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Gondolatmenet

„A tehetség az 
eredetiségből 

származik; ez pedig 
nem egyéb, mint a 

gondolkodás, látás, 
értelmezés és ítélés 
különleges módja.”
(Guy de Maupassant)
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Egy ír mondás szerint ha azt akarod, hogy gyönyörű
pipacsmeződ legyen, akkor a kiemelkedő, kilógó
pipacsok fejét le kell vágni – így lesz szép, egyenletes a
látvány.

TEHETSÉGES GYEREK?

Lehetőségből esély
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A tehetség csak lehetőség

„A tehetséges emberek egy 
részének nagyon speciális 
irányú a tehetsége. Ezek 
az emberek nem fognak 
kiemelkedő teljesítményt 
felmutatni, 

ha nem adatik meg 
nekik, hogy azt csinálják, 
amire a tehetségük predesztinálja őket.”                 Mérő László



„Elővett egy 
aranykalapácsot, s azzal 

mindennap koppintott 
egyet Bandi fejére. Ez 

így tartott fél 
esztendeig, s hát 

Bandiból olyan okos 
ember lett, hogy alig 

fért az okosság a 
fejében. 

Megtanította az 
öregember 
mindenféle 

tündérigékre,”



Használd – vagy veszítsd el!



Saját útját járva…

Cél: meglévő válaszokhoz 
megtalálni a jó kérdést
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Tehetséggondozás – tehetséghasznosulás

Óvoda

• Tapasztalat és élmény
• Explorációs törekvés
• Kezdeményezés
• Kompetencia

Alsó tagozat

• Érdeklődés
• Motiváció
• Tapasztalat

Felső tagozat és 
középiskola

• Speciális fejlesztés
• Pályaorientáció
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Tehetségfejlesztés alapelvei

• a tehetséges gyerek erős oldalának 
fejlesztése,

• a tehetséges gyerek gyenge oldalának 
fejlesztése 

• megfelelő „légkör” megteremtése
(kiegyensúlyozott társas kapcsolatok 
pedagógusokkal, 
fejlesztő szakemberekkel és a társakkal),

• szabadidős, lazító programok, amelyek 
biztosítják a feltöltődést, pihenést.
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A tehetség sokféle

A tehetségnek kognitív és 
emocionális összetevői vannak. 
A gondolkodás 
magasabb szintje érzelmi 
mélységeket teremt, így a 
tehetséges gyerekek nem 
csak másképp 
gondolkodnak, hanem 
másképp is éreznek, 
mint 
társaik. 
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A világ  -
másképpen

Érzékenység

Ingerlékenység

Belső vezérlő elv

A tehetség…
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Tehetséggondozás

A tehetséggondozás kiindulópontja, hogy 
úgy tekintsünk minden gyerekre, 
hogy lehet tehetség valamiben, 
aminek kibontakoztatásához 
lehetőségeket kell biztosítani 
már egészen kicsi kortól. 

Intraperszonális
katalizátorok

(tehetségfaktorok, 
célkitűzés – reflexió, 
megküzdési módok, 

önfejlesztés, 
önmenedzselés) 

Környezet
(család, 
iskola, 

egyesület)

Tehetség-
terület

A gyermekeket kezdetben azonban 
támogatni kell, hogy felismerjék saját 
erősségeiket, elfogadják tehetségalkatukat, 
hogy képességeiket valódi teljesítménybe tudják 
fordítani, és sikerélményeket érhessenek el, saját 
korlátaikat megtapasztalva és elfogadva 
vállalni merjék és tudják önmagukat.
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Kibontakoztató rendszerek

Hogyan lesz a potenciálból produktum?

• Fel kell ébreszteni a kíváncsiságot, és lehetőséget biztosítani 
arra, hogy kíváncsiságukat saját erőfeszítésük segítségével 
elégítsék ki.

• Motiválni őket arra, hogy érzékenyen, 
kritikusan és egyben tárgyilagosan 
gondolkodjanak.

• Felismerni és támogatni a 
belső hajtóerőt, ami ahhoz kell, 
hogy véghezvigye elképzeléseit.
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Megkínálni…

• Szenzitív periódusok szerint

• Kezdeményezés – bűntudat

• Kompetencia-érzet

• Élmény és tapasztalat

Mi kell ehhez? 

