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FEL VE ZE TÉS

Nagy szak iro dal ma van a szociokulturális hát rány té ma kö ré nek. Töb bé-ke vés -
bé is mert, mi lyen ne héz sé gek kel küz de nek azok, akik ala csony kép zett sé gű
szü lők, rossz anya gi hely zet, cson ka csa lád, és/vagy a lét biz ton ság hiá nya miatt
em jut nak hoz zá a har mo ni kus fej lő dést biz to sí tó ja vak hoz. Ke ve seb bet tu dunk
ar ról, mi az, ami se gít he ti és se gí ti is azo kat, akik mindezek el le né re ki-emel ke -
dő tel je sít mé nye ket ér nek el. Ke ve seb bet tu dunk ar ról, hogy hány te het ség vész
el, vagy for dul an tiszo ciá lis irány ba, és vá lik al ko tó he lyett bű nö ző vé. Ke ve seb -
bet tu dunk ar ról, hogy mi lyen sú lyos előíté let az ér té kek hie rar chi zá lá sa, és mi-
 lyen mér ték ben ve ti ez az előíté let vissza a te het ség sok fé le sé gé nek meg mu tat -
ko zá sát.

Je len ta nul mány cél ja, hogy be mu tas sa az ala csony szociokulturális hát te rű
te het sé ge sek sa já tos sá gá nak kü lön bö ző ol da lait, elő nyös tu laj don sá gai kon ke-
 resz tül hát rá nyaik csök ken té sé nek le he tő sé geit, és a mai is me re teink sze rin ti
meg fe le lő el lá tá si le he tő sé ge ket. A ta nul mány fog lal ko zik az alul tel je sí tést elő-
idé ző okok kal, az ok ta tá si és fej lesz té si te rü le tek kel, va la mint mód sze rek kel,
ame lyek az alul tel je sí tés meg szün te té sé ben ha té kony megol dá so kat hoz hat -
nak.

Az el ső fe je zet ben a szociokulturális hely ze tet a mai te het ség gon do zás tük ré -
ben elem zem. A hát rány ele mei nek is me re te ért he tő vé te szi, hogy a te het ség nek
isko laközpontú meg kö ze lí té se a szociokulturálisan hát rá nyos gye re ke ket lé nye -
gé ben ki zár ja az azo no sí tott te het sé ge sek kö ré ből.

A má so dik fe je zet ben be mu ta tom azo kat a te het ség azo no sí tá si el já rá so kat,
ame lyek kel a szociokulturálisan hát rá nyos te het sé gek is azo no sít ha tók. Nem-
 csak a hát rá nyos hely ze tűek szá má ra, de min den ki szá má ra elő nyös lesz a te-
 het ség vizs gá la tá nak a te het sé ge sek vizs gá la tá vá tör té nő átala ku lá sa. Az erős sé -
gek és gyen ge pon tok azo no sí tá sa messze jobb alapja min den fej lesz tés nek,
mint  ha csak a kiemel ke dő ol dal ra vagy csak a hát rá nyok ra, hiá nyok ra irá nyul a
vizs gá lat.

A har ma dik fe je zet ben azo kat a te rü le te ket elem zem, ame lyek re a te het ség -
gon do zás nak fi gyel met kell for dí ta ni a szociokulturálisan hát rá nyos te het sé gek
fej lesz té se so rán. Be mu ta tom azo kat a mód sze re ket és tar tal ma kat, ame lyek al-
 kal ma sak a ké pes sé ge ket szé le sí te ni, és az is ko lai és a ma ga sabb szociokulturális
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szin tű tel je sít mé nyek eléré sé hez se gí te ni a hát rá nyos csa lá dok ban fel nö vek vő te-
 het sé ges gye re ke ket.

A ne gye dik fe je zet az is ko lai te het ség gon do zás ról szól. A min den na pi ta ní -
tás ba vitt fej lesz tés több te het ség nek ad le he tő sé get a meg mu tat ko zás ra és a fej-
 lő dés re. Kü lö nö sen ak kor ha té kony a te het ség gon do zás, ha sok fé le ké pes ség re
irá nyul. Az ön diffe ren ciá ló mód sze rek alap el ve, hogy sok fé le ér té kes ké pes ség és
tel je sít mény lé te zik. A cél, hogy min den ki meg ta nul jon a sa ját ké pes sé gei nek
meg fe le lő mó do kon ta nul ni, hogy ké sőbb a pá lya vá lasz tás ban majd mun ká já -
ban is en nek a tu dás nak a bir to ká ban a szá má ra leg meg fe le lőbb te rü le te ket vá-
 lassza.

Az ötö dik fe je zet a te het ség gon do zás szé le sebb meg kö ze lí té se. Az egyén éle  -
té nek nem  csak a ta nu lás és a mun ka ol da lán je le nik meg a te het ség. A te het ség
szá má ra min den a te vé keny ség ről szól. Szá má ra a sza ba di dő és a mun ka ne he -
zen vá laszt ha tó el, mert a mun ká ja ugyanúgy fel töl ti, mint mást a mun ká ból va -
ló ki kap cso ló dás. 

Ha a ki hí vás és a ké pes ség nagy sá ga meg fe lel egy más nak, az erőt ad, örö möt
él meg az em ber. A te het sé ge sek gyak ran megélik ezt az ér zést, mert kiemel ke dő
ké pes sé geik kel és kí ván csi sá guk kal, ér dek lő dé sük kel má sok nál na gyobb ki hí vá -
sok elé ál lít ják ma gu kat. A könyv utol só fe je ze té ben a te het sé ge sek el lá tá sá nak
is ko lán kí vü li sza ba di dős te vé keny sé gek hez kap cso ló dó mód jait és ezek szo cia -
li zá ciós ha tá sát mu ta tom be. A szociokulturálisan hát rá nyos te het sé ge sek hát rá -
nyá nak csök ken té se szem pont já ból legalább olyan lé nye ges az is ko lán kí vü li
kör nye ze ti ha tá sok átala kí tá sa, mint az is ko lai ta nu lás nak az ő ké pes sé geik sze-
 rint tör té nő ki szé le sí té se.



Az a baj a té nyek kel, hogy na gyon sok van be lő lük.

1. A SZOCIOKULTURÁLIS HELY ZET 
ÉS A TE HET SÉG

Az azo no sí tott te het sé ges gye re kek több sé ge ma gas szociokulturális hát te rű 
csa lá dok ból ke rül ki. Van Tassel-Baska (1992) sze rint, bár az ala csony SES ka te -
gó riá ba tar to zó gye re kek az is ko lai po pu lá ció 20%-át te szik ki, az ér tel mi ké pes -
sé ge ket mé rő szten derdizált tesz tek ben csak 4%-uk tud ma ga sabb ka te gó ria -
szin ten tel je sí te ni.

A tesz tek kel ki vá lasz tott te het sé gek re épü lő te het ség prog ra mok ban egyér tel -
műen alul rep re zen tált po pu lá ció a szociokulturálisan hát rá nyo sak ré te ge, ha-
 csak nem ki fe je zet ten szá muk ra in dí tott prog ram ról van szó. Ezért rit kán van 
le he tő ség olyan prog ram ra, amely ben szociokulturális szem pont ból ve gyes te-
 het sé gek vesz nek részt. A te het ség gon do zás egyelő re nem tud a te het ség sok fé le -
sé gé nek meg fe lel ni.

Ah hoz, hogy a szociokulturálisan hát rá nyos te het sé gek meg mu tat koz za nak,
nem csak kü lön, ne kik szánt te het ség gon do zás ra van szük ség, ha nem olyan ok-
 ta tá si-fej lesz té si hát tér re, amely fi gye lem be ve szi a ké pes sé gek, at ti tű dök, vi sel -
ke dé si nor mák sok fé le sé gét, és a kép zé si és szo cia li zá ciós fo lya mat ból nem re-
 kesz ti ki ép pen azo kat, akik nek er re a leg na gyobb szük sé gük van.

A szociokulturális hát rány ele mei

A szociokulturális hát rány meg ha tá ro zá sá ra konk rét út mu ta tók áll nak ren del -
ke zés re, és a szak iro da lom is pon to san leír ja. Az egyik leg fris sebb szem pont sor a
hát rá nyos hely ze tű gye re kek ki je lö lé sé re (Páskuné Kiss Ju dit 2010):

• szü lők is ko lá zott sá ga,
• szü lők eg zisz ten ciá lis biz ton sá ga (mun ka nél kü li ség, ál lan dó mun ka hely

hiá nya),
• csa lád sta bi li tá sa (fel bom lott csa lá dok, egydülálló szü lők, ár va ság),
• el tar tot tak szá ma (az el tar tot tak szá ma meg ha lad ja az el tar tó két),
• ki sebb sé gi et ni kai hely zet (Ma gyaror szá gon a ci gány ság hoz tar to zás),
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• la kó hely sze rin ti kü lönb sé gek (rossz la kás kö rül mé nyek, aprófalvakban,
hát rá nyos hely ze tű te rü le te ken élés).

A hát rá nyos hely zet en nek alap ján egy ská la le het, ame lyen a fen ti szem pon -
tok ból va la mennyi meg je le nik. 

A fen ti té nye zők sok te kin tet ben hát rál tat ják a gye re kek fej lő dé sét. A szel le -
mi fej lő dés és a si ke res beil lesz ke dés, a kiemel ke dő tel je sít mé nyek szem pont já -
ból ko moly hát rány, hogy a szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű gye re kek nem
kap ják meg még az is ko lai meg fe le lés hez szük sé ges ala po kat sem. A sze gény ség
gyak ran a rosszul táp lált ság miatt is vissza ve ti őket a men tá lis fej lő dé sük ben.
A csa lád gyen ge anya gi hely ze te le he tet len né te szi olyan esz kö zök (könyv, fej-
 lesz tő já té kok, kü lön órák stb.) biz to sí tá sát, ame lyek se gít het nék a gye re ke ket 
fej lő dé sük ben (1. áb ra).

Még na gyobb hát rányt je len te nek azon ban azok a té nye zők, ame lyek a csa lád
ér ték rend jé ből fa kad nak. A tu dás és ta nu lás gyak ran nem je lent ér té ket ezek ben
a csa lá dok ban (Van Tassel-Baska–Willis 1987).

A gye re kek fej lő dé sé re erő sen hat az őket kö rül ve vő kö zös ség. A szociokultu-
rá lisan hát rá nyos hely ze tű csa lá dok ban az is ko la és az ok ta tás irán ti at ti tűd és az
in tel lek tuá lis irány ba tör té nő erő fe szí té sek te kin te té ben ez a ha tás leg több ször

1. áb ra. A szociokulturális hát rány ele mei

A SZOCIOKULTURÁLIS 
HÁT RÁNY ELE MEI

Konst ruk tív 
meg küz dé si 

stra té giák 
hiá nya

Anya gi ja vak 
hiá nya

A ta nu lás-tu dás 
ér té ké nek 

hiá nya

Tu dás, 
ké pes sé gek 

hiá nya

Si ke res ta nu lás 
hiá nya

Ingergazdag 
kör nye zet 

hiá nya

Ver bá lis-szek ven ciá lis-
e lem ző gon dol ko dás 

ha té kony sá gá nak hiá nya
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vissza hú zó, és nem se gí ti a te het sé ges gye re ke ket. A szü lők el vá rá sai és a gye rek
jö vő jé vel kap cso la tos el kép ze lé sei is messze ala cso nyab bak ezek ben a kul tu rá lis
kö rök ben. Így a te het sé ges gye rek ke vés bé fon tos nak te kin ti az is ko lai tel je sít -
ményt, és in kább a sport- és a ba rá tai, is me rő sei ál tal több re tar tott te vé keny sé -
gek re for dít ja ener giáit (Begoray–Slovinsky 1997).

Az ér ték köz ve tí tés prob lé má ja mel lett a szociokulturálisan hát rá nyos csa lá -
dok ban a meg küz dé si stra té giák sem tá mo gat ják a gye re ke ket a tel je sít mény el-
éré sé hez. Azok ban a csa lá dok ban, ahol egyik nap ról a má sik ra él nek az em be -
rek, és gyak ran te he tet le nül sod ród nak a min den na pok kal a meg él he tés te rén is,
a gye rek nem lát min tát a ten ni tu dás és ten ni aka rás te rén. A kiemel ke dő tel je -
sít mé nyek hez szük sé ges el kö te le ző dés vi szont ma gá ban hor doz za a ne héz sé gek -
kel va ló meg küz dés konst ruk tív mód jait is.

