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1. Bevezetés 
 

„Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre keskeny kört tölthet meg fényével; s 

ha egy helyéről másra hurczoltatik, setétséget hagy maga után. Bizonyos helyhez kell 

azért kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítással állandóul boldogíthassuk.” 

Kölcsey Ferenc 

 

„Ahhoz, hogy az ember az igazi művész szerepét igényelhesse, nemcsak tehetség, szív és 

szellem emelkedettsége kell, hanem józanság is, logika a viselkedésben, s még azt is 

merném mondani, hogy - bizonyos számító ész is.” 

Liszt Ferenc 

 

„Van benned egy rész, amit átlagosnak, szürkének gondolsz, úgy tekintesz rá, és 

elhanyagolod. Ez lehet egy tehetség, egy tudás, valamilyen belső tartalmad. Ez a részed 

most szomjazik arra, hogy foglalkozz vele, hogy feléleszd, megszeretgesd, hiszen szárnyai 

vannak, és ha életre kelted, vele szárnyalhatsz.” 

Ara Rauch 

 

A Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános 

Iskolája Tehetségsegítő stratégiája szorosan illeszkedik a Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Tehetségsegítő Stratégiájához (továbbiakban: KTT), annak főbb 

irányelveit elfogadva. 

 

A Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános 

Iskolája (továbbiakban: Iskola) Tehetségsegítő Stratégiájának (továbbiakban: Stratégia) 

célja: az Iskolában folyó tehetségsegítő munka összehangolása, egységes keretbe 

foglalása. 

További célja, hogy az Iskolában tanuló gyermekek és fiatalok hatékony, az életkoruknak 

legmegfelelőbb segítséget kapják meg tehetségük felismeréséhez, kibontakoztatásához, 

képességeik komplex fejlődéséhez. 

Végső célja: az intézmény másik két tagintézménye, mint Akkreditált Kiváló 

Tehetségpontok mentorálása által komplex tehetségsegítő munka megvalósítása, azaz 

tehetségazonosítás, beválogatás, tehetséggondozás, együttműködés tehetségpontokkal, 

tehetséggondozó szervezetekkel. 

 

Tehetségsegítés  

a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének meghatározása szerint: 

Bármilyen (tevékenység-, tanácsadás-, nevelés-, oktatás-, pénzügyi-, menedzsment stb. 

jellegű) tevékenység, amelynek célja vagy általában a tehetségügy (intézményi, helyi, 

társadalmi szintű) előremozdítása, vagy egy meghatározott személy/csoport 

tehetségének kibontakoztatása. 
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1.1. Előzmények (KTT. stratégiával összhangban) 

 

A lisszaboni stratégia egyik legfontosabb célkitűzése az oktatás minőségének javítása. A 

cél elérése érdekében speciális figyelmet kell fordítani az egyes területeken kiemelkedően 

tehetséges, valamint a lemaradó tanulók képzésére, nevelésére. Biztosítani kell a tehetség 

iskolai keretek közötti felismeréséhez, gondozásához, valamint a kiegyensúlyozott 

tanulmányi, közösségi teljesítmény támogatásához szükséges szakmai módszertani 

ismereteket a pedagógusok részére. 

„A tehetségek megtalálása és folyamatos fejlesztése a tehetséges fiatal számára mással 

nem pótolható kitörési, érvényesülési esélyt jelent. A tehetségek ma már egy adott ország 

versenyképességét meghatározó kulcstényezővé léptek elő. Ebből is következően a 

tehetségek megtalálása nem csak a tehetségek és családjuk magánügye, hanem nemzeti 

ügy, hiszen a tehetség hasznosulása a közvetlen haszon mellett a legversenyképesebb 

termelés kifejlesztésével és idevonzásával is a teljes nemzetnek többletlehetőségeket 

teremt. Így a tehetségek segítésének nemzeti programja gazdasági, esélyjavító és 

társadalomépítési program is.” (126/2008.(XII.4.) OGY. hat.) 

 

Az Európai Tanács 2010. június 17-én a lisszaboni stratégiát megújítva elfogadta a 

foglalkoztatást és intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó új stratégiáját, az 

Európa 2020 stratégiát. 

Az új stratégia kiemelt céljai között szerepel többek között a kutatás és fejlesztés 

feltételeinek javítása, és a képzettségi szint emelése, melyeknek a megvalósulását jól 

szolgálja jelen tehetségsegítő stratégia. 

 

A Nemzeti Tehetségprogram célrendszere 

 

1. sz. ábra (Forrás: Nemzeti Tehetség Program Országgyűlési Határozat) 

Célunk a Nemzeti Tehetség Programmal (továbbiakban: NTP), valamint a KTT-vel 

összhangban:  
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 az iskolai és iskolán kívüli tehetséggondozás feltételrendszerének biztosítása, 
fejlesztése;  

 az intézményi együttműködések kialakítása, kapcsolatépítés és a közös munka 
fejlesztése; 

 esélyegyenlőség biztosítása, a tehetséggondozási szolgáltatásokhoz való egyenlő 
hozzáféréssel; 

 tapasztalatcsere, belső-külső tudásátadás keretében módszertani ismeretek 

bővítése. 

