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„Tehetséges gyerekek nagyjából 
egyenletesen elosztva születnek a társadalomban, 

de jelenleg csak egy kis részüknek 
van esélye arra, 
hogy egyáltalán 

bárkinek 
eszébe jusson 

a környezetükben, 
hogy ők tehetségesek.” 

(Lovász László)
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➢Ki számít tehetségnek?

➢Mi lesz azzal, aki „nem kap” 
tehetség-címkét?

➢Milyen módszerekkel történik 
a tehetség észlelése, azonosítása?

➢Hogyan lesz a potenciálból produktum? 
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A tehetség érzékenysége…
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Ingerlékenység

Erős receptorai vannak, 
erősen reagál.

Tudni kell (elég) jól kezelni.
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Divergens gondolkodás

Másképp látja a világot.
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Nonkonform, belső vezérlő elve által

a saját útját járja.
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A tehetség mint belső tűz

A tehetség, mint belső hajtóerő, a tenni, 
alkotni vágyás belső motivációja, ha nem 

bontakozhat ki eredeti mivoltában, 
más utat tör magának 

(agresszió, szorongás, tanulási problémák).
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Feladatok a VUCA-világban
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Tehetséggondozás – tehetséghasznosulás

Óvoda

• Tapasztalat és 
élmény

• Kezdeményezés

• Kompetencia

Alsó tagozat

• Érdeklődés

• Motiváció

• Tapasztalat

Felső tagozat és 
középiskola

• Speciális 
fejlesztés

• Aktív tanulás

• Pályaorientáció

Felsőoktatás, 
doktori képzés

Önfejlesztés, 
kutatás, agilis 

tanulás, életpálya-
építés

Versenylehetőségek, 
tehetségműhelyek, 

mentorálás
Ösztöndíj
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Tehetségmező

Tehetség 25 %

Kiemelkedő 

tehetség  5-7 %

Átütő 

tehetség  1 %

Különleges helyzet: 
• szociokulturális 

helyzet,
• etnikai-nemzetiségi 

helyzet,
• neurológiai eltérések,
• viselkedési és érzelmi 

sajátosságok,
• érzékszervi-

mozgásos eltérések.
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Tudományos vizsgálatok
Terman (1925) a tehetséget a magas IQ-val azonosította. 

Követéses vizsgálat - 1500 intellektuális tehetség vizsgálata.

Luis Alvarez                             William Shockley

Tanáraik „géniuszok” 

közé jelölték őket 
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„Nem tudtam, hogy lehetetlen, és megcsináltam”

➔ Belső hajtóerő ➔ Lehetőségek ➔ Aktivitás   
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A tehetség megítélése

A tehetség társadalmi konstruktum, a mindenkori
társadalom határozza meg szükségleteiből kiindulva, 

hogy mi az, amit tehetségnek tart.

(Sternberg, Davidson, 1990) 

Tehetséghiány a munkaerő-piacon: „a jó munkaerő is tud nagyon 

értékes lenni, de csak a saját területén belül, viszont a tehetséges 

munkavállaló folyamatosan újra tudja magát reprodukálni és mindig a 
szükséges állapotnak megfelelő helyzetben áll helyt és teljesít jól.”
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Paradigmaváltás

Aktivitás

Alkalmazás

Adaptálás

Klasszikus megközelítés:

• Description (leírás)

• Discovery (felfedezés)

• Development (fejlesztés)

Megkínálás, tevékenykedtetés 

- lehetőségeket biztosítani a 

tehetségfejlődésre. 

Megfigyeljük, milyen tehetség és 

hogyan fejlődik az adott 

társadalmi-kulturális keretek 

között. 