Aranykalapácsok (játék) 
és tündérigék (mese).
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A gyereket nem kell motiválni, 
csak nem kell tőle elvenni az 

önmotiválás képességét.

„Motiváció 
annak tudása, 
miért tegyem, 

miért tanuljak.” 
(GINIS)

Motiváció
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Belső térkép felfedezése –
saját erősségek felismerése, 

a képességek valódi 
teljesítménybe fordítása.

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

bontakoztathat ki 
eredeti mivoltában, 

más utat tör magának 
(agresszió, szorongás, 

tanulási problémák).
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Elvárások:

• Agilitás – önmenedzselés képessége

• Bizonytalanság kezelése – rugalmas 
alkalmazkodás képessége

• Innováció – gyors reagálás a változásokra

• Folyamatos fejlődés – önfejlesztés igénye és 
képessége

Volatile / változékony
Uncertain / bizonytalan
Complex / nem egyszerű
Ambigous / többértelmű

 Tehetséghasznosítás formáinak újragondolása 

Tehetséggondozás a V.U.C.A. világban
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Mese és személyiségfejlesztés

“A mese cselekménye, a küzdelem és a 
megnyugtató befejezés keretet biztosít az 

egyébként szabadon lebegő és kiszámíthatatlan 
veszélynek, és azt az érzést kelti, hogy 

a kontroll a kezünkben van.” 

John Balázs
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Mesék útján…

A mese segít rendet tenni a felborult 
egyensúlyi helyzetben. 

A mesék útját járva a félelmekkel 
szembenézve, a sikert és a kudarcot 

megízlelve, a figyelem- teleszkópokat 
irányítva önbizalommal telve a 
saját aranykalapácsra rálelve 

gyerekjáték lesz a tanulás.
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Történetekbe kódolva

A történetek iránti éhség genetikailag kódolt: történetekbe 
rendezzünk saját világunk, elképzeljük a lehetségest, 

megtapasztaljuk a lehetetlent. A legtöbb tanulási nehézség a 
számok és szavak katonás rendjét követő bal agyfélteke és a 

képekben, illatokban, hangokban tobzódó 
jobb agyfélteke közötti kommunikációs 

zavarból adódik. A mesék által 
megteremtett saját belső képek, 

a saját fantáziánk közvetíthet 
a két fél között, megteremtve 

a harmóniát, 
a rendet a fejben.
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A tanulás alapja az 
érzelmi 

kiegyensúlyozottság, 
a belső motiváció, a 
saját képességekbe 

vetett hit, a saját 
tehetség felismerése.
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Intra-
perszonális

terület

• Önismeret formálása
• Kompetencia-érzet 

kialakítása
• Reziliencia-faktorok

erősítése

Inter-
perszonális

terület

• Kommunikációs 
eszköztár kialakítása

• Asszertív viselkedés 
erősítése

• Konfliktuskezelési 
módok megismerése

Művészetek
• Mozgás
• Zene
• Vizuális kultúra

Gondolkodás-
fejlesztés

EQ-fejlesztése

MESE

Fejlesztő 
értékelés

Fejlődési 
szemlélet
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❑Tudásépítés
❑Együttműködés
❑Értelmes és indokolt 

IKT használat
❑Valódi problémák 

megoldása
❑Önszabályozás

Cél: gondolkodás fejlesztése

Kreativitás – Kritikus gondolkodás – Kooperáció - Kommunikáció

Elvárt kompetenciák
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Tehetségműhely 

A tehetségígéretek pozitívumait, erősségeit kiemelő, min.

30 órás foglalkozássorozat megvalósítása. 

A különösen tehetséges gyermekek komplex, teljes körű 

tehetségfejlesztésétbiztosító programsorozatok megvalósítása, melynek 

része szülőknek szóló támogató program.

Lehetőség szerint a digitális kompetenciák elmélyítését 

szolgáló, élmény- és felfedezés központú, komplex 

tehetséggondozó 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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„Az elfogadás olyan, mint a 
termékeny talaj, ami lehetőséget ad 

az apró mag számára, 

hogy azzá a virággá váljon, 

amivé fejlődni képes.”

Thomas Gordon



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