 
Céljaink megvalósítását a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről1 is támogatja 

azáltal, hogy jelentős figyelmet fordít a tehetséggondozással kapcsolatos célok, feladatok 

és elvárások leírására és a köznevelési rendszer kiemelt céljaként nevezi meg a 

tehetséggondozást. A kiemelt figyelmet igénylő tanulók körébe a kiemelten tehetséges 

gyermekeket is besorolja, majd meghatározza a kiemelten tehetséges gyermek fogalmát. 

A törvény meghatározza a gyermekek jogait, „a tanulónak joga, hogy képességeinek, 

érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, 

képességeit figyelembe véve továbbtanuljon, továbbá alapfokú művészetoktatásban 

vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében.” (46. § (3)), valamint a 

pedagógusok tehetséggondozással kapcsolatos feladatait is. A pedagógus alapvető 

feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása. Ezzel összefüggésben 

„kötelessége különösen, hogy nevelő és oktató munkája során (a) gondoskodjék a 

gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, (b) a 

különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, (c) segítse a 

tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat.” (62. § (1)). 

 

1.2. Helyzetelemzés, a tehetséggondozás intézményi háttere 

 

Az iskola családias, gyermekközpontú légkörben végzi a nevelő-oktató munkát. 

Tapasztalt, szakmailag jól felkészült pedagógusai személyre szabottan végzik a tanulók 

képesség- és készségfejlesztését. 

Alsó tagozaton délelőtt tanítás folyik, délután pedig napközis foglalkozás keretében 

játszanak, tanulnak a gyermekek. A napközis csoportok rendszeresen látogatják a városi 

mozi- és színházi előadásokat. 1. osztályban szakkör szinten, 2. osztálytól 

csoportbontásban, emelt óraszámban tanulnak a gyermekek angol és német nyelvet. Az 

informatika oktatása is már alsó tagozaton elkezdődik két jól felszerelt számítástechnika 

szaktanteremben. 

Nagy hangsúlyt fektet a kettős különlegességű tanulók művészeti oktatásra. A kézműves 

foglalkozások mellett a néptánc területén ért el jelentős sikereket. A Katona József Színház 

színművészeivel együttműködve az interperszonális tehetségterületen szervez 

tehetségműhelyeket. 

                                                           
1 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV, 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV
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Tíz éve együttműködik a Szentesi Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel 

képzőművészet tanszakon, valamint az M. Bodon Pál Zeneiskolával és több 

sportegyesülettel is. 

Számos szakkör biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését és a tehetséggondozást: énekkar, 

angol, német, informatika, matematika, magyar, történelem, tűzzománc, rajz, modern 

tánc. 

A nagyméretű tornaterem kiválóan alkalmas az iskolai sportkörök szervezéséhez, mint 

például: kosárlabda, asztalitenisz, művészi torna, labdarúgás, szalagos rögbi, atlétika, 

röplabda, diáksport. Intézményünk a Bozsik programhoz csatlakozva bázisiskolája lett a 

labdarúgó utánpótlásnak. 

 

A tehetséggondozó tevékenységet szakmai munkacsoport koordinálja, amelynek a tagjai: 

 Csorbáné Szabó Csilla 

 Tomek Mária 

 Vörös Dóra 

Tehetséggondozó munkánk akkor tekinthető teljesnek, ha a megfelelő 

információáramlást is biztosítani tudjuk. Ezt úgy érjük el, hogy a tantestületi 

értekezleteken tájékoztatjuk kollégáinkat az aktuális információkról, illetve iskolánk 

honlapján a különböző tehetséggondozó szakköri és egyéb lehetőségekről 

informálódhatnak a szülők, érdeklődők. 

2. A tehetség fogalomköre 

2.1. A tehetség definíciója 

 
A tehetse get leí ro  elme letekbo l to bbet is sza mon tart a szakirodalom (Balogh, 2006; 

Herkovits-Gefferth, 2000; Renzulli, 1977; Czeizel, 1997, 2003., Gagne  1991, Mo nks 1992) 

napjainkban a lega ltala nosabban a Renzulli-fe le elme let az elfogadott. 

 

Joseph Renzulli „háromkörös” tehetségkoncepciója (1977.) 

 
2. sz. a bra (Forra s: Balogh La szlo : Iskolai tehetse ggondoza s, 2004.) 