A ké pes sé ge ket köz vet le nül be fo lyá so ló je len tős hát rányt azon ban a kul tu -
rá lis el ma ra dott ság, az en nek kö vet kez té ben kiala ku ló is me ret- és szó kincs -
hiány, és ál ta lá ban a ver bá lis té ren mu tat ko zó gyen ge ség okoz za. A szociokul-
turálisan hát rá nyo sak ké pes ségstruk tú rá ja el tér a ma ga sabb szociokulturális
hát te rűe ké től.

Kor lá to zott kód, ki dol go zott kód és kö vet kez mé nyei

Bern stein (1972) kor lá to zott-ki dol go zott (restriktív-elaboratív) kód el mé le te
alap ján szem lé le te sen le ve zet he tő, ho gyan ala kul ki az el té rő gon dol ko dás mód,
az el té rő kul tú ra. A kor lá to zott kód a ver ba li tás nak, a nyel vi ele mek nek a kom-
 mu ni ká ció ban tör té nő kor lá to zott hasz ná la tát je len ti. A ki dol go zott kód vi szont
a ver ba li tás ra épül, az in for má ciók a nyel vi ele mek gaz dag fel hasz ná lá sá val sza-
 vak ba, össze tett mon da tok ba fog lal va ke rül nek átadás ra.

Min den na pi kom mu ni ká ciós hely zet, hogy egy kis gye rek pél dául ke re si a
kis au tó ját. Ma ga sabb szociokulturális szin ten az anya ki dol go zott kód dal, a té ri
in for má ciót nyel vi ele mek hez köt ve ad ja át: „Ott van a kis au tód a szek rény mel-
 lett, az asz tal alatt a ci pőd től bal ra.” Eb ben a hely zet ben a gye rek nek egy más után
kö vet ke ző nyel vi in for má ció kat kell fel dol goz ni. Ala cso nyabb szociokulturális
csa lád ban a ver ba li tás kor lá to zott, az anya az in for má ciót gesz tu sok, mi mi ka se-
 gít sé gé vel ad ja át: „Ott van, ni, ott, ott”, és fe jé vel, sze mé vel mu tat ja az irányt.
A gye rek meg fi gye li any ja ar cát, és a tér ben pász táz va meg ta lál ja a kis au tó ját. Az
in for má ció átadá sa mind két eset ben si ke res volt, de az in for má ció átadá sá nak
mód ja el té rő. 

A ki dol go zott kód a gye rek bal agyféltekei, szek ven ciá lis, ana li ti kus gon dol -
ko dás mód ját hív ta elő, míg a kor lá to zott kód a jobb agyféltekei egyide jű, glo bá -
lis in for má ció fel dol go zás ra kész tet te a gye re ket.
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Hosszú éve ken ke resz tül ezek a gye re kek
el té rő ta na nya got kap nak a csa lád ban, majd
hat éve sen is ko lá ba ke rül ve szem be sül nek az -
zal, hogy mennyi re ké pe sek a ta nult in for -
má ciófel dol go zá si mó dok kal si ke re sek len ni.
A ki dol go zott kód dal kom mu ni ká ló ta ní tót a
kor lá to zott kó dot ta nult gye rek alig lesz ké -
pes kö vet ni.

A ver bá li san kor lá to zott kó dú kom mu ni ká ció a nyel vi fej lő dést nem se gí ti
elő, és ezek a gye re kek az ana li ti kus, szek ven ciá lis gon dol ko dás mód fej lő dé sé -
ben is erő sen le ma rad nak. Az is ko la vi szont át la gos nyel vi, verbalizációs ké pes -
sé gek re és az ana li ti kus gondolkodásmódra épít. Az ezen a té ren el ma ra dot tak
hát rány ban van nak, ezért ért he tő, hogy a szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű
gye re kek nem tud nak meg fe lel ni, és gyak ran osz tály is mét lés re szo rul nak.

Ar thur Jensen, aki nek so kat bí rált né ze tei hosszú és az in tel li gen cia ku ta tást
erő sen érin tő vi tát vál tot tak ki, ko ráb bi vizs gá la ti ered mé nyek re tá masz kod va
ki fej tet te, hogy a kü lön bö ző SES cso por tok hoz tar to zók nem egy sze rűen ké pes -
ség szint jük ben kü lön böz nek, ha nem ké pes sé geik jel le ge, te rü le te el té rő. 

Vizs gá la ti ered mé nyei sze rint az egé szen ki csi kor ban fel vett in tel li gen cia-
tesz tek ben az ala csony szociokulturális hát te rű gye re kek fej hosszal előbb re van-
 nak jobb kö rül mé nyek kö zé szü le tett tár saik nál. Ké sőbb, ami kor a gye rek ké pes -
sé gei már nem csak moz gá sos tesz tek kel, ha nem ver ba li tá sán ke resz tül is
mér he tőek, az in tel li gen cia tesz tek ben nő a nyel vi ele mek ará nya, és így vál to zik
a hely zet a szociokulturálisan jobb hely zet ben lé vők elő nyé re. 

Az ala csony SES gye re kek hát rány ba ke rül nek az is ko lá ban is, mert az is ko la
igaz ság ta la nul bá nik a más fé le adott sá gú gye re kek kel. A vizs gá la ti ered mé nyek
azt mu tat ják, hogy a szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tűek töb bé-ke vés bé el-
 kü lö nü lő po pu lá ciót ké pez nek, és nem az a kér dés, hogy van-e kü lönb ség a po-
 pu lá ciók kö zött, ha nem hogy mi lyen irá nyú, mér té kű és mi lyen je len tő sé ge van
(Jensen 1972).

Jensen vizs gá la ti ada tai alap ján egyér tel mű, ve szé lyes, de messzi re vi vő kö-
 vet kez te tés, hogy a szociokulturális hát rány nem  csak szociogenetikusan adó dik
át. Nem  csu pán a kör nye ze ti ha tá sok ál tal ke rül nek hát rány ba az ala csony szo-
ciokulturális csa lád ba szü le tett gye re kek, ha nem ve le szü le tett adott sá gaik ban
tér nek el a ma gas szociokulturális hát te rű gye re kek től.

A vizs gá lat ada tai ar ra utal nak, hogy nem egy sze rűen azért nem tud a kul tú -
ra el vá rá sai nak meg fe le lően tel je sí te ni az ala csony szociokulturális hát té ren fel-
 nö vő egyén, mert a hát tér nem ad le he tő sé get, ha nem már azért van szociokul-
turális hát rány ban a csa lád is, mert a si ker hez szük sé ges jó ver bá lis ké pes sé gek
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he lyett más mi lyen ké pes sé gek kel ren del ke zik. Te hát a kor lá to zott kód hasz ná la -
tát nem csak kör nye ze ti ha tás, ha nem ideg rend sze ri jel lem zők is erő sí tik. Mint-
 hogy kul tu rá lis kér dés ről van szó, ez azt je len ti, hogy a szociokulturálisan hát rá -
nyos po pu lá ció el té rő ké pes sé gei nek egy más mi lyen kul tú ra jobb hely ze tet
te rem te ne. Adott sá gaik előnyt je lent het né nek.

Ornstein (1972) úgy vé li, hogy bi zo nyos kul tú rák in kább bal, má sok in kább
jobb fél te ke orien tál tak, a ver bá lis, il let ve nonverbális kom mu ni ká ciót ré sze sí tik
előny ben, és az is ko la egy ol da lú ver bá lis, szek ven ciá lis beál lí tott sá ga a más kul-
 tú rá jú gye re ke ket hát rá nyo san érin ti (2. áb ra).

Az et ni kai kul tú rák is külnböznek az in for má ció fel dol go zás ban. A ke le ti kul-
 tú rák in kább haj la nak a jobb agyféltekei mű kö dé sek hasz ná la tá ra. Így a ci gány
kul tú rá ra is ke vés bé jel lem ző az írás be li ség, an nál in kább a moz gá sos-ze nei-vi -
zuá lis te vé keny sé gek. A ci gány szár ma zá sú egyé nek ilyen mó don ele ve ne he zeb -
ben tud nak ér vé nye sül ni a kul tú rá juk tól el té rő kö zeg ben. Nem vé let len, hogy a
szociokulturálisan hát rá nyos ré te gek ben fe lül rep re zen tál tak, és az er re a cso-
 port ra leírt je len sé gek ná luk ta lán még fo ko zot tab ban meg je len nek.

Lé nye ges is me ret, hogy a ké pes sé gek fej lő dé sé ben mi kor ala kul ki az el ma ra -
dás. Nagy cso por tos óvo dá sok ké pes ség vizs gá la tá ban ki de rült, hogy már eb ben
az élet kor ban szek ven ciá lis, va la mint em lé ke ze ti és fi gyel mi ké pes ség be li el ma -
ra dá sok azo no sít ha tók a szociokulturálisan hát rá nyos gye re kek nél.

A szociokulturális szint igen erő sen együtt jár az is ko lai tel je sít mény ben
hang sú lyo san sze re pet ját szó ké pes ség te rü le te ket mé rő felada tok ban nyúj tott
tel je sít ménnyel, de a Raven-teszttel és a Kog ni tív Pro fil Teszt Fi gu rák felada tá val

Be széd

Írás

Ol va sás

Szá mo lás

Lo gi ka

Elem zés

Vi szo nyok 

Rész le tek

So ro za tok

Vi zua li tás

Té ri ké pes sé gek

Kép ze let

Ze ne ér té se és él ve ze te

Ér zel mek

Moz gás

Hu mor

Egé szek

2. áb ra. A két fé le gon dol ko dás mód váz la ta az agy fél te kék hez kap cso ló dóan

BAL JOBB

ana li ti kus
szek ven ciá lis
egymásutáni

ver bá lis

glo bá lis 
szi mul tán
egyide jű 

té ri-vi zuá lis
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vizs gál va ki de rült az is, hogy abszt rak ciós ké pes ség te rén óvodáskorban még
nem ma rad nak el je len tő sen az át la gos tól (Gyarmathy 2008). 

A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű gye re kek nél óvodáskorban nin cse -
nek a te het sé get ki zá ró adott ság-, il let ve ké pes ség be li hiá nyok. In tel lek tuá li san
nem je len tős az el ma ra dá suk. Ez csak a ké sőb biek ben, kisiskoláskor kö rül je le -
nik meg. 

A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű te het sé ges gye re kek kiemel ke dő
gon dol ko dá si ké pes sé geik el le né re az is ko lá ban nem tud nak meg fe le lő tel je sít -
ményt elér ni, sőt te het ség ként is ke vés eséllyel ke rül nek azo no sí tás ra, hi szen
szá mos fon tos te rü le ten, pél dául is ko lai kész sé gek ben és ana li zá ló gon dol ko dás -
ban el ma rad nak a jobb hát té ren fel nö ve ke dett tár saik tól.

Mi köz ben a bal agyféltekei mű kö dé sek te rén ál ta lá ban gyen géb bek a szocio-
kulturálisan hát rá nyos gye re kek, a jobb agy fél te ké hez kap cso ló dó te rü le te ken
kiemel ke dőek le het nek.

A ma gas szin tű gon dol ko dás ban az agy két agy fél te ké jé hez kap cso ló dó el té -
rő in for má ciófel dol go zá si mó dok in teg rált hasz ná la tá ra van szük ség, így nem 
el té rő szin tű, csu pán el té rő jel le gű a szek ven ciá lis-e lem ző és a glo bá lis meg kö -
ze lí tés. A hát rányt így csak az okoz za, hogy az is ko lai ta ní tás egy ol da lúan a bal
agy fél te ké hez kap cso ló dó elem ző, szek ven ciá lis gon dol ko dás mó dot he lye zi
elő tér be.

A szociokulturális hát rány kiala ku lá sa és fenn tar tá sa

Kiin dul va Jensen (1972) vizs gá la ti ered mé nyei ből, a szociokulturális hát rány ter-
 mé sze tét az ed di giek nél vi lá go sab ban le het azo no sí ta ni és ele meit megér te ni.

Az em be ri ség szá má ra már sok év szá zad óta köz pon ti sze re pet ját szik a be-
 széd és az írás be li ség, nem csak a kom mu ni ká ció ban, de a gon dol ko dás ban is.
A jó ver ba li tás adu az egyén szá má ra. A be széd, írás, ol va sás, szá mo lás te rén jól
tel je sí tők a tár sa da lom ban előnyt él vez nek. Még a gyen gébb gon dol ko dá si ké-
 pes sé gű, ke vés bé krea tív egyén is si ke res le het csu pán a be széd hasz ná la tá nak
ha té kony sá gá val. Jó ha son lat er re az an gol szász szak em be rek fö lé nye nem zet kö -
zi hely ze tek ben, ahol az an gol a kom mu ni ká ció nyel ve. 