Meghatározzuk az adott 

társadalmi-kulturális 

kontextusban a tehetséget. 
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A fejlődési szemléletű ember…

…vágyik arra, hogy 
tanuljon, tapasztaljon, 
vállalja a kihívásokat. 
…képes szembenézni 
a problémákkal, tanul a 
kudarcból, további 
erőfeszítésre készteti. 
…nyitott a 
visszajelzésekre, 
konstruktívan kezeli a 
kritikát, mások sikere 
számára inspiráló.
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Hatékonyság és eredményesség 

a tehetséggondozásban:

✓ az egyedi sajátosságokat 

tiszteletben tartja, 
✓ az egyedi fejlődést 

közvetetten a környezeti 

változók által támogatja,

✓ tevékenységre és nem 

teljesítményre irányul, 

✓módszertani sokféleséget 

erősít, 

✓ az önálló és társas 

tevékenységet erősíti.
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Aktív tanulás
• a tanuló a tanulási folyamat aktív, alakító részese;

• fókusz: a tanuló mit kezd a tananyaggal, hogyan 
értelmezi, dolgozza fel és alkotja újra; 

• megvalósulásához befogadó, támogató 
tanulási környezet szükséges; 

• a tanulás érdekessé, izgalmassá, élmény-
alapúvá válik, a tanulási motiváció is nő

• a tanulók – képességeik és készségeik 
fejlesztése során – az élethosszig tartó 
tanulásra készülnek
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Kreatív légkör kialakítása az iskolában

1. A csoportlégkörre vonatkozóan: 
• bizalom, támogatás 

• nyitottság a sokféleségre, másságra

• játékosság, humor

2. Az iskolai életre vonatkozóan:
• nyitottság az újra, kockázatvállalás

• sokféleség (változatosság), autonómia (beleszólás)

3. A tanításra-tanulásra vonatkozóan:
• kihívás, érdekesség, célok iránti elkötelezettség

• korlátok (időhiány; az autonómia korlátozása – ez az egyetlen gátló faktor)

 „Tehetségtámogató 

tanulásszervezés a 

köznevelésben” 

akkreditált pedagógus-
továbbképzés
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Módszerek

• kutatásalapú tanulás, 

• problémaalapú tanulás,

• projektalapú tanulás, 

• felfedezéses tanulás.

Az aktív tanulás folyamatában a 

tanulók az új információkat a meglévő 

kognitív struktúrákba építik be.
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Kihívások 

• Magas szintű gondolkodást igénylő
feladatok, kérdések:

• oksági kapcsolatok értelmezése, 
speciális következtetés levonása,

• megoldások összehasonlítása, 
konklúzió megfogalmazása;

• nézőpontok összevetése;

• karaktererősségek mentén értékelés.

• Újszerű produktumok létrehozása, 

egyedi eljárások alkalmazása a 

problémamegoldásban a produktív 

képzelet segítségével
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A differenciálás alkalmazkodás ahhoz, 
hogy a diákok különböznek egymástól

•érdeklődésükben és motivációikban

•teljesítőképességükben

•információfeldolgozási stratégiájukban

•tempójukban

•előzetes tudásukban

•tapasztalataikban
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Emlékezés

Értelmezés

Felhasz-
nálás

Elemzés 

Értékelés

Alkotás

Bloom-féle taxonómia 

Tehetséggondozás
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Tehetségfejlődés 
nyomon követése

P
O
R
T
F
Ó

L
I
Ó

Szelektív és 
szerkesztett, 

reflektív

Célok kitűzése, 
tervezés, 

folyamatos 
visszacsatolás

Külső reflexiók 
szerepe a tanulói 

fejlődés 
támogatásában
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A szocio-emocionális készségek elemei

1.önészlelés,
2.motiváció,
3.kitartás,
4.önkontroll,
5.önszabályozás,
6.társas kompetenciák,
7.reziliencia és megküzdés,
8.kreativitás (mint személyiségjellemző)

 „Szocio-emocionális készségek 

fejlesztése és az életpálya-tervezés 

támogatása tehetségmentorálással” 

akkreditált pedagógus-továbbképzés
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A mentor támogatja, segíti mentoráltját, figyel lelki
jóllétére, feltérképezi a segítő, gátló környezeti

kapcsolatokat, segíti az új megküzdési stratégiák

elsajátítását. Ennek folyamán a mentor részéről is
nagyfokú bevonódásra van szükség: a meglévő

pszichológiai ismeretek tudatos alkalmazására, a
folyamatos önreflexióra.