Ez a modell ha rom o sszetevo je t emeli ki a tehetse gnek:  
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 a tlag feletti a ltala nos, specia lis ke pesse gek; 

 kreativita s e s  

 a feladat ira nti elko telezettse g, motiva cio . 

 

Az átlag feletti általános képességek ko ze  tartozik pe lda ul a magas szintu  elvont 

gondolkoda s, fejlett anyanyelvi ke pesse gek, jo  memo ria, hate kony informa cio -feldolgoza si 

strate gia k stb. Ezek szerepe terme szetesen ma s e s ma s az egyes specia lis tehetse g-

teru leteken.  

A speciális képességek adja k meg a jellegzetesse ge t a tehetse gnek. Ezekbo l rendkí vu l 

sokfe le van, e s az a ltala nosan elfogadott Gardner-fe le csoportosí ta s alapja n nyolcfe le 

specia lis ke pesse gcsoport ku lo ní theto  el: nyelvi, zenei, matematikai-logikai, terme szeti, 

vizua lis-te ri, testi-mozga sos, szocia lis-interperszona lis, intraperszona lis. Ezek a specia lis 

tehetse gfejleszte shez kiindula si alapke nt szolga lnak.  

A kreativitás is to bb elembo l e pu l fel: proble mae rze kenyse g, a proble ma k u jradefinia la sa, 

a gondolkoda si mu veletek hate kony alkalmaza sa, a gondolkoda s rugalmassa ga e s 

eredetise g. Ez az o sszetevo  is meghata rozo  a tehetse g funkciona la sa ban, hiszen a 

tehetse gre egyebek ko zo tt e ppen az a jellemzo , hogy proble mahelyzetekben u j 

megolda sokat tala l, s ez kreatí v ke pesse gek ne lku l elke pzelhetetlen. 

A feladat iránti elkötelezettség olyan szeme lyise g-te nyezo ket foglal maga ba, amelyek a 

magas-szintu  teljesí tme nyhez az energia t biztosí tja k: e rdeklo de s, versenyszellem, 

kitarta s, emociona lis stabilita s stb. Az elo zo ekben ismertetett a ltala nos e s specia lis 

ke pesse gek ba rmilyen magas szintre is fejlo dhetnek, e ha tte rte nyezo k kello  fejlettse ge 

ne lku l nem jo het le tre magas szintu  teljesí tme ny.  

 

Renzulli tehetségdefiníciója 

„A tehetse g olyan viselkede sforma kbo l a ll, amik az emberi vona sok ha rom 

alapcsoportja nak interakcio ja t tu kro zik. Ez a ha rom alapcsoport az a tlagon felu li a ltala nos 

e s/vagy specifikus ke pesse gek, magasfoku  feladat ira nti elko telezettse g e s kreativita s. A 

tehetse ges viselkede st felmutato  emberek azok, akik ezekkel a jegyekkel rendelkeznek, 

vagy ki tudja k o ket fejleszteni, e s azokat az emberi teljesí tme ny ba rmilyen potencia lisan 

e rte kes teru lete n hasznosí tja k. Azok az egye nek, akik rendelkeznek ilyen interakcio val 

vagy ke pesek annak kialakí ta sa ra a ha rom teru let ko zo tt, az oktata si leheto se geknek e s 

szolga ltata soknak sze les ska la ja t ige nylik, e s ez uto bbiak gyakran hia nyoznak a norma l 

iskolai programbo l.” (Renzulli, 1985. 28.) 

 

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 2007-es megfogalmazása alapján tehetségesnek tehát 

azok tekinthetők, akik - a négy fenti összetevő ötvözeteként értelmezett - kiváló 

adottságaik alapján magas szintű teljesítményre képesek az élet bármely tevékenységi 

területén. 

Az előzőekben leírt tehetség-összetevőket az egyén nem készen kapja, az öröklődés ebben 

nem kizárólagos faktor, hanem ezek hosszas fejlesztő munka eredményeként 

számottevően tovább formálódhatnak, fejlődhetnek az élet során. E fejlődési folyamatban 
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a család, az iskola, a társak és a társadalom többi szereplőjének a befolyása meghatározó 

jelentőségű. E sokrétű kölcsönhatásokat írják le a Gagné-, a Renzulli-Mönks- vagy a 

Czeizel-féle modellek. 

 

Frank Mönks többtényezős tehetségmodellje 

 

 
 

3. sz. a bra (Forra s: Balogh La szlo : Iskolai tehetse ggondoza s, 2004.) 
A tehetse gmodell alapja: a tehetse ghez szu kse ges faktorok interakcio ja.  