Sok nem an gol anya nyel vű kol lé ga nem tud ja gon do la tait elég fi no man, ár-
 nyal tan, a meg fe le lő sza va kat a meg fe le lő pil la nat ban hasz nál va ki fe jez ni an go -
lul úgy, mint az an gol anya nyel vűek. Egy re töb ben lesz nek olyan szak em be rek,
akik több nyel vet is anya nyel vi szin ten be szél nek. Ez zel nyil ván va ló, hogy szá-
 muk ra na gyobb le he tő sé gek nyíl nak, adott eset ben hon fi tár saik kal szem ben is.

A nyelv ki dol go zott, ha té kony hasz ná la ta je len tős előnyt je lent a stá tus szer -
zés ben. Azok, akik nél a nyelv fej lő dés bár mi lyen ok ból át la gos, vagy kü lö nö sen,
ha át lag alat ti, hát rány ba ke rül nek, füg get le nül ér tel mi ké pes sé geik től, krea ti vi -
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tá suk tól és tel je sít mény vá gyuk tól.
Jensen (1972) vizs gá la tai azt jel zik, hogy a hát rá nyos hely ze tű csa lá dok ban

ve le szü le tet ten je len van egy in kább moz gá sos-té ri-vi zuá lis in tel li gen cia, szem-
 ben a jó szocio-kultutrális hát te rűek kel, akik nél a be széd ké pes ség az erő sebb. Az
in kább moz gá sos-té ri-vi zuá lis ké pes sé gek hasz ná la tá ra va ló ve le szü le tett haj lam
örök le tes sé ge foly tán, már ko ráb ban is jel le mez het te a csa lá dot. A kor lá to zott
kód te hát nem egy sze rűen a kör nye zet ha tá sá ra ala kul ki, ha nem az egyén ma ga
is haj lik a nyel vi ele mek kor lá to zot tabb hasz ná la tá ra. A köz vet len kör nye zet, a
csa lád, ezt csak megerő sí ti meg lé vő kód já val.

A szociokulturális hát rány te hát a gyen ge nyel vi-
e lem ző gon dol ko dás ból in dul. A moz gá sos-té ri-vi -
zuá lis gon dol ko dá sá val az egyén a tár sa da lom ban,
és legelő ször már a „tár sa da lom elő szo bá já ban”, az
ok ta tá si in téz mé nyek ben, nem tud ma gas vagy akár
csak át la gos tel je sít mény szin tet elér ni. Si ker te len a
ta nu lás ban; az ok ta tá si in téz mény ér té ke lé se sze rint
nem fe lel meg az el vá rá sok nak.

Az ilyen hely zet be ke rült egyén ha mar úgy ér zi, a
ta nu lás nem ne ki va ló, szá má ra nem is je lent ér té -
ket. A hát rá nyos hely zet miatt ku dar co san in dul az
élet ben, lel ki egész sé ge a sok ne ga tív él mény ha tá sá -
ra gyen gül. Meg küz dé si stra té giái in kább vé de ke -
zők, de legin kább a ta nult te he tet len ség ál la po tá ba ke rül. Nem lát ja ér tel mét az
erő fe szí té sek nek, mert ed dig sem hoz tak si kert a pró bál ko zá sai.

Ta nu lat la nul kis eséllyel in dul az egyén a mun ka erő pia con. Anya gi lag messze
el ma rad azok tól, akik si ke re sen vet ték a „nyel vi-lo gi kai-e lem ző in téz mé nye ket”,
és tu dást, ké pes sé ge ket sze rez het tek. Egy re job ban be zá rul nak a le he tő sé gei,
egy re in ger sze gé nyebb kör nye zet be ke rül, ami ál tal a tu dá sa és ké pes sé gei alig
fej lőd het nek. In nen pe dig már csak a ku dar cok kö vet kez nek, és a szociokulturá-
lis hát rány be be to no zó dik. Ele mei egy mást erő sí tik, és a csa lá di min ták to vább -
adód nak.

Lé nye ges kiemel ni, hogy más a tu dás és más az in tel li gen cia. A szociokultu-
rális hát rány el ső sor ban a tu dás te rü le tén okoz je len tős le ma ra dást, de emel lett
saj nos az in ger sze gény kör nye zet, kü lö nö sen a kisgyerekkorban, az ér tel mi ké-
 pes sé gek fej lő dé sét is ne ga tí van be fo lyá sol ja. Emiatt kü lö nö sen fon tos, hogy a
szociokulturálisan hát rá nyos csa lád ba szü le tő gye re kek már igen ko rai élet kor -
ban ingergazdag kör nye zet ben is ta pasz ta la tot sze rez hes se nek.
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Ter mé sze te sen nem min den ki re igaz ez a min ta, és az egyes egyé nek ese té -
ben az ál ta lá nos kö vet kez te té sek nem áll ják meg a he lyü ket. Ami min den kép -
pen azo no sít ha tó, az a ten den cia. A szociokulturálisan hát rá nyos csa lá dok nál
meg fi gyelt vi sel ke dés min ták jel lem zően meg fe lel nek a fen ti kör nek, és ge ne rá -
ció kon ke resz tül átadás ra ke rül nek (3. áb ra).

Ál ta lá ban nagy fel há bo ro dást kelt, ami kor egy-egy nép cso port ról, egy-egy kul-
 tu rá lis ré teg hez tar to zók ról ve le szü le tett sa já tos sá go kat azo no sít a tu do mány. So -
kan ve szé lyes nek tart ják a nap vi lá got lá tott té nye ket, mert a veleszületettség mi att
vál toz tat ha tat lan hát rány ként ész le lik, és ve szé lyes nek tart ják a diszk ri mi ná ciót.

Iga zán ve szé lyes azon ban a ha mis egyen lő ség, egy for ma ság hir de té se, mert
té ves megol dá sok hoz ve zet. Nem a kü lön bö ző sé gek kel van a baj, és nem az zal,
hogy ezt a tu do mány fel szín re hoz za. A baj az, ha eze ket az in for má ció kat nem a
min den ki szá má ra meg fe le lő megol dá sok meg ta lá lá sá ra hasz nál ja a tár sa da lom.
At tól kezd ve, hogy is mer jük a té nye ket, és akár még a megol dá so kat is, már po li -
ti kai kér dés, hogy mi va ló sul meg.

A tu dás és in tel li gen cia a mi ni má lis kog ni tív mo dell alap ján

Az in tel li gen cia, ér tel mes ség a gon dol ko dás ké pes sé ge. Men tá lis erő, az em ber
szá má ra a kör nye zet ad ta ki hí vá sok kal va ló meg küz dé sé nek és al kal maz ko dá sá -
nak egyik leg ha té ko nyabb mód ja.

3. áb ra. A szociokulturális hát rány ele mei önerő sí tő kört al kot nak

A SZOCIOKULTURÁLIS 
HÁT RÁNY ELE MEI

Konst ruk tív 
meg küz dé si 

stra té giák 
hiá nya

Anya gi ja vak 
hiá nya

A ta nu lás-tu dás 
ér té ké nek 

hiá nya

Tu dás, 
ké pes sé gek 

hiá nya

Si ke res ta nu lás 
hiá nya

Ingergazdag 
kör nye zet 

hiá nya

Ver bá lis-szek ven ciá lis-
e lem ző gon dol ko dás 

ha té kony sá gá nak hiá nya
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A tu dás nem egyen lő az in tel li gen ciá val. A gon dol ko dá si ké pes ség ere je és a
gon dol ko dás mód ja, az in for má ció fel dol go zá sá nak sa já tos sá ga más-más rend-
 szer mű kö dé sén ala pul. Azo kon a rend sze re ken felül, ame lyek a gon dol ko dás
ere jét és mód ját ha tá roz zák meg, lé te zik olyan rend szer, a mo du lok rend sze re,
amely mindezek től füg get le nül, min den tu da tos, aka rat la gos erő fe szí tés nél kül
já rul hoz zá a tu dás hoz.

Anderson (1994, 1998) mi ni má lis kog ni tív mo dell je ír ja le na gyon egy sze -
rűen a tu dás lét re jöt tét, és az eb ben részt  ve vő rend sze re ket (4. áb ra).

Az alap ve tő fel dol go zó rend szer (1) lé nye gé ben a szinaptikus ha té kony ság,
amely az ál ta lá nos in tel lek tuá lis erőt biz to sít ja. A gon dol ko dá son ke resz tül ala-
 kít ja a tu dást. Egyé nen ként kü lön bö ző szin tű le het a rend szer ha té kony sá ga, va-
 gyis az ér tel mes ség. Ál ta lá nos ér tel mi ké pes ség be li de fi ci tek, men tá lis re tar dá ció
ese tén az alap ve tő fel dol go zó rend szer nek a gyen ge sé ge okoz za a tu dás be li el-
 ma ra dást (4. áb ra).

A spe ci fi kus fel dol go zók (2) el té rő mű kö dés mó dok, ame lyek a két agy fél te -
ké hez köt he tők. Az in for má ciók két fé le fel dol go zá si mód ját te szik le he tő vé, a
ver bá lis-e lem ző-szek ven ciá lis és a moz gá sos-vi zuá lis-szi mul tán fel dol go zást. Ez
egyé ni min tá za tot ad a tu dás meg szer zé sé ben. A gon dol ko dás mó dot ha tá roz za
meg az, hogy me lyik in for má ciófel dol go zás mennyi re jel lem zi az egyén men tá -
lis te vé keny sé gét (4. áb ra).

Va la me lyik fel dol go zás je len tős alul mű kö dé se spe ci fi kus ta nu lá si za va rok -
hoz (diszlexia, disz kalkulia) ve zet het. Kör nye ze ti hát rányt je lent vi szont az egy-

4. áb ra. Az Anderson-féle mi ni má lis kog ni tív mo dell

GON DOL KO DÁS

alap ve tő fel dol go zó
rend szer (1)

mo du lok (3)

spe ci fi kus fel dol go zók (2)
(ver bá lis-e lem ző és

vi zuá lis glo bá lis)
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 ol da lúan az egyik in for má ciófel dol go zást előny ben ré sze sí tő kul tú ra. Az egy ol -
da lú ság egy részt nem ad le he tő sé get, hogy az em ber szá má ra ren del ke zés re ál ló
fel dol go zó rend szer egé sze fej lőd jön, más részt azok, akik nek a kul tú ra ál tal
előny ben ré sze sí tett spe ci fi kus fel dol go zó rend sze re gyen gébb, le ma rad nak a tu -
dás meg szer zé sé ben.

A spe ci fi kus ta nu lá si za va rok kal küz dő egyé nek ará nya azért nő, mert a kul-
 tu rá lis-tár sa dal mi kö zeg egy re ke vés bé se gí ti a ver bá lis-e lem ző-szek ven ciá lis
fel dol go zás fej lő dé sét, az is ko lai ok ta tás vi szont a ko ráb bi kul tu rá lis kö zeg nek
meg fe le lő ké pes sé ge ket vár el. Aki nek fej lő dé si jel lem zői alap ján a moz gá sos-té -
ri-szi mul tán spe ci fi kus fel dol go zó rend sze re a do mi náns, hát rány ba ke rül, és
fej lő dé sé ben za va rok ala kul nak ki.

A szociokulturálisan ala cso nyabb ré te gek, ahogy Jensen (1972) vizs gá la ti
ered mé nyei mu tat ják, szin tén gyen géb bek az is ko la ál tal előny ben ré sze sí tett 
in for má ciófel dol go zás ban. Erős sé gük a tu dás meg szer zé sé ben a moz gá sos-té ri-
szi mul tán fel dol go zó rend szer len ne. Mint hogy az is ko la nem nyújt en nek meg-
 fe le lő ta ní tást, az ala csony szociokulturális hát te rű gye re kek tu dás be li le ma ra dá -
sa az is ko lá ban to vább nö vek szik.

A mo du lok (3) funk cio ná li san füg-
 get len, össze tett, evo lú ciós je len tő ség gel
bí ró fo lya ma tok, ame lyek az in tel li gen -
cia szint től füg get le nül mű köd nek min-
 den em ber nél (Fo dor 1983). Anél kül,
hogy gon dol ko dás ra vagy erő fe szí tés re
len ne szük ség, meg tu dunk ol da ni bi zo -
nyos felada to kat. Ilyen mo dul ál tal va ló -
sul meg pél dául a há rom di men ziós kép-
 al ko tás, az agy nyelv ta ni elő hu za lo zá sa,
és ez te szi le he tő vé a mentalizációt, vagyis má sok nak a sa já tunk tól füg get len tu-
 da tot tu laj do ní tás ké pes sé gét (4. áb ra).