A mentorálás nemcsak a tehetséges, de a kettős 

különlegességű és a hátrányos helyzetű tanulók 

esetében is sikeresen alkalmazható.

Mentorálás a tehetséggondozásban
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Tehetségklíma

➢ elfogadás, kölcsönös bizalom, 
nyitottság, támogató hozzáállás; 

➢kihívás és motiváció, elköteleződés; 

➢szabadság és autonómia, a 
kezdeményezés lehetősége; 

➢a sokszínűség értéke, lehetőség egymás 
véleményének megismerésére;

➢optimális terhelés és motiváció.

Tehetségbarát intézményi tanulási 
környezet (Tehetségműhely 5.)
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Tehetséggondozás versenyképessége

Alapelvek:
Hosszú távú szemlélet

Értékőrzés 

Sokszínűség

Folyamatosság

Önfejlesztés

Felelősség

Fenntarthatóság

Társadalmi támogatottság
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Tehetségvesztés mérséklése

• Szemléletváltás, attitűdformálás

• Tehetségbarát társadalom erősítése

• Tehetséggondozáshoz való egyenlő 
hozzáférés 

• Gazdagító programok biztosítása

• Tehetségbarát intézményi tanulási módszerek

• Életpálya-mintázatok, jövőkép-alkotás

• Tehetséggondozás szereplőinek együttműködése
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Intézményi tehetségkoncepció

• Helyzet-
elemzés

• Célcsoport 
specifikumai

Felmérés

• Tehetség-
modell

• Szakmai 
koncepció

• Erőforrások

Keretek
• Nevelési cél

• Alapelvek
• Feladatok
• Eszközök

Pedagógiai 
program
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Felkészítés az intézményi tehetségkoncepció 

kialakítására, tehetséggondozó programok 

kidolgozására és megvalósítására

✓Tehetséggondozás törvényi szabályozása, 

elméleti háttere

✓Tehetséggondozás gyakorlati lehetőségei

✓Élmény- és felfedezésalapú komplex 

tehetségfejlesztő programok tervezése

✓Programtervezés és -megvalósítás 

koordinálása az intézményben 
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✓Tehetségmodellek

✓Tehetségtámogató tanulási környezet

✓Kreatív klíma

✓Tehetségtámogató osztálytermi gyakorlat
✓Gazdagítás – differenciálás

✓Tanórán kívüli lehetőségek – projektek
✓Fejlesztő értékelés

✓Tehetségkibontakoztatás segítése:
szocio-emocionális készségek fejlesztése

✓Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban

Komplex tehetségtámogatás az iskolában
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Tehetségmentorálás 

Szocio-emocionális készségek fejlesztése és 

az életpálya-tervezés támogatása tehetségmentorálással

Mentorálás a tehetséggondozásban
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Jelenleg online megvalósuló 

továbbképzések

❑A tehetségészlelés és tehetségfejlesztés 

lehetőségei az iskolában 

❑Tehetségtámogató tanulásszervezés a 

köznevelésben

❑Tehetség-portfólió: A tanulói portfólió 

felhasználási lehetőségei a tehetséggondozás 

folyamatában

❑Iskolai tehetségazonosítás online eszközökkel
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Természettudományos tehetséggondozás

• A természet szerepe a tehetséggondozásban: a természetélménytől a biomimikriig

• Kreatív élmény- és projektpedagógiai módszerek a természettudományos 
tehetséggondozásban
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„A jövő a gyermekeinken múlik. 

A mi feladatunk pedig az, 
hogy segítsük nekik 

kibontakoztatni a 
mindannyiukban 

ott rejlő tehetséget.”

(Csíkszentmihályi Mihály)
Tehetséggondozás

Tehetségazonosítás
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KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


