkészségen túl a mozgást is vizsgálni kell, valamint a színészi képességeket is. Azért is nehezebb
ezen a téren az azonosítás, mert nincs vagy nagyon kicsi az előzménye az ilyen típusú tevékenységnek
a gyermek kiskorában. Óvodában a versmondás gyakori ugyan, de a drámajáték, szituációs játék,
szerepekbe bújás sajnos egyre kevésbé. Így az azonosítás is nehezebb, jóval nagyobb hangsúly kerül a
tehetséggondozásra, mert a képességek ott fognak majd megmutatkozni.
Ebben a művészeti ágban is kiemelten fontos tehetségmodell-elem a kreativitás, az egyéni megoldások
keresése. Ez azonban kiegészül a szociális, együttműködési kompetenciákkal, amely e területen
elengedhetetlen. A csoportos képzés során a gyermekeknek együtt kell működniük, el kell fogadniuk a
társaikat. Nagy jelentősége van a multikulturális jellegnek és az inklúziónak. Valamilyen szinten ezeket
a kompetenciákat is fel kell térképezni az azonosítás során.

78

A művészeti tehetségek gondozása partneralapú megközelítésben
A korszerű tehetséggondozó programok komplexek. Feger (1997) alkotta meg azt a rendszert, amellyel
a tehetséggondozó programok szakszerűek, minden komponensre egyaránt fókuszálva működhetnek.
Az elmúlt évtizedek tapasztalata, kutatásai bebizonyították, hogy ez a rendszer valóban a
leghatékonyabb a tehetséggondozás szempontjából (Feger, id. Balogh, 2019).
A komplex tehetséggondozó programok főbb pillérei Feger (1997) szerint:
1.) a tehetséges gyermek erős oldalának támogatása,
2.) a tehetséges gyermek gyenge oldalainak fejlesztése,
3.) „megelőzés”, „légkörjavítás”, társas kapcsolatok fejlesztése,
4.) olyan területek támogatása, amelyek közvetve befolyásolják a tehetség kibontakozását, biztosítva a
pihenést, feltöltődést.
A művészeti iskolákban kissé elcsúsznak az arányok és a hangsúlyok a négy terület tekintetében. A
legfontosabb rész a tehetséges gyermek erős oldalának támogatása. Igaz ez az egyéni (zeneművészet)
és a csoportos (képző-, tánc, színművészet) képzési formákra is. Minden művészeti ágban arra fókuszál
a tehetséggondozás, hogy az adott tehetségterületen a lehető legnagyobb fejlesztés jöhessen létre. Ez
nem újdonság, az általános iskolai és a középiskolai tehetséggondozásban sincs ez másképp. Ami a
művészeti iskolákban egyedi, hogy minimálisan tud foglalkozni a másik három területtel. Gyakran
visszatérünk a két intézménytípus kérdéséhez, és ez most is elkerülhetetlen. Egy tisztán művészeti
profilú intézményben egész egyszerűen nincs lehetőség arra, hogy szakszerű módon fejlesszék a
tehetség gyenge oldalának bizonyos területeit. A gyenge oldalhoz tartozó összetevők (Balogh, 2019)
bizonyos részei, mint a motiválatlanság, tanulási stratégiák hiánya, vagy a kreativitás fejletlensége a
tehetséggondozó pedagógus fejlesztési tevékenységébe tartozik. Ám egyes gyengeségek, mint pl. a
magatartásbeli vagy szociális problémák, hiányosságok külső szakember beavatkozását igénylik. A
művészeti iskolák esetében ez jelentős probléma. Nem áll rendelkezésre humánerőforrás, nincsenek
fejlesztő szakemberek az iskolákban, és nem is elfogadott vagy indokolt a fenntartótól igényelni ilyen
jellegű szolgáltatást. Ezzel szemben az egységes iskolákban jelen van a fejlesztő pedagógus,
gyógypedagógus, iskolapszichológus. Lehet, hogy alapvetően nem a művészeti képzésben résztvevő
gyermek gyenge oldalának megerősítése a feladatuk, de egészen bizonyosan jelentkeznek a problémák
a tanulás egyéb területein is, így mindenképpen bekerül a fejlesztők látóterébe a tehetséges gyermek is.
Van lehetőség arra, hogy foglalkozzanak vele, fejlesszék, támogassák a saját intézmény falain belül is.
A tehetségkoordinációnak e téren nagyon nagy a jelentősége és felelőssége. Amennyiben szükséges,
akkor minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy támogassuk, gondozzuk a gyenge oldalt is. Azokban
az iskolákban, ahol helyben erre semmilyen lehetőség nincs, ott különösen fontos a koordinátor
beavatkozása. Ennek még nincs nagy múltja a hazai művészeti képzésben, de meggyőződésünk, hogy
rendkívül fontos terület, ezért a jövőben nagy hangsúlyt kell fektetnünk rá.
Kicsivel jobb a helyzet a légkörjavítás, társas kapcsolatok fejlesztése terén. Bár korábban ez is inkább
az általános és középiskolák specifikuma volt, mára már általános, hogy a művészeti iskolák is
szerveznek légkörjavító, közösségépítő programokat. A zeneművészet esetében a félévente
megrendezett koncertek, ünnepi alkalmak tekinthetők alapvetően ilyen jellegű eseménynek. Ezek egy
része szűk körű, csak az adott zenepedagógus növendékei lépnek fel egymás előtt, de néhány esetben ez
kiszélesedik, és több tanszak különböző tanítványait felvonultató széleskörű rendezvény szerveződik.