Úgy is te kint he tők a mo du lok, mint aján dék cso ma gok a men tá lis meg küz -
dés hez. Van nak mo du lok, ame lyek tel je sen feltétlenek, és van nak, ame lyek le he -
tő ség ként áll nak ren del ke zés re, és gya kor lás ra van szük ség a funk ció ki fej lesz té -
sé hez. Min den kép pen szük sé ges, hogy a kör nye zet ben meg je len je nek a mo dul
ak ti vá lá sá hoz meg fe le lő kulcs in ge rek.

Nem is me rünk min den mo dult, de nyil ván va ló, hogy a fej lő dés so rán bi zo -
nyos idő sza kok ban egy-egy mo dul je len tős vál to zá sok ra ad le he tő sé get. A tu -
dás hoz hoz zá já rul nak, de az, hogy mi lyen mér ték ben, je len tő sen függ at tól,
hogy 

• a kör nye zet mennyi re ad in ge re ket a ki fej lő dé sé re, 
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• az egyén mi lyen szin tű alap ve tő fel dol go zá si rend szer rel ren del ke zik a mo -
dul ad ta le he tő ség ké pes ség gé va ló fej lesz té sé re.

Mi nél ingergazdagabb a kör nye zet, és mi nél ha té ko nyabb az egyén gon dol -
ko dá si ké pes sé ge, an nál job ban ki tud ja hasz nál ni a mo du lok ad ta le he tő sé ge ket.
Va ló szí nű sít he tő, hogy az úgy ne ve zett kri ti kus pe rió du sok, il let ve szen zi tív pe-
 rió du sok a mo du lok ad ta fej lő dé si le he tő sé gek idő sza kai.

Maria Montessori azo no sí tott élet sza ka szo kat,
ami kor a gye rek kü lö nö sen ér zé keny bi zo nyos in ge -
rek re. A je len sé get az em be ri agy spe ci fi kus te rü le tei
fej lő dé sé nek tu laj do ní tot ta, és szen zi tív pe rió dus nak
ne vez te a sza ka szo kat, ame lyek so rán a kis gye rek
egy-egy ké pes ség te rü le ten je len tős fej lő dést ér el
(Montessori 1949, 1972). 

Szen zi tív pe rió dus nak ne ve zik azt az élet sza kaszt,
ami kor egy adott vi sel ke dés vagy ké pes ség a legerő -
tel je seb ben fej lő dik és a leg ha té ko nyab ban fej leszt -
he tő. Ha a ki vál tó in ger rel csak ké sőbb ta lál ko zik az
egyén, ak kor egyál ta lán nem, vagy nem jól ta nul ja

meg a kap cso ló dó vi sel ke dést. Szen zi tív pe rió du sa van az anyai ösz tön nek, a kö-
 tő dés nek, a moz gás- és be széd fej lő dés nek, az em lé ke zet nek és fi gye lem nek, az
el vont gon dol ko dás nak és még szá mos ké pes ség nek.

A szen zi tív pe rió du sok nak agy szer ke ze ti hát te re van. Az élet el ső évé ben az
agy na gyobb fej lő dést ér el, mint a to váb bi egész élet so rán. Szü le tés től négy éves
ko rig az agy ké reg glukózfel hasz ná lá sa nö vek szik, és eléri a fel nőtt ko ri két sze re -
sét. Ez a fel hasz ná lás tíz éves ko rig foly ta tó dik (Chugani 1998). Mindez azt mu-
 tat ja, hogy igen je len tős felada to kat vé gez el a gye rek éle te el ső tíz évé ben.

Le ma ra dás az in ger sze gény kör nye zet ben

A tu dás lét re jöt té ben sze re pet ját szó rend sze rek is me re té ben ért he tő, hogy a
szociokulturálisan hát rá nyos gye re kek le ma ra dá sa több szin tű.

1. A gon dol ko dá si ké pes sé gek a kör nye ze ti le he tő sé gek, az in ger gaz dag ság
mér té ké ben tud nak tu dást lét re hoz ni. A szociokulturálisan hát rá nyos
hely ze tű, akár kiemel ke dő ér tel mes sé gű gye re kek is csak ki sebb tu dás hoz
jut hat nak az in ger sze gény kör nye zet ben.

2. A kor lá to zott kó dot hasz ná ló nyel vi kör nye zet ben a ver bá lis-e lem ző-
szek ven ciá lis gon dol ko dás mód ke vés bé fej lő dik, ezért a szociokulturá -
lisan hát rá nyos gye re kek gon dol ko dá sá ban szű kebb in for má ciófel dol go -
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zá si ke re tek ala kul nak ki, és az is ko lai ta ní tás is ke vés bé elér he tő. Emiatt
nemcsak a ver bá lis-e lem ző-szek ven ciá lis gon dol ko dás mód juk nem fej lő -
dik meg fe le lően, de le ma rad nak az is ko lai ta nu lás ban is, és ez zel a ké sőb -
bi munkaerő-piaci le he tő sé geik is szű kül nek.

3. Az in ger sze gény kör nye zet ben nem fej lőd nek elég ma gas szint re az adott
élet kor ban fej lő dő ké pes sé gek. A szociokulturálisan hát rá nyos gye re kek
le ma ra dá sa e té ren lé nye gé ben be hoz ha tat lan, mert idő sebb kor ban je len -
tő sen ke vés bé csök kent he tők a hiá nyok, mint hogy az agyi fej lő dés ben az
el ső tíz év meg ha tá ro zó.

A ké pes ség be li le ma ra dás sok eset ben be hoz ha tat lan, sőt az in ger sze gény
kör nye zet fenn ma ra dá sá val fo ko zó dik. A te het sé ges, szociokulturálisan hát rá -
nyos gye re kek ese té ben a vesz te ség sok szo ros, és már az is ko lás évek re meg je le -
nik. Mindez a ko rai fej lesz tés fon tos sá gá ra hív ja fel a fi gyel met. A le ma ra dá sok
bár mely élet kor ban csök kent he tők, de a leg jobb, ha nem ke let kez nek hiá nyok,
el ma ra dás.

Joan Freeman (1990) a Gulbekian Ala pít vány fi nan szí roz ta ku ta tá sa so rán
ma gas in tel li gen ciá jú, te het sé ges gye re ke ket vizs gált. Az ered mé nyek azt mu tat -
ták, hogy a te het sé ge sek ér zé ke nyeb bek az ok ta tá si ha tá sok ra. A rossz ok ta tá si
kör nye zet na gyobb rom lást ered mé nye zett a te het sé ge sek in tel li gen cia teszt jei -
nek pont szá mai ban, mint az át la go sa ké ban.

Egy kö ve té ses vizs gá la tunk ban ha son ló ered mény szü le tett. Tíz is ko lát és
több mint ezer gye re ket von tunk be a ku ta tás ba, ahol kü lön bö ző szociokulturá-
lis hát te rű te het sé ges gye re kek fej lő dé sét kö vet tük (1. táb lá zat).

Az egyes is ko lák ba já ró gye rek cso por tok kü lön bö ző szin ten tel je sí tet tek a
Ra ven-tesztben, amely az eduktív in tel li gen ciát mé ri. Az el ső teszt fel vé tel kor a

1. táb lá zat. A vizs gált is ko lák szociokulturális hát te re és a Raven-tesztben elért ered mé nyek
ala ku lá sa öt év után (N = 115)

Is ko lák  
szociokult.

szint je

Kiemel ke dők ként azo no sí tot tak  
Raven-teszt ered mé nye

3. osz tály 8. osz tály vál to zás

Ma gas 46,9 55,3 8,4

Kö ze pes 47,3 54,6 7,3

Ala csony 46,4 52,7 6,3

Át la go san 46,9 54,2 7,3
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leg ma ga sabb át la got a ma gas szociokulturális hát te rű is ko lák ba já rók, a legala -
cso nyab bat az ala csony szociokulturális hát te rű is ko lák ba já rók ér ték el. Úgy 
tű nik, hogy a kul tú ra füg get len nek tar tott Raven-teszt ál tal mért, az ér tel mi ké-
 pes sé gek alap ját ké pe ző kö vet kez te té si, el vo nat koz ta tá si ké pes sé gek te rén a szo-
ciokulturális kü lönb sé gek már ki lenc éves kor ban meg je len tek.

A gon dol ko dá si ké pes sé gek fej lő dé sé ben va ló el ma ra dás már az is ko lás kor
ele jén je len tős volt, de az is ko lás évek so rán ez a le ma ra dás erő sö dött a kiemel -
ke dő ér tel mi ké pes sé gek kel ren del ke zők nél az ala csony szociokulturális hát te rű
is ko lák ban.

A kiemel ke dő ként, a vizs gált gye re kek fel ső 10%-aként azo no sí tott gye re kek
töb bé-ke vés bé egy for ma szin tet mu tat tak har ma dik osz tály ban. Bár alul rep re -
zen tál tan, de a hát rá nyos hely ze tű te rü le te ken mű kö dő is ko lák ból is be ke rül tek
gye re kek a „te het sé ge sek” cso port já ba.

Öt év el tel té vel az ered mé nyek ben mu tat ko zó vál to zás is ko lán ként kü lön bö -
ző volt. A leg ke ve sebb fej lő dést az ala csony szociokulturális hát te rű is ko lák ba já -
ró, ko ráb ban kiemel ke dő ként azo no sí tott gye re kek mu tat ták. A kör nye zet szá-
 muk ra nyúj tot ta a leg ke ve sebb le he tő sé get a fej lő dés hez (Gyarmathy 2001).

A le ma ra dás már az is ko lás kor ele jé re kiala kul. A ké pes sé gek fej lő dé sé nek
in ten zív idő sza ká ban, a kisgyerekkorban in dul el és zá rul is a szen zi tív pe rió du -
sok több sé ge. Ezek nek az idő sza kok nak ha té kony ki hasz ná lá sá val sok szo ros ké-
 pes ség szin tet le het elér ni a gon dol ko dá si szint nek meg fe le lően, ha legalább
meg fe le lően in gergazdag a kör nye zet (5. áb ra).

5. áb ra. A ké pes sé gek fej lő dé se a kör nye zet in ger gaz dag sá gá nak függ vé nyé ben

Ké pes sé gek

A kör nye zet 
in ger gaz dag sá ga
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A kiemel ke dő gon dol ko dá si ké pes sé gek kel ren del ke zők ese té ben ezek az ér-
 zé keny sza ka szok az át la gos nál na gyobb je len tő ség gel bír nak. A meg nyí ló ideg-
 rend sze ri le he tő sé ge ket ők az át la gos nál job ban tud ják hasz no sí ta ni, ha er re a
kör nye zet is le he tő sé get ad.

Min den vizs gá la ti ered mény ar ra mu tat, hogy mi nél jobb ké pes sé gek kel ren-
 del ke zik az egyed, an nál job ban tud ja hasz no sí ta ni a kör nye ze ti in ge re ket ké pes -
sé gei fej lő dé sé hez. A kör nye zet in ger gaz dag sá gá val min den fé le szin tű ké pes ség
ex po nen ciá li san fej lő dik, de a ma ga sabb ér tel mi ké pes sé gek kel ren del ke zők ese-
 té ben a gör be me re de kebb. A kör nye zet in ger gaz dag sá gá nak vál to zá sá val na-
 gyobb vál to zás kö vet ke zik be a kiemel ke dő ké pes sé gűek fej lő dé sé ben, mint a
gyen géb bek ese té ben. 

A szociokulturálisan hát rá nyos te het sé ges gye re kek ingergazdagabb kör nye -
zet be szü le tett te het sé ges tár saik hoz ha son lóan az át la gos nál na gyobb in ten-
 zi tás sal ke re sik az in ge re ket, él mé nye ket. Adott sá gaik le he tő vé te szik a kör nye -
ze ti in ge rek ma gas szin tű fel hasz ná lá sát, és szük sé ges sé te szik az in ge rek ke re sé -
sét. Hely ze tük azon ban a le he tő sé gek ki hasz ná lá sát és szük ség le teik kielé gí té sét
egyaránt le he tet len né te szi. A ko rai fej lesz tés ná luk nem csak a ké pes sé gek fej lő -
dé sét se gí ti, de a vi sel ke dés be li prob lé má kat is megelőz he ti.

A nyel vi hát rány és a ha mis in tel lek tua liz mus

A fent azo no sí tott el ma ra dá sok, hát rá nyok kul tu rá lis ala pon jön nek lét re. Ak kor
lesz tár sa dal mi vá és gaz da sá gi vá a hát rány, ha a kul tu rá lis kü lönb sé ge ket a tár sa -
da lom nem tud ja ke zel ni. 