A modell elemei:  

 kive teles ke pesse gek; 

 motiva cio ; 

 kreativita s; 

 csala d; 

 iskola; 

 ta rsak; 

 

Mönks tehetségfogalma 

„A tehetse g ha rom szeme lyise gjegy interakcio ja bo l jo n le tre. Ennek a ha rom jegynek 

(motiva cio , kreativita s, kive teles ke pesse gek) az ege szse ges fejlo de se hez mege rto , 

ta mogato  ta rsadalmi ko rnyezetre van szu kse g (csala d, iskola, ta rsak). Ma s szo val: a hat 

faktor pozití v interakcio ja a tehetse g megjelene se nek elo felte tele.” (Mo nks e s Knoers, 

1997. 102.) 
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A Gagné-féle fejlődési modell 

 

 
 

4. sz. a bra (Forra s: Balogh La szlo : Iskolai tehetse ggondoza s, 2004.) 
 
Gagné-féle definiálási kísérletek 

Gagne  ku lo nbse get tesz modellje ben a szunnyado - e s a megvalo sult tehetse gek ko zo tt. 

„Szunnyado  tehetse g: olyan kompetencia, amely az emberi adottsa gok valamilyen 

teru lete n vagy teru letein jelento sen felu lmu lja az a tlagot.” (Heller, Mo nks e s Passow, 1993, 

27.) 

„Megvalo sult tehetse g: ku lo nbo zo  adottsa gok e s interperszona lis, valamint ko rnyezeti 

kataliza torok interakcio ja nak fejlo de si terme ke.” (Gagne , 1990, 66.)  

Czeizel-féle tehetségmodell (1997. és 2003.) 

 

 
 

5. sz. a bra (Forra s: Balogh La szlo : Iskolai tehetse ggondoza s, 2004.) 
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Czeizel 2x4+1 faktoros modelljéből adódó tehetségdefiníció 

A kreativitás és a motiváltság mellett az általános értelmi- és a speciális mentális 

képességeket tekinti a tehetséghez szükséges belső összetevőknek, amelyet kibővít a 

külső, interperszonális hatásrendszerrel (társadalom, család, iskola, kortársak), továbbá 

a véletleneket, az általa sors-faktornak nevezett összetevőt is befolyásoló tényezőként 

nevezi meg. (Czeizel,1997.) 

 

A tehetse gmodellek nagy sza ma bizonyí tja, hogy nehe z a tehetse gnek mindent maga ban 

foglalo  meghata roza sa t adni. Minden egyes gyermek egye ni, e s lehetetlen a 

ke pesse geknek e s hajlamoknak olyan sze lesko ru  lista ja t o sszea llí tani, amely minden 

egye ni ku lo nbse get tartalmaz, miko zben a modell a kor ige nyeinek megfelelo  

tehetse gke pet í rja le. 

 

Ebbo l a gondolatbo l kiindulva a Renzulli-, e s a Mo nks-fe le tehetse gmodelleket tekintju k 

tehetse gfelfoga sunk alapja ul, amely modellek szerint a tehetse g kibontakoza sa nak ku lso  

e s belso  felte telei egyara nt fontosak. 

 

„Tehetségen azt a velünk született, adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés 

által kibontakoztatott képességeket értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos, vagy 

több területén az átlagosat túlhaladó teljesítményt tud létrehozni.” (Harsányi István2) 

3. Tehetségdiagnosztika 
 

A tehetségdiagnosztika a tehetséggel kapcsolatos lelki, viselkedésbeli, teljesítménybeli, 

környezeti tényezők együttes vizsgálatát jelenti (Mező, 2008). A tehetségdiagnosztika 

célja hármas:  

 tehetségazonosítás, a tehetséges gyermekek megtalálása; 

(tehetséges-e valamiben a gyermek, kik felelnek meg az alkalmazott 

tehetségkoncepció kritériumainak a csoportból) 

 beválogatás különböző tehetségfejlesztő programokba; 

(milyen tehetséggondozó programba válogatható be a gyermek, kik felelnek meg 

a tehetségkoncepció és a tehetséggondozó program kritériumainak) 

 hatásvizsgálat, az adott programok hatásvizsgálata. 

(milyen hatékonyságú volt a tehetséggondozó program) 

 

  

                                                           
2  Harsányi István tehetségdefinícióját idézi Balogh László: Elméleti kiindulási pontok tehetséggondozó 
programokhoz. http://tehetseg.hu/balogh-laszlo-mi-tehetseg 
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3.1. Tehetségazonosítás 

 

A tehetse gazonosí ta s nem egyszeri alkalom, hanem egy tehetse ggondoza si teve kenyse gbe 

a gyazott folyamat, amely ve gigko veti a tehetse gí ge retek fejlo de se t. Ce lunk olyan 

azonosí ta si rendszer alkalmaza sa, amely a to bbfajta mo dszer egyu ttes alkalmaza sa t tartja 

szem elo tt. 