Ilyenkor láthatják egymás produkcióit a tanulók, a közösségépítés egyik legfőbb színtere ez az alapfokú
zeneművészeti oktatásban. Ebben a képzési formában bizonyos tanszakokon zenekarok is működnek,
melyek keretein belül kiválóan megvalósítható a társas kapcsolatok gondozása. Egyre nagyobb teret
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hódítanak az összművészeti produkciók is. Azok a rendezvények, amelyeken több művészeti ág, több
művészeti műfaj ötvözéséből alakul ki alkotás, nagy népszerűségnek örvendenek, és emellett kiváló
alkalmak a közösségépítésre.
A csoportos képzéseknél szinte szétválaszthatatlan az első és a harmadik szegmens. Az erős oldal
fejlesztése közben, egyidejűleg valósul meg a klímajavítás, a társas kapcsolat fejlesztése. A
táncművészetben és a szín- és bábművészetben magától értetődő, hiszen a foglalkozások, a művészeti
órák a növendékek folyamatos együttműködésével zajlanak. Kicsit kilóg a sorból a képző- és
iparművészet, ahol csoportosan ugyan, de mégis egyénileg, egymás mellett történik az alkotómunka, a
tehetséggondozás. E területen kiváló alkalom a társas kapcsolatok fejlesztésére a projektek
megvalósítása. Ha egy csoport vagy akár több évfolyam csoportjai közösen dolgoznak egy nagyobb
munkán, annak nagyon nagy közösségépítő ereje van. Ennek leginkább az a nehézsége, hogy térben,
időben meg kell tervezni, az anyagi hátteret elő kell teremteni, illetve nem kevés szervezés és energia
kell ahhoz, hogy jelen legyen minden résztvevő, hiszen sokféle iskolai és egyéb elfoglaltságot kell
összeegyeztetni. A tehetségkoordináció azzal támogatja ezeket a típusú projekteket, hogy segít a
pályázatok felkutatásában, azonkívül maga is szervezhet tehetségnapokat, melyek hasonló összefogásra
épülnek. Jó példa erre a dunaújvárosi regionális tehetségnap, mely az egész járás rajzos tehetségeit
megmozgatja. A Street Art jellegű rendezvényen évek óta egy nagyszabású alkotás készül el, mely a kis
csoportok munkáiból adódik össze.
A szakemberek szerint kiemelt terület a tehetséges gyermekeknél az énkép, önismeret fejlesztése (Orosz,
2010). Ha az önismeret fejlett, akkor a gyermek árnyaltabban, mélyebben képes látni saját magát,
hatékonyabban tudja felmérni saját erősségeit és hiányosságait. Így arra is jobban rálát, hogy miben
szükséges fejlődnie, és milyen tulajdonságai segíthetik ezt a fejlődést. Rendkívül fontos a tehetséges
gyermek esetében, hogy a reális önismeret által sok külső-belső konfliktustól és kudarcélménytől is
megkímélheti magát. Az önismeret által jobban megérti, hogy honnan jött és hova tart, sokkal
tudatosabban képes haladni a fejlődés útján. Ezen a téren is nagy segítséget nyújthat a
tehetségkoordináció, hiszen egyik feladata önismereti csoportok szervezése. Ajánlatos ilyen jellegű
csoportok rendszeres szervezése a különböző korosztályokban. A heterogén vagy homogén csoportokba
különböző iskolákból érkeznek diákok, mely sajátos arculatot biztosít a csoportműködésnek.
A komplex tehetséggondozás utolsó eleme az ún. lazító programok szervezése. Ennek az a jelentősége,
hogy a pihenést, kikapcsolódást szolgáló programok ellensúlyozzák azt a rengeteg munkát, erőfeszítést,
amit a tehetséges gyermek a mindennapokban teljesít. A kikapcsolás nem közvetlenül segíti a tehetség
kibontakozását, viszont segíti a relaxációt, a feltöltődést.
A rendszerszemléletű tehetséggondozás alapja, hogy minél inkább összhangban fejlődik az egyén belső
rendszere, annál sikeresebb lehet a tehetséggondozás (Orosz, 2010). A személyiség az a belső rendszer,
melynek részei elősegíthetik egymás fejlődését, ugyanakkor valamely rész megrekedése gátat szabhat
az egész rendszer fejlődésének. Ezért rendkívül hasznos, ha a tehetséggondozás a specifikus
készségeken túli tényezőkre (érzelmi oldal, társas készségek, énkép stb.) irányul.
A tehetséggondozás folyamatában erősödik a kapcsolat a szülők és a pedagógusok között. Ez a viszony
már a tehetségek felkutatása, azonosítása alkalmával elkezdődik, de ebben a szakaszban döntő
fontosságú az együttműködés a tehetséges gyermek fejlődése szempontjából. Magyarországon is történt
kutatás arra vonatkozóan, hogy milyen problémák merülnek fel a tehetséggondozás során a gyermekszülő-pedagógus kapcsolatrendszerben (Bagdy és Kövi, 2014). A PBL (Problem Based Learning)
módszerrel feltárt nehézségeket 8 tételben lehetett összegezni. A felsorolást azért is tartjuk fontosnak,
mert világosan látszik, hogy a tehetségkoordináció milyen sok területen tud segítséget nyújtani. A
tehetségvesztés szempontjából nagyon nagy jelentősége van annak, hogy a fentiek közül miben tud
támogatást, konkrét, kézzelfogható segítséget nyújtani a koordináció.
80