A ta ná rok, a ta ní tás, az is ko la, az ok ta tás irá nyí tás nem ve szi fi gye lem be, hogy
a diá kok 20%-a a több ség től el té rően tud na ha té ko nyan ta nul ni. Azt a té ves ér-
 ték ren det suly kol ják a gye re kek fe jé be, hogy a nyel vi-lo gi kai in tel li gen cia az
egyet len, amely szel le mi ér té ket kép vi sel. Ugyanak kor, a ma is mert szel le mi ké-
 pes ség te rü le tek is messze több fé lék en nél (lásd Gardner 1983), és ak kor még
nem szá mol tunk a ré gi ko rok és a jö vő ké pes ség te rü le tei vel, ame lye ket az em be -
ri ideg rend szer ké pes ki fej lesz te ni.

Az in tel li gen cia, a gon dol ko dá si ké pes ség
min den ki vá ló tel je sít mény hez szük sé ges.
Az in tel li gen cia tesz tek ke vés sé al kal ma sak a
gon dol ko dás mé ré sé re, mert a gon dol ko dás
csak va la mi lyen tu dá son ke resz tül tud meg-
 mu tat koz ni, így vi szont már a tu dás mér té ke
is be fo lyá sol ja a tel je sít ményt. So kan össze-
 té vesz tik az in tel li gen ciát az zal a ké pes ség -
gel, amit az in tel li gen cia tesz tek mér nek.
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A tel je sít mé nyek hez a gon dol ko dá son felül szük ség van egyéb ké pes ség re is.
Az ér tel mi ké pes ség hasz nál ha tó a prob lé mák megol dá sá ra, de egy adott te rü le -
ten a spe ciá lis ké pes sé gek nél kül sen ki nem ér el ered ményt. A nyel vi ké pes sé gek
ke vés sé szük sé ge sek a ze nei, moz gá sos, té ri-vi zuá lis tel je sít mé nyek eléré sé hez,
sőt, a tár sas-ér zel mi te rü le te ken sem fel tét le nül ve ze tő ké pes ség a jó ver ba li tás,
még ha előnyt is je lent.

Vég ze te sen le szű kí tő az a szem lé let, amely az ér té ke ket egy di men zió ban, a
nyel vi-lo gi kai ké pes ség alap ján hie rar chi zál ja. Nem ér té ke sebb egy kö ze pes fi lo -
zó fus vagy ma te ma ti kus, mint egy kö ze pes asz ta los vagy ze nész. Egy kiemel ke -
dő ké pes sé gű és tu dá sú fi lo zó fus és egy kiemel ke dő ké pes sé gű és tu dá sú asz ta los
vi szont egya ránt ér té kes. Mindegyik eset ben szük sé ges a gon dol ko dá si ké pes ség
és adott te rü le ten a tu dás.

A tár sa da lom ter mé sze te sen rang so rol ja, hogy mely tel je sít mé nye ket te kint
ér té ke sebb nek. Egy asz ta los még oly egye di, ki vá ló és hasznos mun ká ját sem te-
 kin ti a mai szel le mi elit egyen ran gú nak, az em be ri ség szá má ra ugyano lyan lé-
 nye ges nek, mint mond juk egy ki vá ló fi lo zó fiai mű vet. Az ilyen ér ték rend azon-
 ban az adott tár sa da lom, adott kul tú ra ér ték rend je. Je len tő sen el té rő hely zet ben,
kul tú rá ban más ér té kek ke rül nek elő tér be. Va jon ha va la ki ha jó tö rést szen ved
egy la kat lan szi ge ten, kit sze ret ne ma ga mel lett tud ni: egy fi lo zó fust vagy egy ha-
 jó ácsot?

Az egye te mes ér té kek sok kal gaz da gab bak, mint amit egy adott hely zet ér-
 ték ké tesz. A tár sa da lom és kul tú ra ter mé szet sze rű leg vá lo gat ezek ből, de saj ná -
la tos, ha a vá lo ga tás szűk, és kü lö nö sen saj ná la tos, ha a vá lo ga tás adott hely zet -
ben nem meg fe le lő a si ke res al kal maz ko dás hoz.

Amennyi ben egy tár sa da lom emel lett még túl ko rán is egye li ki a sok fé le sé -
get, ak kor ne he zen tud majd sok fé le megol dás ra ké pes em be re ket ta lál ni a fel-
 me rü lő hely ze tek ke ze lé sé re. Az is ko la, kü lö nö sen az ál ta lá nos is ko la felada ta az
len ne, hogy mi nél szé le sebb kör ben fej lessze ki a gye re kek ké pes sé geit, hogy a
tár sa da lom sok fé le vá laszt ad has son majd a ki hí vá sok ra. A spe cia li zá ció sem le-
 het sé ges, ha nin csen alapja a sok fé le ké pes ség nek.

Ha egy fé le ér té ket azo no sít a tár sa da lom, olyan hely zet be ke rül, mint az a tár-
 sa da lom, ahol vagy csak bi cik lit, vagy csak sze-
 mély gép ko csit, vagy csak te her gép ko csit hasz nál -
nak. A bi cik lis tár sa da lom le né zi a töb bie ket, mert
nem tud nak kes keny uta kon és üzem anyag nél kül
jár ni, de ha gyor san kell va la ho va el jut ni, vagy még
nagy ter het is kell szál lí ta ni, ak kor baj ba ke rül nek,
és pót megol dá so kat kell al kal maz niuk. A sze mély -
gép ko csis val lá súak azt gon dol hat ják, hogy min-
 den ki bo lond, aki nem ezt a leg gyor sabb megol -
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dást vá laszt ja, és per sze a te her au tó sok a legerő sebb ként le néz he tik a ki csi ket.
Könnyű el kép zel ni, hogy mindegyik eset ben hiány zik va la mi lyen tu laj don ság,
jel lem ző, ami ér té kes le het egy-egy hely zet ben. Ezért ta lál tuk fel és hasz nál juk a
bi cik lit, a sze mély gép ko csit és te her gép ko csit is.

Amíg ezt a gon do lat sort nem ké pes a szel le mi elit ma gáé vá ten ni, és a tár-
 sada lom az em be ri ér té kek re al kal maz ni, ad dig az ok ta tá si in téz mé nyek is hie-
 rar chi ku san ke ze lik a ké pes sé ge ket. So kan le het né nek si ke re sek sok fé le ér ték 
el fo ga dá sa ese tén. Egyelő re azon ban ér tel mes gye re ket ne he zen en ged nek asz ta -
los sá vál ni, és emiatt egy re ne he zebb akár át la gos ké pes sé gű asz ta lost is ta lál ni.
Sok gon dol kod ni ké pes gye rek, aki ta lán va la me lyik ipa ros szak má nak ki vá ló
mes te re le he tett vol na, seny ved, mond juk mér nök ként vagy or vos ként. Meg be -
csü lést eset leg így könnyeb ben sze rez, de kér dés, hogy sa ját út ját jár hat ja-e, vagy
a stá tu szért fel kel lett ad ja bel ső in dít ta tá sú hi va tá sát.

A szűk lá tó kö rű ség azon ban nem a szel le mi elit pri vi lé giu ma. Azok, aki ket
ki szo rí tott sa ját ér té kei ből el ső sor ban nyel vi hát rá nyuk miatt, nem is lát ják, és
fő leg nem ér té ke lik sok ra a szel le mi elit ké pes sé geit és tel je sít mé nyeit. Csak a lát-
 ha tó te vé keny sé get ké pe sek mun ka ként, ér ték ként azo no sí ta ni. Így tör tén het
meg, hogy a cuk rá szat ban ki se gí tő ként dol go zó anyu ka, ki mond va ta lán az ala-
 cso nyab ban is ko lá zot tak gon do la tát, azt ta lál ta mon da ni egy is ko lá ban, hogy a
ta nár nem tesz sem mit, csak be szél egész nap. „Bez zeg az edény mo so ga tók ke-
 mé nyen dol goz nak!”

A kü lön bö ző tu dá sok ér té két csak azok lát hat ják, akik is mer nek kü lön bö ző
tu dá so kat. A ha mis in tel lek tua liz mus an tiin tel lek tua liz must ger jeszt. A ki re -
kesz tés a veleszületetett nyel vi hát rányt és a csa lád ban már ko ráb ban kiala kult
szociokulturális hely ze tet tar tó sít ja, ami így to vábbadó dik, akár nö ve ked het is,
és az ér tel mi ké pes sé gek től és te het ség től füg get le nül rend sze re sen ku dar cok hoz
ve zet.

A ta nult te he tet len ség és a ta nult si ke res ség

A ta pasz ta lat és a vizs gá la ti ered mé nyek is azt mu tat ják, hogy az ala csony SES
csa lá do kat a ta nult te he tet len ség jel lem zi: a si ker vagy ku darc kül ső té nye zők
függ vé nye. Úgy gon dol ják, sor suk a sze ren csén mú lik, ezért könnyen felad ják
cél jai kat (Dweck–Licht 1980).

Ha gyak ran el ke rül he tet len ne ga tív in ge rek ér nek va la kit, kiala kul a ta nult
te he tet len ség, a tar tós, is mét lő dő kont roll vesz tés él mé nye. Ál lat kí sér let ben áram-
 üté sek nek vagy je ges víz nek tet ték ki az ál la to kat. Egy ide ig min dent meg tet tek 
a baj ba ju tot tak, hogy el me ne kül hes se nek, egy idő múl va azon ban felad ták a
pró bál ko zást, passzív vá, le tar gi kus sá vál tak. Ha több ször éli át ezt az él ményt az
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ál lat, már a ve szély hely zet előjeleire is te he tet len ség gel, passzi vi tás sal rea gál (Se-
ligman 1975).

Az em ber nél ugyanígy hat nak a tar tó san rossz, megold ha tat lan nak ta pasz -
talt/ ér zett hely ze tek. A hosszan tar tó kont roll vesz tés él mé nye ér zel mi leg ne ga tív,
el ke rül he tet len hely ze tek ben a re mény te len ség és te he tet len ség ér zé sét ala kít ja
ki. Ez a ké sőb bi hely ze tek re is át te vő dik, és ki mu tat ha tó ideg rend sze ri vál to zá -
sok kal is jár. A ta nult te he tet len ség tu laj don kép pen ma ga tar tá si dep resszió (Se-
ligman 1975).

A szo ron gás, fruszt rá ció és dep resszió el vi sel he tet len sé gét gyak ran pót sze -
rek kel, al ko hol lal és dro gok kal pró bál ják eny hí te ni. Ezek a megol dá sok azon ban
to váb bi ba jok hoz ve zet nek, a füg gő ség, az el szi ge te lő dés, a beil lesz ke dés esé lyé -
nek egy re sú lyo sabb za va ra az ered mény.

A fent em lí tett kí sér le tek ben azon ban min dig volt né hány olyan kí sér le ti ál -
lat, aki új ra és új ra meg pró bált sza ba dul ni a kín tól, akár hány szor is nem si ke rült.
Ab ban a kí sér le ti fá zis ban, ami kor a hely zet er re le he tő sé get adott, ki is ju tot tak a
baj ból. Nyil ván, ha az egyed nek van le he tő sé ge, hogy meg ta pasz tal ja sa ját ha té -
kony sá gát, ak kor na gyobb va ló szí nű ség gel tud majd meg küz de ni a ne héz hely-
 ze tek kel, de ilyen ta pasz ta lat hiá nyá ban er re ki sebb az esély.

A ta nult te he tet len ség egyé ni ta pasz ta la tok ból ala kul ki, de ha a szo cia li zá ció
so rán a kör nye zet er re min tát ad, az egyé ni ta pasz ta lás nál messze mé lyebb ta nu -
lás jön lét re. A szociokulturális hát rány ban fel nö ve ke dett nem ze dé kek élet ér zé -
sé ben, vi sel ke dés min tái ban rög ző dött te he tet len ség, gyen ge, maladaptív meg-
 küz dé si mó dok a min den na pi élet so rán au to ma ti ku san átadód nak.

A meg küz dést bel ső és kül ső té-
 nye zők ala kít ják. Konst ruk tív meg-
 küz dé si min ták és a bel ső lel ki erő,
amely a si ke rek és el fo ga dás ta la ján
jön lét re, hosszabb ku darc so ro za tot,
ba jo kat és krí zi se ket is se gí te nek ke-
 zel ni. A ta nult te he tet len ség kiala ku -
lá sá ra va ló ve szé lyez te tett sé get fo-
 koz za a ko rai szü lő vesz tés, ne ga tív
csa lá di lég kör, gyer mek ko ri bán tal ma zás.

A si ker te len sé gek már na gyon ko rai élet kor ban mo ti vá lat lan ná te het nek.
A ha té kony ság ér zé se az em bert újabb tel je sít mé nyek re sar kall ja, és egy ben ar ra
is, hogy még ha té ko nyabb le gyen, hi szen meg ta pasz tal ta en nek hasz nát. 