Az alkalmazott tehetségazonosítási eljárásnak a következő kritériumokat is teljesítenie 

kell: 

 dinamikus és folyamatos; 

 a tanuló bármely fejlődési szakaszában lehetővé teszi az azonosítást; 

 a tehetségesek csoportjából is kiemelkedő tanulók azonosítására is alkalmas; 

 figyelembe veszi a kettős különlegességű tanulókat; 

 szülő, gondviselő írásbeli engedélyének beszerzése az azonosítási folyamatban 

való részvételről. (Izsóné-Hujber, 2015.) 
 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (14) szakaszában megfogalmazott 

meghatározás szerint az azonosítási folyamatnak a tehetséges tanuló vonatkozásában az 

alábbi négy területre kell kiterjednie: 

 átlag feletti általános képességek; 

 átlagot meghaladó speciális képességek; 

 kreativitás; 

 feladat iránti elkötelezettség. 

 

A tehetségazonosítás lehetséges módszereit az 1. táblázat foglalja össze. 

Módszer 

megnevezése 

Módszer rövid 

leírása 

Átlag feletti általános 
képességek/átlagot 
meghaladó speciális 

képességek / kreativitás / 
feladat iránti 

elkötelezettség mérése 

Pedagógus / 

Pszichológus 

végzi 

iskolai 
teljesí tme nyek 
(tanulma nyi 
eredme ny) 

releva ns tanta rgy(ak) 
e rdemjegyei 

a tlag feletti a ltala nos 
ke pesse gek 

pedago gus 

versenyeredme nyek 
releva ns teru let(ek) 
versenyeredme nyei 

a tlag feletti a ltala nos 
ke pesse gek 

pedago gus 

ve leme nygyu jte s 

interju , ke rdo í vek 
segí tse ge vel a szu lo k, 
tanulo k, pedago gusok 

ko re ben 

a tlagot meghalado  specia lis 
ke pesse gek, feladat ira nti 

elko telezettse g 

pedago gus 
e s/vagy 

pszicholo gus 

tanulo k munka inak 
elemze se 

--- 
a tlagot meghalado  specia lis 

ke pesse gek 

pedago gus 
e s/vagy 

pszicholo gus 

intelligenciatesztek 
WISC-IV, WAIS, 

Woodcock-Johnson 
a tlag feletti a ltala nos 

ke pesse gek 
pszicholo gus 
(pedago gus) 
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Kognití v ke pesse gek 
tesztje Nemzetko zi 
kiada s, CTONI-2 

kreativita stesztek 

Torrance tesztek a 
kreativita s me re se re, 
To th-fe le kreativita s 
becslo  ska la (TFKB), 
Barko czi-Klein-fe le 

feladatsor 

kreativita s 
pszicholo gus 
(pedago gus) 

1. sz. táblázat (Forrás: Izsóné-Hujber, 2015.) 

A kreativitásteszteket és a képességmérő teszteket pedagógusok is kitöltethetik, azonban 

az eredmények értékelését minden esetben pszichológus végzi. 

A tehetségazonosítás folyamata kiterjed az átlag feletti általános képességekre, az átlagot 

meghaladó speciális képességekre, de figyelembe vesszük a tanulók érdeklődését, 

kreativitását és a feladatvégzésben való kitartását is. A tehetségazonosítás folyamatában 

a fent bemutatott eljárások mellett, különösen a kettős különlegességű tanuló esetében 

fontos a tehetségprofil meghatározása. 

 

3.1.1. Tehetségazonosítás gyakorlati megvalósítása 

 

A tehetse gazonosí to  rendszeru nk to bb elembo l e pu l fel, de ezen o sszetevo k komplex 

felhaszna la sa alapja t ke pezi iskola nkban a hate kony tehetse ggondozo  munka 

megvalo sí ta sa nak. 

 

A tehetségazonosítás módszerei 

 

A tehetse gazonosí ta sban sokfe le mo dszer egyu ttes alkalmaza sa ra to rekszu nk. Ezen 

mo dszerek egy re sze szubjektí v, ma sik re sze objektí v. Az a ltalunk alkalmazott 

mo dszereket az ala bbi ta bla zatban foglaljuk o ssze: 

Módszer 

megnevezése 

Módszer rövid 

leírása 

Tehetség-

azonosítás 

szintje 

Objektív/ 

Szubjektív 
Megjegyzés 

Pedago giai 
tehetse gszu ro  
megfigyele si 
szempontsor 

Elo segí ti a tehetse g-
jegyek szisztematikus 
azonosí ta sa t. 
Eredme nyei alapja n 
kiemelkedhetnek a 
tehetse gí ge retek. 

1. szint Sz. Olyan teve kenyse glista, 
amely teve kenyse gek 
tehetse ges 
szeme lyise gjegyekre 
utalnak, e s 5 foku  
ska la n í te lheto  meg e 
teve kenyse gek 
elo fordula si 
gyakorisa ga a 
gyermekekne l. 