szülő-pedagógus-fejlesztők-gyermek kooperációjának hiánya,
szociális készségekkel kapcsolatos problémák,
önértékelési problémák,
kudarckezelési problémák,
érzelmi-hangulati problémák,
motivációs problémák,
tanulási problémák,
szervezettségbeli problémák.
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A produktumok hasznosulásának lehetőségei partneralapú megközelítésben
A művészeti tehetséggondozás produktumai művészeti áganként nagyon eltérőek lehetnek. Az
előadóművészetben az azonnali színpadi produkció tekinthető produktumnak, ez vonatkozik a
zeneművészetre, a táncművészetre és a szín- és bábművészetre. Ez egy nagyon speciális produktum,
hiszen egyszeri és megismételhetetlen alkotás által jön létre. Készülhet róla hang- vagy képi felvétel.
Ezek a technika fejlődésével egyre több ember által elérhetők, visszajátszhatók, de inkább személyes
kötődésű, családi célokra hasznosíthatók. A produktum ott, a színpadon, egy adott rendezvény keretében
hasznosul.
Az alapfokú művészetoktatásban elsősorban az intézmény falai között zajlanak ezek a fellépések, ám az
igazán tehetséges növendékek kilépnek ebből a keretből. Ekkor van jelentősége a
tehetségkoordinációnak, hogy adott esetben segítse a produktumok más helyen való hasznosulását. A
kiépített tehetségkoordinátori kapcsolati háló, az intézmények ismerete, az átjárhatóság megteremtése
koordinációs feladat. A tehetségnapok, regionális rendezvények szervezése sem áll távol a
tehetségkoordinátoroktól. Ha alkalmat tudunk teremteni arra, hogy a művészeti produktumok egy régión
belül bemutatkozhassanak, akkor azzal nagymértékben segítjük a tehetséggondozás ügyét. A tehetséges
gyermek számára kinyílik a világ, lehetőséget kap újszerű helyszíneken megmérettetni magát,
gyakorolhatja a színpadi fellépést, aminek nagyon nagy a pozitív hozadéka, ezért preferáljuk ezt a
tevékenységet.
Más a megközelítése a képző- és iparművészetben megjelenő produktumoknak. Az elkészült alkotások
akár többször is hasznosulhatnak, mobilizálhatók, többféle rendezvényre kiállíthatók, könnyen
archiválhatók.
A teljes tehetségfejlesztés egyik központi alakja a tehetséggondozó pedagógus, így a produktumok
hasznosulásának hatékonyságában is óriási szerepe van. A pedagógusnak összetett feladatkört kell
ellátnia, és több területen kell kiemelkedőt alkotnia (A. Cropley és J. McLead, 1986). Kognitív
(gondolkodással, tanulással, emlékezéssel kapcsolatos), érzelmi (érzelmekkel, vágyakkal kapcsolatos)
és szociális jellegű elvárásoknak is meg kell felelnie. A szakirodalomban számos lista született, amely
számba veszi a tehetséges gyermeket oktató-nevelő pedagógus személyiségjegyeit, kompetenciáit. Jelen
írásban csupán arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a pedagógusok számára kiemelten fontos a szakszerű,
szakirányú továbbképzésekről való tájékozottság, az azokon való folyamatos, rendszeres részvétel, az
állandó szakmai megújulás. E téren is komoly szerepe van a tehetségkoordinátoroknak, hiszen állandó
kapcsolatot tartanak fenn a Magyar Tehetségsegítő Szervezettel (Matehetsz) és más országosan működő
intézményekkel, akik a tehetséggondozó továbbképzéseket, szakirányú képzéseket bonyolítják. A
tájékoztatásban, információáramlásban, vagy akár a szervezésben is fontos szerepet tölthet be a
szakszolgálati tehetségkoordináció.
Speciális szerepük van a tehetséggondozásban a tehetségsegítő tanácsoknak. Ezeknek a szervezeteknek
több intézménytípus, esetenként gazdasági vállalkozás, önkormányzat, magánszemély lehet a tagja,
akiknek közös a célja, nevezetesen a tehetségek támogatása. Fejér megyében két nagy tehetségsegítő
tanács működik aktívan. A székesfehérvári székhelyű Fejér Megyei Tehetségsegítő Tanács és a
dunaújvárosi székhelyű Közép-Mezőföldi Tehetségsegítő Tanács. Tevékenységeik gyakran kötődnek
pályázatokhoz, illetve közös, intézményeken és korosztályokon átívelő programokhoz (pl. Tehetségnap
szervezése). A művészeti tehetséggondozás produktumainak hasznosulásában nagy szerepet játszhatnak
egy-egy nagyszabású rendezvény megvalósításával.
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5. számú táblázat. Partneri háló a művészeti iskolák tehetséggondozásában
Tevékenység
A
tehetségek
tervezése