A ta nult te he tet len ség mel lett egy má sik fo ga lom, a ta nult si ke res ség, ered-
 mé nyes ség is meg je lent a pszi cho ló gu sok szó tá rá ban. A po zi tív pszi cho ló gia ar -
ra fi gyel, mi től lesz ké pes az egyén egész sé ges ma rad ni. Vagyis nem azok a kí sér -
le ti ál la tok ér dek lik, ame lyek felad ják a küz del met, ha nem azok, akik új ra és új ra
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meg pró bál nak ki ke rül ni a baj ból. Nem elég azt tud ni, mi az, ami gyen gé vé tesz.
Fon tos ki de rí te ni, hogy mi az, ami től erős lesz va la ki.

A po zi tív pszi cho ló gia egyik ne ves kép vi se lő je, Csíkszentmihályi Mi hály
(1998) megol dást is mu tat a ta nult si ke res ség, ered mé nyes ség eléré sé hez. A ké -
pes sé gek nek meg fe le lő ki hí vás to váb bi te vé keny ség re sar kal ló elé ge dett ség ér -
zés hez ve zet. Azt a jó  ér zést, ami a hoz záér tés és a ha té kony ság ér zés ál tal jön lét -
re, ne ve zi Csíkszentmihályi áram lat nak. A „flow” ál la po ta az op ti má lis éber sé gi
szin ten jön lét re, ami kor ép pen ak ko ra fe szült sé get él meg az em ber, amek ko rá -
ra szük sé ge van.

Ha a feladat hoz ké pest a ké pes ség ki csit ki sebb, ak kor már fe szült sé get érez az
em ber, ha na gyon tá vol van a kí vá na tos ké pes ség szint egy ki hí vás ese té ben, ak -
kor szo ron gás ala kul ki. Ha a ki hí vás nem túl nagy, de a ké pes ség is ala csony
szin tű, csak eny he szo ron gás, ag go da lom lép fel.

A ki vá ló ké pes ség szá má ra az át la gos ne héz sé gű feladat a kont roll, hoz záér tés
ér zé sét ad ja. A ru tin felada tok szint je ez, ami kor nincs szük ség erő fe szí tés re. Ha
a feladat szint je en nél is ala cso nyabb, unal mas sá vá lik.

Ké pes sé gek és felada tok hiá nyá ban apá tia ala kul ki. Ilyen hely zet ben nincs
esély a fej lő dés re, mert sem a fe szült ség nem kény sze rí ti az egyént ta nu lás ra, sem
a hoz záér tés nem te szi le he tő vé a feladat meg ta lá lá sát (6. áb ra).

6. áb ra. Az áram lat ér zés és a ki hí vás/ké pes ség ará nyá nak kö vet kez mé nyei

KI HÍ VÁS

FE SZÜLT SÉG

UNA LOM

KI HÍ VÁS HIÁ NYA

KÉ PES SÉG 
HIÁ NYA

SZO RON GÁS

AG GO DA LOM

APÁ TIA LA ZÍ TÁS

ÁRAM LAT-
ÉR ZÉS

KONT ROLL 
ÉR ZÉ SE

KÉ PES SÉG



27

Hát rány ban az előny – A szociokulturálisan hát rá nyos te het sé ge sek

A ta nult si ke res ség lé nye gé ben an nak meg ta pasz ta lá sa, mi lyen jó ér zés, ha a
ké pes sé gek nek meg fe le lő ki hí vást ta lál az em ber. Ez a ta pasz ta lat to váb bi ke re -
sés re, te vé keny ség re, ak ti vi tás ra ösz tö nöz.

A ta nult te he tet len ség egyet len el len sze re a ha té kony ság meg ta pasz ta lá sa.
Olyan hely ze tek se gí tik a meg küz dést, ame lyek ben ha té kony nak ér zi ma gát az
egyén. 

A ki vá ló ér tel mű gye rek, aki nyel vi hát rá nya miatt sok szor ku dar cot val lott,
nem hisz ön ma gá ban, és mint a fent em lí tett kí sér le ti ál lat, nem tesz erő fe szí té -
se ket, hogy jobb sors ra jus son. Nem lát ja, hogy ké pes sé gei ha té konnyá és si ker re
al kal mas sá te he tik, ezért nem igyek szik fej lőd ni, nem tesz erő fe szí té se ket ott,
ahol már meg ta nul ta a ku dar cot. Bel ső im pul zu sai irá nyí tat lan bel ső fe szült ség -
gé vál nak.

Ezek a fe szült sé gek könnyen vál nak vi sel ke dés za var rá, ami az an ti szo ciá lis
sze mé lyi ség fej lő dés alapja.

Vi sel ke dés za va rok vagy te het ség

A ma ga sabb gon dol ko dá si ké pes ség, az ér tel mes ség egy ben bel ső erő is, amely a
kör nye ze ti in ge rek fe lé for dít. Ez meg fi gyel he tő az ál la tok nál is. Az in tel li gen -
sebb ál la tok a ke vés bé oko sok hoz ké pest töb bet explorálják a kör nye ze tü ket és
töb bet ját sza nak. Vagyis kí ván csib bak és te vé ke nyeb bek ke vés bé ér tel mes tár sa-
ik nál.

A bel ső haj tó erő, amely így meg mu tat ko zik, igényt, sőt szük ség le tet je lent.
A ké pes sé gek nek nem meg fe le lő ki hí vás kel le met len ér zést okoz. Az op ti má lis
fe szült sé gi szint eléré sé hez több in ger re van szük sé ge az in tel li gen seb bek nek.
Ezért na gyon sok szor hi perak tív nak íté lik a te het sé ges gye re ke ket, akik nem ül -
nek meg egyhelyben.

A kiemel ke dő tel je sít mé nyek re ké pes te het ség je lei és a hi perak ti vi tás tü ne tei
szá mos pon ton megegyez nek. Ilyen a gyors reak ció, a szo ká sos tól el té rő ész le lés,
az át la gos nál te vé ke nyebb vi sel ke dés, al ko tá si vágy, kí ván csi ság, haj lam az au to -
ri tás meg kér dő je le zé sé re, fá rad ha tat lan ság, meg fe le lő ki hí vás hiá nyá ban rend-
 bon tó vi sel ke dés, ala csony mo no tó niatű rés.

A szak iro da lom ban hosszas vi ták foly nak 
ar ról, va jon a te het sé ge se ket diag nosz ti zál ják hi-
 perak tív nak, vagy a hi perak ti vi tás egy faj ta te-
 het ség tí pus fi zio ló giai hát te rét ké pez he ti (Gyar-
mathy 2009b). 

A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű te-
 het sé ge sek ese té ben sincs ez más kép pen, csak
hely ze tük el té rő, és ez sú lyo sab bá te szi a kö vet -
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kez mé nye ket. A pe da gó gu sok a szociokulturá lisan hát rá nyos gye re kek vi sel ke -
dé sé ben is a hi perak ti vi tás je gyeit lát ják. Kü lö nö sen a kiemel ke dő ké pes sé gek kel
ren del ke ző szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű gye re ke ket haj la mo sak hi per-
ak tív ként azo no sí ta ni.

Egy vizs gá lat ban a hi perak ti vi tás klasszi kus je gyeit (Conners 1969) kap ták a
pe da gó gu sok egy ér té ke lő lis tá ban. Az ér té ke lés ered mé nyét össze ve tet tem a
gye re kek Raven-teszttel mért ér tel mi ké pes sé gé vel és szociokulturális hát te ré vel.
Az össze füg gé sek alap ján a szociokulturális hát rány egye nes arány ban van a pe-
 da gó gus megíté lé se sze rin ti hi perak ti vi tás vi sel ke dés je gyei nek meg je le né sé vel
(Gyarmathy 2007b).

A hi perak ti vi tás je gyei és a szociokulturális hát rány össze füg gé se még erő tel -
je sebb a ma ga sabb ér tel mi ké pes sé gek kel ren del ke ző gye re kek ese té ben. Ez azért
kü lö nö sen je len tős ered mény, mert azt jel zi, hogy annyi val erő tel je sebb a szoci-
okulturális hát rány ha tá sa a hi perak ti vi tás vi sel ke dés je gyei nek meg je le né sé re,
hogy a ma ga sabb szociokulturális hát te rű te het sé ge sek eset le ges hi perak ti vi tás -
je gyei nem eny hí tet tek az ada to kon (2. táb lá zat).

2. táb lá zat. A hi perak ti vi tás vi sel ke dé ses je gyei alap ján tör té nő ér té ke lés és a szocio-
kulturális hát rány kap cso la ta át lag fe let ti és át la gos ké pes sé gű 8–10 éves 
gye re kek ese té ben (Gyarmathy 2007b)

Az ál lí tá sok Át lag fe let ti  
ér tel mi  

ké pes sé gűek

Nem át lag fe let ti 
ér tel mi  

ké pes sé gűek

1 So kat mo co rog, felug rál a he lyé ről –0.543 –0.414

2 Za var ja a töb bie ket –0.500 –0.319

3 Nyug ta lan, túl ak tív –0.523 –0.444

4 Nem fe je zi be, amit el kez dett –0.176 –0.317

5 Fi gyel met len, könnyen el te rel he tő –0.246 –0.685

6 Nem le het hosszabb ideig le köt ni –0.400 –0.466

7 Nem kö ve ti az uta sí tá so kat –0.589 –0.316

8 Im pul zív, meg gon do lat lan –0.673 –0.308

9 Han gu la ta gyor san vál to zik 0.015 0.049

10 In du lat ki tö ré sei van nak –0.744 –0.432

11 Di csé ret és bün te tés le pe reg ró la –0.673 –0.461

12 Fo lya ma tos fi gyel met kö ve tel –0.760 –0.508

Hi perak ti vi tás –0.473/–0.530 –0.473/–0.530
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Nem ér dek te len meg vizs gál ni az egyes ál lí tá sok kal va ló össze füg gé se ket. Bár
a vég ső össze sí tés ben a ma ga sabb ér tel mi ké pes sé gek kel ren del ke ző gye re kek
ma ga sabb szin ten tűn nek hi perak tív nak, a rész ered mé nyek vál to za to sak.

A je gyek kö zül egyik cso port ra sem na gyon jel lem ző a gyors han gu lat vál to -
zás. Ta lán ez meg kü lön böz tet he ti a hi perak tí vak és a szociokulturálisan hát rá -
nyo sak cso port ját. Ha ezt az ál lí tást ki vesszük a lis tá ból, erő sebb az össze füg gés,
ami nek alap ján a vi sel ke dés za va ro kat jel zik az is ko lák.

Az ál lí tá sok nem mindegyi ke egy for mán kor re lál az át lag fe let ti és nem át lag
fe let tiek cso port já ban. Az át lag fe let tiek ese té ben a szociokulturális hát ránnyal
össze füg gés ben ke vés bé kor re lál nak az aláb biak:

• nem fe je zi be, amit el kez dett
• fi gyel met len, könnyen el te rel he tő

A jobb ér tel mi ké pes sé gek kel ren del ke ző szociokulturálisan hát rá nyos gye-
 re kek re nem fel tét le nül jel lem ző a fi gyel met len ség. Ha a feladat ér de kes, és ér tel -
mi ké pes sé geik se gí tik, hogy még az is ko lá ban is ta lál ja nak szá muk ra elér he tő
ki hí vá so kat, ak kor azt el vég zik. Ez az egyik jel lem ző, ami meg kü lön böz te ti a
jobb ké pes sé gű szociokulturálisan hát rá nyos gye re ke ket a gyen gébb ké pes sé gű
és a hi perak tív gye re kek től (7. áb ra).

7. áb ra. A hi perak ti vi tás vi sel ke dé ses je gyei (1–12-ig sor szá moz va) és a szociokulturális 
hát rány kap cso la ta át lag fe let ti és át la gos ké pes sé gű gye re kek nél

Át lag fe let ti

Nem át lag fe let ti
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Az in tel li gen sebb cso port ese té ben a szociokulturális hát tér rel össze füg gés -
ben erő seb ben kor re lál nak az aláb bi ál lí tá sok:

• Nem kö ve ti az uta sí tá so kat,
• Im pul zív, meg gon do lat lan,
• In du lat ki tö ré sei van nak,
• Di csé ret és bün te tés le pe reg ró la,
• Fo lya ma tos fi gyel met kö ve tel.

Az ada tok azt mu tat ják, és a ta pasz ta lat is megerő sí ti ezt, hogy az át lag fe let ti
ér tel mi ké pes sé gek kel ren del ke ző szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű gye re -
kek nem át lag fe let ti in tel li gen ciá val ren del ke ző tár saik nál sok te kin tet ben ne he -
zeb ben ke zel he tők.