Gyermek magas 
szintu  e rdeklo de se 

 1. szint Sz. 
--- 

Ve leme nygyu jte s interju , ke rdo í vek 
segí tse ge vel a szu lo k, 

1. szint Sz. 
--- 
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tanulo k, pedago gusok 
ko re ben 

Iskolai teljesí tme -
nyek (tanulma nyi 
eredme ny) 

A releva ns (vonatko-
zo ) tanta rgy e rdem-
jegyei 

1. szint Sz./O. 
--- 

Versenyeredme nyek A releva ns (vonatko-
zo ) teru let verseny-
eredme nyei 

1. szint O. 
--- 

Pszicholo giai 
vizsga latok. pl. 
motiva cio s teszt, 
kreativita s teszt 

 2. szint O.  

 

A tehetségazonosítás folyamatának lépései: 
1. Az 1. és 2. évfolyamon Renzulli forgóajtó-modelljét alkalmazva, minden 

tanulónak gazdagító programokat kínálunk fel. 

2. A tanulók tehetségprofiljának meghatározásához figyelembe vesszük az iskolai 

teljesítményüket, versenyeredményeiket, a szülők, a kortársak valamint a 

pedagógusok véleményeit is. 

3. A pszichológus méréseinek (intelligencia- és rajzvizsgálat, személyiségkérdőív, 

gyermekviselkedés kérdőív) eredményei is hozzájárulnak a 

tehetségprofiljának meghatározásához. 

Tehetse gazonosí to /gondozo  munka nk sora n a gyermekek e rdeklo de se t kiemelt 

te nyezo ke nt vesszu k figyelembe. 

3.2. Beválogatás különböző tehetségfejlesztő programokba 

 
Programjaink a gardneri speciális tehetségterületek közül az alábbiakra épülnek: 

 Testi-kinesztetikus: sport, ta nc, mozga skultu ra; 

 Térbeli: ke pzo mu ve szet, ke zu gyesse g, ne pi kismesterse gek; 

 Zenei: Mindenfe le e nek-zene; 

 Interperszonális: dra ma, szí nja tsza s; 

 

A beva logata s sora n az ala bbi informa cio kat vesszu k figyelembe, dokumenta ljuk a 

fejlesztendo  tehetse gí ge retek esete n: 

 to bbszo ro s intelligenciateru leteken mutatott tulajdonsa gok, szu lo k, tana rok 

megfigyele sei alapja n; 

 tanulma nyi eredme nyek az adott teru leten; 

 taní to i feljegyze sek; 

 ketto s ku lo nlegesse gu  tanulo kra vonatkozo  informa cio k; 

 az adott (fejlesztendo ) ke pesse get me ro  feladatlapok eredme nyei. 
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Alapelveink: 

– valamennyi tehetséges gyermek részt vehessen a programjainkban; 

– a gyermekek a különböző foglalkozásokon érdeklődésüknek, korosztályuknak, 

motiváltságuknak megfelelően találják meg a helyüket; 

– mindenkinek legyen esélye tehetsége kibontakoztatására; 

– minden gyermek gyenge oldalának erősítése kötetlen, játékos formában történjen; 

– minden gyermek szociális képesség erősödjön, fejlődjön a foglalkozások során. 

 

A tehetséggondozás általánosan megvalósuló területei iskolánkban 

 

Tanítási órákon: (a különböző tantárgyakhoz kapcsolódva) 

 egyéni, differenciált, és kooperatív technikák alkalmazása; 

 tanulói prezentációk; 

 kiselőadások, tablók készítése; 

 kutatómunkára való ösztönzés; 

 IKT eszközök alkalmazása. 

 

Tanórán kívüli tevékenységekben: 

 szakkörök; 

 tehetségműhelyek; 

 sportfoglalkozások; 

 sport- és egyéb rendezvények; 

 versenyfelkészítések és versenyek;  

 hagyományos projektek (Focitorna, Német délután, Márton nap, Egészség nap, 
Adventi gyertyagyújtás, Karácsony, Városi rajzverseny, Madarak-fák napja). 

Jó gyakorlataink:  

– Családi hétvége; 

– Néptánctalálkozó; 
 

3.3. Kettős különlegességű tanulókkal kapcsolatos tevékenységek 

 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési és tanulási zavarokkal küzdő, illetve a 

hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tehetségeket kettős különlegességű 

tanulóknak nevezzük. 

A „nyitottság” és „az egyenlő esélyek biztosítása” értékek alapján ők is tehetséggondozó 

tevékenységünk elsődleges célcsoportját alkotják. Ebben a fejezetben azokat a speciális 

jellemzőket, többletfeladatokat mutatjuk be, amelyek működtetése feltétele a kettős 

különlegességű tanulók hatékony fejlesztésének. 