Partnerek megnevezése
felkutatásának

tehetséggondozó pedagógus
szülő
intézményvezetés
iskolapszichológus

A partneri kapcsolat csatornái,
módjai
személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google Meet,
Teams, Drive, stb.
személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google Meet,
Teams, Drive, stb.

Tehetségazonosítási folyamatok

tehetséggondozó pedagógus
szülő
intézményvezetés
iskolapszichológus
MATEHESZ
tehetségpontok

Tehetséggondozás – az erős oldal
fejlesztése

tehetséggondozó pedagógus
szülő
intézményvezetés
iskolapszichológus
tutorok
mentorok
MATEHESZ
tehetségpontok
tehetségtanácsok
tehetséggondozó pedagógus
szülő
intézményvezetés
iskolapszichológus
fejlesztő pedagógusok
gyógypedagógusok
szakpszichológusok
tutorok
mentorok
tehetséges gyermek
szülő
pedagógus
szabadidő-szervező
MATEHESZ
tehetségpontok
tehetségtanácsok
tehetséges gyermek
szülő
pedagógus
szabadidő-szervező
MATEHESZ
tehetségpontok
tehetségtanácsok
tehetséggondozó pedagógus
szülő
intézményvezetés
kulturális rendezvények szervezői
tehetségpontok
tehetségtanácsok

személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google Meet,
Teams, Drive, stb.

tehetséges gyermek
szülő
pedagógus

személyes
konzultáció
több
alkalommal a protokoll szerint

Tehetséggondozás – a gyenge oldal
fejlesztése

Légkörjavító tevékenységek

Lazító tevékenységek

A produktumok hasznosulására
irányuló tevékenységek

Tehetség-tanácsadás
folyamat során

a

teljes
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személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google Meet,
Teams, Drive, stb.

személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google Meet,
Teams, Drive, stb.
személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google Meet,
Teams, Drive, stb.
személyes kapcsolatfelvétel
e-mail
telefonkapcsolat
online csatornák: Google Meet,
Teams, Drive, stb.
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