A fen ti öt ál lí tás legin kább az ön tör vé nyű ség alá so rol ha tó je gye ket mu tat.
Ezek na gyon jel lem zők a hi perak tív gye re kek re, de a te het ség re is. Az ön tör vé -
nyű ség meg ne he zí ti a beil lesz ke dést. Sok te het sé ges gye rek nek van gond ja az zal,
hogy meg ta lál ja a he lyét a kö zös ség ben, mi köz ben erő tel jes bel ső haj tó erő irá-
 nyít ja sa ját út já ra. A szociokulturálisan hát rá nyos gye re kek ese té ben ez a je len -
ség felerő sö dik. Olyannyi ra, hogy ezt sem el len sú lyoz ta a vizs gá la ti cso port ban
va ló szí nű leg szin tén meg lé vő szociokulturálisan jobb hely ze tű te het sé ges gye re -
kek ön tör vé nyű sé gé nek mu ta tó ja.

A te het ség re jel lem ző bel ső haj tó erő, amely ak ti vi tás ra ösz tö nöz, a szociokul-
turális hát rány ban több aka dály ba üt kö zik, mint át la gos kör nye ze ti fel té te lek kö-
 zött. Az él mény szer zés te re pe szű kebb a sze ré nyebb anya gi kö rül mé nyek kö zött.
Szá muk ra az is ko la is in kább fruszt rá ló kör nye zet, mint az ér dek lő dést kielé gí tő,
él mé nye ket nyúj tó kö zeg. Az in ger ke re sés ilyen hely zet ben za va ró ha tást kelt.
A te he tet len ség nyug ta lan ság ba, sőt in du la tok ba for dul. A meg je le nő vi sel ke dés -
je gyek lé nye gé ben az in tel lek tus fruszt rált in ger ke re sé sé nek kö vet kez mé nyei.

Az in tel li gen cia poligenetikus ter mé sze té nek felis me ré sé vel egy re na gyobb
fi gye lem for dul a kör nye zet és az egyé ni ge ne ti kai le he tő sé gek kap cso la ta fe lé.
Úgy tű nik, a gye re kek nem passzív el vi se lői a kör nye ze ti ha tá sok nak, ha nem a
ge ne ti kai adott sá gaik nak meg fe le lő in ge re ket ke re sik, és a kör nye ze tet je len tő -
sen be fo lyá sol ják vi sel ke dé sük kel (Plomin 1997). 

A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű te het sé ge sek ér tel me is így tesz, de
hely ze tük ben ez sú lyos beil lesz ke dé si za va rok hoz ve zet. A meg je le nő je gyek
egy szer re je lei a te het ség nek, és az élet kor elő re ha lad tá val, va la mint a fruszt rá -
ciók mér té ké nek nö ve ke dé sé vel a vi sel ke dés za va rok nak is.

„Ha kép ző mű vé szet, ze ne és test ne ve lés len né nek a ve ze tő tan tár gyak az ál-
 ta lá nos is ko lai tan terv ben, két ség te le nül a ta nu lá si za va rok kal küzdőknek a
mos ta niak tól el térő cso port já val len ne dol gunk.”

Norman Geschwind, 1984



A szél a le ve gő azon ré sze, 
ame lyik siet.

2. A SZOCIOKULTURÁLISAN HÁT RÁ NYOS 
HELY ZE TŰ TE HET SÉ GES GYE RE KEK 
AZO NO SÍ TÁ SA

A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű te het sé ges gye re kek azo no sí tá sa igen
bi zony ta lan. A ha gyo má nyos mód sze rek kel mér ve a vizs gált ké pes sé gek és kész-
 sé gek alap ján ezek a gye re kek ál ta lá ban nem tűn nek kiemel ke dő nek, hi szen kör-
 nye ze tük nem biz to sí tot ta az op ti má lis fej lő dés hez szük sé ges hát te ret. Ráadá sul
a ha gyo má nyos is ko lai-tu do má nyos gon dol ko dás mód tól is igen tá vol esik az a
mód, aho gyan a szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű te het sé gek ha té ko nyan
tud nak prob lé ma hely ze te ket megol da ni, gon dol kod ni.

A te het sé ge sek azo no sí tá sá nak két út ja

A te het sé ge sek azo no sí tá sá nak van pszi cho met riai és fo lya matmeg fi gye lé ses 
út ja. A pszi cho met riai szem lé let el ső sor ban a tesz tek re épít. Cél ja a te het sé ge sek
ki szű ré se, meg ta lá lá sa. A te het sé get jel lem zőin ke resz tül azo no sít ják eb ben a
meg kö ze lí tés ben. A vizs gá la tok ban a ké pes sé ge ket, krea ti vi tást és a mo ti vá ciót
tesz tek, kér dő ívek se gít sé gé vel mé rik a szak em be rek.

A fo lya matmeg fi gye lé ses meg kö ze lí tés is hasz nál tesz te ket, de nem a te het ség
azo no sí tá sá ra, ha nem megis me ré sé re. A tesz tek csak egy ré szét ké pe zik a te het -
ség azo no sí tá si fo lya mat nak. En nek a meg kö ze lí tés nek a cél ja, hogy a te het ség
meg je le né sé re al kal mas kör nye ze tet te remt sen, és a meg je le nő te het sé ge ket azo-
 no sít va, azok nak to váb bi fej lő dé si le he tő sé get biz to sít son.

Mind két meg kö ze lí tés nek meg van az elő nye és a he lye. A szociokulturálisan
hát rá nyos és egyéb alul tel je sí tő te het sé gek szá má ra a fo lya matmeg fi gye lé ses el-
 já rás na gyobb meg je le né si-a zo no sí tá si le he tő ség, mert mind ké pes sé geik, mind
a te het ség hez szük sé ges egyéb, nem in tel lek tuá lis jel lem zők ál tal ne he zen azo-
 no sít ha tók.
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A te het sé ge sek azo no sí tá sa

A te het sé gek azo no sí tá sa nagy fe le lős ség. So kak éle tét meg ha tá roz hat ja a „te het -
ség” és a „nem te het ség” bé lye ge. Már ma ga a vá lo ga tás nagy ha tás sal van a vá lo -
ga tás ba ke rü lő egyé nek re. Az ered ményt, akár me lyik cso port ba ke rül is, ér tel -
me zi az egyén, és az ér tel me zés meg ha tá ro zó le het a ké sőb bi ér dek lő dé sé re,
el kö te le ző dé sei re, dön té sei re, te vé keny sé gé re.

Te het ség ként ki vá lo ga tott nak len ni le het öröm te li ér zés, de emel lett meg ter -
he lő is. Olyan vá gány ra kell áll nia a ki vá lo ga tott nak, amely eset leg ko ráb ban
még nem sze re pelt cél jai kö zött. Sok szor megerő sí tő a kül ső ér té ke lés, más kor
túl erő sí tő, és la za ság ra haj lít ja az egyént. Okoz hat nagy nyo mást, túl zott el vá rás
ér zését. 

A te het ség azo no sí tá si mód sze rek messze nem tö ké le te sek. In kább csak hal-
 vány elő re jel zés re jók. Gyak ran nagy té ve dés hez ve zet a me rev vizs gá la ti el já rás,
de a legala po sab ban, nagy gond dal felépí tett azo no sí tá si fo lya mat ese tén sem
zár ha tó ki, hogy a „nem te het sé ges” ka te gó riá ba is ke rül nek te het sé ge sek.

A vizs gá la tok ered mé nyé nek köz ve tí -
té se legalább olyan gond dal kell hogy tör-
 tén jen, mint a vizs gá lat ma ga. Min den ki
sze mé lyi sé gé től füg gően éli meg az íté le -
tet. A szak em be rek fe le lős sé ge, hogy mind
a te het ség ként azo no sí tot tak, mind a te-
 het sé ge sek ka te gó riá já ba nem ke rü lők a
vizs gá la ti el já rás ered mé nyét sa ját hasz-
 nuk ra tud ják for dí ta ni.

A te het sé gek azo no sí tá sa ak kor nem
okoz bajt, ha fi gye lem be ve szi az egyén ér-

 dek lő dé sét, at ti tűd jeit, cél jait is. A meg fe le lő mó don köz ve tí tett vizs gá la ti ered-
 mé nyek in for má ciót je lent het nek a to váb bi fej lő dés hez. Olyan mód sze re ket kell
al kal maz ni, ame lyek le he tő sé get ad nak min den gye rek nek nem csak ké pes sé -
geik, de fej lő dé si le he tő sé geik meg mu tat ko zá sá ra is. 

Martinson (1975) a te het ség azo no sí tá sá ra hár mas sza bályt ho zott lét re,
amely út mu ta tó le het a kor rekt te het ség azo no sí tá si mun ká hoz:

1. Az azo no sí tás fo lya ma tos: a gye re kek ké pes sé gei nek megál la pí tá sa fo lya -
mat, ami éve kig is el tart hat. 

2. Több kü lön bö ző for rás fel hasz ná lá sá val kell in for má ciót gyűj te ni: a gye-
 re kek ről kiala kí tan dó meg bíz ha tó íté let hez szük sé ges, hogy több ol da lá -
ról is meg mu tat koz has son az egyén.
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3. A nem in tel lek tuá lis fak to rok fon to sak: a te het ség el ső sor ban a sze mé lyi -
ség sa já tos sá ga, és nem  csak kiemel ke dő ké pes ség.

A gye rek csak ak kor ké pes meg je le ní te ni ké pes sé geit, ha er re le he tő sé get és
bá to rí tást kap. Az azo no sí tá si fo lya mat leg fon to sabb fak to ra te hát a gon do zás. 

Az osz tály ter mi mód sze rek, gya kor la tok és ta pasz ta la tok gá tol hat ják és ser-
 kent he tik az egyé ni kü lönb sé gek meg mu tat ko zá sát. A gye rek adott sá gai nak
meg fi gye lé se az zal a kér dés sel kell hogy in dul jon, hogy az is ko lai, osz tály ter mi
kör nye zet ma xi má lis le he tő sé get nyújt-e az ilyen jel le gű adott sá gok gya kor lá sá -
hoz, fej lő dé sé hez, meg mu tat ko zá sá hoz (Wal lace–Adams 1990).

Szá mos olyan azo no sí tá si el já rást dol goz tak ki a ku ta tók, ame lyek so rán a
gye rek nek al kal ma nyí lik a teszt anyag explorációjára, és a vizs gá lat tu laj don kép -
pen en nek a fo lya mat nak a meg fi gye lé se és ér té ke lé se.

A Project Spect rum (Krechevsky–Gardner 1990) és a Di na mi kus Ér té ke lés,
vagy Mediált Ta nu lás (Feuerstein 1979) meg fe lel a wal lace-i gon do lat szel le mé -
nek, és az is ko lai te het sé ge ken kí vül is azo no sít te het sé ge ket.

A „for gó aj tó” (Renzulli–Reis–Smith 1981) mo dell
a te het ség me zőt a po pu lá ció 20–25%-aként ha tá roz za
meg, és így igen szé les ala pot ad a ki vá lasz tás ra, kü-
 lön le ges kép zés ben va ló rész vé tel re, a szük sé ges ké-
 pes sé gek és sze mé lyi ség je gyek meg mu tat ko zá sá ra, il-
 let ve ki fej lesz té sé re.

A fej lesz tés sel tör té nő azo no sí tás kü lö nö sen lé nye -
ges a hát rá nyos hely ze tű, il let ve kul tu rá li san egyéb ok -
ból el té rő cso por tok hoz tar to zó gye re kek ese té ben,
mert az ak tuá li san mu ta tott ké pes sé geik ből kiin dul va
kis eséllyel mu tat koz nak meg iga zi bel ső le he tő sé geik. 

A mé rés misz ti fi ká lá sa, a tesz tek ben va ló hit és a meg fi gye lés nél tu do má nyo -
sabb nak, bi zo nyít ha tóbb nak, ob jek tív nek ítél te tés fenn tart ja a ké pes sé gek vizs-
 gá la tá nak múlt szá za di mód jait. Sok éves ku ta tói-szak mai előz mé nyek el le né re,
ame lyek ki mu tat ták, hogy a tesz tek nem al kal ma sak er re, to vább ra is a pszi cho -
met riai esz kö zök ját szák a ve ze tő sze re pet a te het sé ge sek azo no sí tá sá ban. Ezen
be lül az in tel li gen cia teszt a leg gyak rab ban hasz nált vizs gá la ti mód szer (Gyar-
mathy 2010).