Tehetséggondozó tevékenységünk tervezésénél és megvalósításánál figyelembe vesszük 

azt a tényt, hogy a kettős különlegességű tanulók esetében a tehetségvesztés előfordulása 
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gyakoribb, hiszen sokszor kimaradnak az azonosításból, a fejlesztő programokba 

kerülnek. 

A tehetségvesztés csökkentését és az esélyegyenlőség növelését három oldalról közelítjük 

meg. 

 

1. a tehetségazonosítás helyett a tehetség megismerése a hangsúlyos, amely több 

forrásból táplálkozik: 

– kiemelt fontosságú a tehetséggondozás során történő megfigyelés; 

– gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus véleménye; 

– a tehetséggondozó koordinátor, szakértői bizottság véleménye; 

– szociális háttérre vonatkozó jellemzők (hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzet) megismerése; 

– az érdeklődés vizsgálata, érdeklődési térkép eredményei. 

 

2. a tehetséggondozás a fejlesztésre épül, amely folyamán a hátránykompenzáció, a 

tehetség erős oldala és a személyiség fejlesztése együtt valósul meg. 

– a tehetséggondozó tevékenység tervezése és megvalósítása több szakember 

együttműködésére épül, mint a nem kettős különlegességűeké így 

pszichológus, intézményi gyógypedagógus, a szakszolgálat tehetséggondozó 

koordinátora; 

– a tehetséggel foglalkozó szakemberek részt vesznek a különleges bánásmódot 

igénylő gyermekek hatékony oktatására, nevelésére vonatkozó ismerek, új 

módszerek elsajátítását célzó továbbképzéseken, a gyógypedagógusok, 

fejlesztő szakemberek pedig a tehetséggondozás témájú képzéseken az 

ismereteik, módszertani szemléletük bővítése céljából; 

– még erősebb a családdal való kapcsolattartás fontossága kapcsolat kialakítása, 

folyamatos fenntartása, a család és a tehetség egyéni értékeinek egymáshoz 

közelítése, a gyermek fejlődéséről szóló tájékoztatás folyamatossága. 

 

3. A tehetséggondozás folyamatát a módszertani sokféleség jellemzi. 

– integráció megvalósítása, amelyben az együttes tevékenykedtetésen, 

kölcsönös kommunikáción van a hangsúly úgy, hogy a kettős különlegességű 

tanuló egyéni sajátosságokhoz igazodó optimális fejlődését, fejlesztését 

biztosító tanulási környezetet kialakítjuk; 

– a különleges bánásmódot igénylő gyermekek egyéni adottságainak figyelembe 

vétele a tehetséggondozásban; 

– az esélyegyenlőség és az egyéni érdeklődés alapján minden tehetséggondozó 

programunk nyitott számukra, továbbá lehetőséget biztosítunk a különleges 

bánásmódot igénylő gyermekek részére szervezett országos szépíró versenyen 

való részvételre; 

– részvételük a sport, és művészetek (drámaszakkör, énekkar, képzőművészeti 

szakkör) területén a legjelentősebb; 
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– mentorrendszer kialakítása, amely a mentorálás mellett a kettős 

különlegességű tanuló beilleszkedésére, környezete általi elfogadására is 

kiterjed; 

– kulturális fejlesztés különösen a szociokulturálisan hátrányos helyzetű 

gyermekek esetén, kihasználva szabadidős tevékenységek lehetőségeit; 

– a pedagógiai célú rehabilitációs foglalkozások törvényben engedélyezett részét 

tehetséggondozásra fordítjuk a gyermek egyéni igényei és adottságai alapján. 

3.4. Tehetséggondozó tevékenységek területek szerint 

3.4.1. Testi-kinesztetikus terület 
 

A tehetséggondozás az iskolai sportkörök szervezésével, például: kosárlabda, 

asztalitenisz, művészi torna, labdarúgás, szalagos rögbi, atlétika, röplabda, diáksport 

valósul meg. Intézményünk a Bozsik programhoz csatlakozva bázisiskolája lett a 

labdarúgó utánpótlásnak. Célunk, hogy minden tanuló számára fontossá váljék a sportolás 

és az egészséges életmód. 

 

Az alábbi sportversenyeken veszünk részt évek óta: 

 Bozsik Labdarúgótorna; 

 Magyar Ökölvívó Bajnokság; 

 Mezei futás városi, megyei, országos döntő; 

 Mészáros Gyula atlétikai emlékverseny 

 Kecskeméti Rögbitorna 

 

3.4.2. Térbeli-vizuális terület 

 

Tűzzománc szakkör, rajz szakkör: 

 

Célja: a környezet vizuális ingereinek elemzése, felhasználása, az érzelmek és gondolatok 

kifejezésének lehetőségei, a kreativitás, az egyéni világ megteremtése, hagyományőrzés, 

hagyományápolás. 

 

Fejlesztési feladatok: a helyes, tudatos anyag- és eszközhasználatra nevelés, az 

önkifejezés, a kreativitás fejlesztése, pályaorientáció, önálló, kollektív gondolkodás, 

térlátás, térkitöltés. 

 

Alkalmazott módszerek: tevékenykedtetés, közös játék, differenciálás, kooperatív 

technikák alkalmazása. 

 

Az alábbi képzőművészeti versenyben vesznek részt tanulóink: 

 Irodalmi illusztrációs pályázat 

 Cirkusz világa városi rajzverseny 
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 Környezetvédelmi rajzverseny 

 „Állatok világnapja” rajzpályázat 

 Meseillusztrációs verseny 

 Szőlőszüret, szőlőtermesztés országos rajpályázat 

 Március 15-i városi rajzpályázat 

 Paletta városi képzőművészeti kiállítás 

 Közlekedési városi rajzpályázat 

 Duna aszfalt városi rajzpályázat 

„Messzehangzó” nyári képzőművészeti vándortáborba minden tanévben beválogatnak 

tanulókat. 

3.4.3. Zenei és tánc terület 

 

Néptánc oktatás  

 

Célja: Táncművészeti alapismeretek átadása, a tanulók mozgáskultúrájának sokoldalú 

fejlesztése, a gyermeki fantázia kibontakoztatása, a tanulók kreatív megnyilatkoztatása, 

improvizációs készségük fejlesztése, hogy nyitottá váljanak a közösségi 

alkotótevékenység és általában a művészetek iránt. 

 

Alkalmazott módszerek: a tanulók megismerkednek népi játékokkal, népdalokkal, 

tájegységek táncaival, megtanulják a tánclépéseket, komplex módon elsajátítják a népi 

hagyományokat, kulturális örökségeinket. 

 

Az alábbi rendezvényeken veszünk részt: 

 Városi szintű programokon fellépés: pl. március 15-i műsor, Széchenyivárosi 

napok, hagyományőrző napok, táncház 

 Városi Néptánctalálkozó  

 

3.4.4. Interperszonális terület 

 

Színjátszó tehetségműhely 

A tehetségműhely célja, hogy a gyerekek megismerkedjenek a színházi alkotómunkával a 

színházba való eljutás, a kulisszajárás, a megtekintett előadás révén. A tehetségműhely 

foglalkozásain a résztvevők együtt, beszélgetve, zenélve, játszva dolgozzák fel a színházi 

élményt. A program végső produktumaként közösen létrehozandó előadás által a 

résztvevők művészeti és szociális kompetenciáit, az egyéni zenei megnyilvánulásokkal az 

önmegvalósítást fejlesztjük. 

Fejlesztési feladatok: kommunikáció, társas kapcsolatok fejlesztése, együttműködés, 

ismerkedés különleges hangszerekkel, az önkifejezés, az alkotás, a közös tevékenység 

örömének megtapasztaltatása. 
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Alkalmazott módszerek: beszélgetés, magyarázat; bemutatás, bemutattatás; 

megfigyelés, elemzés, vita; improvizáció; kifejezési formák felfedezése; kreativitást, 

fantáziát, együttműködést fejlesztő tevékenységközpontú módszerek, játék; önértékelés, 

önelemzés; egymás meghallgatása, értékelése. 

 

3.5. Hatásvizsgálat 

 

A tehetséggondozó programok hatásvizsgálata a programok és/vagy módszerek 

(tovább)fejlesztését, illetve az egyéni fejlesztési tervek kidolgozását és módosítását 

lehetővé tevő, szabályozó funkcióval, visszacsatolási lehetőséggel bíró tevékenység. A 

tehetséggondozó programnak tulajdonítható hatás kimutatását hivatott feltárni. A 

hatásvizsgálat az „ilyen volt” és „ilyen lett” összehasonlító elemzésén alapul, amelynek 

„legegyszerűbb” formája az önkontrollos hatásvizsgálat. 

 

Az önkontrollos hatásvizsgálat sémája a következő ábrán látható. 

 

 
Forrás: A tehetségpontok működésének szabályai (NTT ülés) 

 

A hatásvizsgálat módszerei: 

 a beválogatási szempontok, módszerek elemzése; 

 a beválogatott tehetségígéretek megfigyelése, elemzése; 

 a program sikerkritériumainak meghatározása; 

 a sikerkritériumnak való megfelelés elemzése; 

 a program átalakítása, továbbfejlesztése szükség esetén. 

 

  

2. Tehetséggondozó 

program 

Tehetséggondozás 

nem szükséges vagy 

nem lehetséges 

További gondozás 

nem szükséges vagy 

nem lehetséges 

Tehetséggondozás szükséges  

és lehetséges 

További gondozás 

szükséges vagy 

lehetséges 

1. Elővizsgálat 

3. Utóvizsgálat 
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