Az in tel li gen cia tesz tek kor lá tai

Az in tel li gen cia tesz tek na gyon sok te kin tet ben prediktív ér ték kel bír nak, így
pél dául az is ko lai be vá lás elő re jel zé sé ben jól al kal maz ha tók. A kiemel ke dő krea -
tív te het ség azo no sí tá sá ban azon ban kor lá to zott le he tő sé get je len te nek (Deary
2000).
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A 20. szá zad ele jén in dí tott, már klasszi kus nak szá mí tó Terman-féle (Terman
1925) kö ve té ses vizs gá lat ba be vá lo ga tott több mint 1500 ma gas in tel li gen ciá val
ren del ke ző sze mély kö zül egy sem szer zett No bel-dí jat. Vi szont két, ké sőbb fi zi -
kai No bel-dí jat nyert gye re ket is je löl tek ta ná raik a vizs gá lat ra, de in tel li gen cia -
teszt-ered mé nyük alap ján ki zár ták őket a te het sé gek cso port já ból (Luis Alvarez,
Wil liam Shockley). Sternberg (1992) sze rint a ké pes ség tesz tek nem hasz nál ha -
tók a te het ség azo no sí tás ban, ma ga az in tel li gen cia is össze tet tebb konstruktum,
sem hogy teszt tel meg ra gad ha tó len ne. 

A te het ség azo no sí tás és a te het ség gon do zás egyik buk ta tó ja, ha a te het sé get
min den té ren kiemel ke dő egyén nek te kin tik. Egy re több adat bi zo nyít ja, hogy a
te het sé ges em ber nem az az ideá lis sze mé lyi ség, aki ről a szak köny vek több sé ge
ír, és nem is fel tét le nül tud sok fé le ké pes ség te rü le ten kiemel ke dő len ni. Gya ko -
ribb, hogy ké pes sé geik ben je len tős gyen ge pont jaik van nak amel lett, hogy egy-
egy te rü le ten ki ma gas lóak.

A Terman-vizsgálatba, az ál ta lá nos ér tel mes ség, az IQ alap ján vá lo gat ták a
vizs gá la ti sze mé lye ket. Így ered mé nyeik el ső sor ban az ál ta lá no san kiemel ke dő
ér tel mi ké pes sé gűek re vo nat koz tak és vo nat koz nak. Terman ál lí tot ta, hogy nem
le het te het ség, aki egy te rü le ten ki vá ló: „The ‘one-sidedness’ of precocious child-
ren is mythical” (Terman 1925, p. 339). Az ered mé nyek azon ban azt mu tat ják,
hogy az ál ta lá nos in tel li gen cia alap ján ki vá lo ga tott te het sé gek ből nem lett egyet-
 len iga zán kiemel ke dő al ko tó sem.

A kiegyen lí tet len in tel li gen ciastruk tú ra né hány
te het ség te rü le ten már régóta is mert. A ma te ma ti kai
te het sé get nem in tel li gen cia tesz tek kel le het azo no -
sí ta ni, ha nem ma te ma ti kai felada tok kal, va la mint a
té ri-vi zuá lis ké pes sé ge ken ke resz tül. A ma te ma ti kai
te het ség ké pes sé gei je len tő sen el tér nek a ver bá lis
te het sé gé től, pe dig ez utób bi a si ke res beil lesz ke dés
szem pont já ból a legelő nyö sebb és leg könnyeb ben
azo no sít ha tó ké pes ség te rü let.

A ze nei és kép ző mű vé sze ti te het sé gek in tel li -
gen ciapro fil ja sem fel tét le nül egyen le tes. Emiatt
akár az át la gos nál gyen gébb ál ta lá nos in tel li gen ciát
is mu tat hat nak. A sport és egyéb fi zi kai te het ség
ese té ben a szak em be rek el fo gad ha tó nak te kin tik az
ál ta lá no san ma gas in tel li gen cia hiá nyát. Sem az at-
 lé ták nál, sem a ba lett-tán co sok nál, még a szí né szek nél sem el vá rás a ma gas IQ.
A ki vá ló ál ta lá nos in tel li gen cia nem je lent ga ran ciát a kiemel ke dő tel je sít mény re
egyéb tel je sít ményte rü le te ken sem.
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A szociokulturális szint azo no sí tá sa in tel li gen cia tesz tek kel

Stephen Ceci (1990) a termani „gé niusz” élet ben elért ered mé nyeit a szo ciá lis
hely zet nek, és nem a kiemel ke dő in tel lek tus nak tu laj do ní tot ta. Ceci utal írá sá -
ban Sorokin 1956-os Fads and Foibles in Mo dern Sociology cí mű köny vé re, ahol
a szer ző leír ja vizs gá la ti ered mé nyeit, mi sze rint a Terman-féle „gé niu szok hoz”
ha son ló szo ciá lis hát te rű, de az in tel li gen cia szint szem pont já ból vá lo ga tat lan
cso port ered mé nyei nem kü lön böz tek szig ni fi kán san az ere de ti cso por té tól. Va-
gyis a ki vá ló ság, amit Termanék azo no sí tot tak az in tel li gen cia teszt tel, nem az
in tel li gen cia, ha nem a szo ciá lis hát tér, a szü lői is ko lá zott ság, fog lal ko zás ered-
 mé nye.

Az ál ta lá nos in tel li gen cia mé ré sé re kiala kí tott tesz tek kel az át lag te het sé get
ér het jük el. Azo kat a ki vá ló sá go kat le het azo no sí ta ni, akik át lag fe let ti ké pes sé -
gei ket tel je sít mény re tud ják for dí ta ni, mert meg fe le lő csa lá di hát tér áll mö göt -
tük. 

Az in tel li gen cia mé ré se azért is kri ti kus kér dés, mert az ér tel mes ség, a gon-
 dol ko dás ön ma gá ban ne he zen ra gad ha tó meg. Ál ta lá ban a tu dá son ke resz tül 
le het kö vet kez tet ni a gon dol ko dás ra. A vizs gá la tok meg ter ve zé se kor na gyon lé-
 nye ges szem pont, hogy ér tel mes sé get, tu dást vagy ké pes sé ge ket akar-e azo no sí -
ta ni az el já rás. Eze ket a fo gal ma kat na gyon gyak ran szi no ni ma ként hasz nál ja a
szak iro da lom is, mert nagy részt át fe dik egy mást. Ugyanak kor lé nye ges ap ró kü-
 lönb sé gek jel zik, hogy az egyén szel le mi ka pa ci tá sá nak el té rő ol da lait je lení tik
meg, és a fej lő dés, fej lesz tés és a te het ség szem pont já ból is el té rőek.
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Kü lön bö ző szem lé le ti rend sze rek fo gal mai ke ve red nek, de mint hogy mind-
egyik ugyanazt a je len ség kört ír ja le, összeegyez tet he tők. A 3. táb lá zat mu tat ja,
hogy azok az el já rá sok, ame lyek ké pes sé get, kész sé get mér nek, a tu dást mé rik,
nem az in tel li gen ciát.

A ver ba li tás, a nyelv a szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű te het sé gek té-
 má já nak egyik sa rok pont ja, ezért a fen ti fo gal ma kat és egy más hoz va ló vi szo -
nyu kat a be széd kész ség kiala ku lá sán ke resz tül elem zem. A gya kor lat ban te hát a
kö vet ke ző kép pen tör té nik a be széd és be széd ér tés fej lő dé se:

1. Az egyén ren del ke zik ve le szü le tet ten ér tel mes ség gel, amely a kör nye zet
in ger gaz dag sá ga függ vé nyé ben fej lő dik. Ez egy ben adott ság is. A gon dol -
ko dás ere je, az in tel li gen cia min den te vé keny sé get át hat, és a ké pes sé gek
fej lő dé sét ka ta li zál ja. A nyelv fej lő dés ben is előnyt je lent a ma gas in tel li -
gen cia. Ezért né mely szociokulturálisan hát rá nyos, de ér tel mes gye rek
nyel vi hát rá nyát töb bé-ke vés bé kom pen zál ni tud ja ingergazdagabb kör-
 nye zet ben.

2. Szo ká sos eset ben a nyelv el sa já tí tá sá hoz szük sé ges adott ság (mo du lá ri -
san) elő re hu za lo zot tan ren del ke zé s re áll min den ki szá má ra, ér tel mé től és
a kör nye zet szociokulturális jel lem zői től füg get le nül.

3. Au to ma ti ku san, a kör nye ze ti in ge rek, je len eset ben a be széd kör nye zet
függ vé nyé ben megin dul a be széd fej lő dé se. En nek a szen zi tív pe rió du sa,
ami kor a legerő tel je seb ben fej lő dik, és leg ha té ko nyab ban fej leszt he tő,

3. táb lá zat. Kis fo ga lom tár

In tel li gen cia Gon dol ko dás, ér tel mes ség, ami fel te he tően a szinaptikus ha té kony sá gon 

ala pul. A men tá lis meg küz dés re mo ti vált ság erő sen be fo lyá sol ja.

Tu dás Az is me re tek, ké pes sé gek, kész sé gek összes sé ge. A ta pasz ta la tok és  

a kör nye ze ti in ge rek ál tal a ve le szü le tett le he tő sé gek ből az ér tel mes ség  

se gít sé gé vel ala kul.

Adott ság Ve le szü le tett le he tő ség a tu dás meg szer zé sé re. Az ér tel mes ség, az  

in for má ciófel dol go zás mód ja és az elő re hu za lo zott kog ni tív mo du lok 

összes sé ge. 

Ké pes ség Tu dás, amely az adott sá gok ból fej lő dik, és va la mely te rü le ten ké pes sé 

te szi az egyént, hogy te vé keny ked jen. 

Kész ség Tu dás, több fé le ké pes sé gen ala pu ló össze tett, sok te kin tet ben au to ma ti-

zált mű kö dés, amely to váb bi tu dás gya ra pí tást tesz le he tő vé.

Is me ret Tu dás, in for má ciók, ame lye ket ta pasz ta lás sal, ta nu lás sal sze rez az egyén.
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két-hároméves kor ra esik. Nagy já ból ki lenc éves ko rig tart ez a sza kasz.
A sze gé nyes be széd kör nye zet ki lenc éves kor után már ne he zen kom pen -
zál ha tó. Nyel vi leg in ger sze gény kör nye zet ben ke ve set ér, hogy az ér tel -
mes ség ka ta li zál ja a nyelv fej lő dé sét. A kör nye ze ti in ge rek hiánya kor lá -
toz.

4. A gon dol ko dás nak, az in for má ciók  fel dol go zá sá nak ve ze tő mód ja az agy
sa já tos sá ga, ve le szü le tett adott ság. Az ér tel mes ség től füg get len, a kör nye -
ze ti in ge rek vi szont be fo lyá sol ják, te hát a ta pasz ta la tok tól függ, mennyi re
je le nik meg az adott ság ban, ve le szü le tet ten ho zott in for má ciófel dol go zá si
mód. Az in kább (jobb agyféltekei) vizuális-mozgásos-egészleges fel dol -
go zás mód ke vés bé se gí ti a nyelv hasz ná lat kiala ku lá sát, mint a (bal agyfél -
te kei) nyel vi-e lem ző-lo gi kai fel dol go zás, de nem gá tol ja.

5. A be széd fej lő dés lé nye gé ben a be széd hez szük sé ges kü lön bö ző ké pes sé -
gek fej lő dé se és ezek in teg rá ció ja. A gon dol ko dá si ké pes ség től kezd ve a
hang diffe ren ciá ciós ké pes sé gen és az elem ző ké pes sé gen át a fo no ló giai
ké pes sé gig min den, ami a be széd hez szük sé ges, részt vesz eb ben a fo lya -
mat ban. Ha ezek ből a ké pes sé gek ből bár me lyik gyen géb ben fej lő dik, a
be széd fej lő dés is gyen gébb lesz. A gya kor lás, a kör nye ze ti le he tő sé gek
meg ha tá roz zák a ké pes sé gek szín vo na lát.

6. Ele gen dő ta pasz ta lat tal, is me ret tel, a be széd és be széd ér tés au to ma ti kus
mű kö dés sé vá lik, bár van nak tu da tos ele mei, és tu da to san irá nyí tott. Ez a
be széd kész ség.

A tu dás sok te kin tet ben mu tat ja az ér tel mes sé get, de nem egyér tel mű a le ké -
pe zés. Kész sé gek bir to ká ban könnyeb ben le het tel je sít ményt elér ni, mint azok
hiá nyá ban. Mégis, az in tel li gen cia vizs gá la ta nem le het a tu dás vizs gá la ta a te-
 het ség azo no sí tás ban sem. Azt kell azo no sí ta ni, hogy mi lyen mér ték ben és mi-
 lyen kör nye ze ti hát té ren tud a leg ha té ko nyab ban fej lőd ni a gye rek, és nem azt,
mi lyen kör nye ze ti hát tér ből jön.

Az ál ta lá nos in tel li gen cia, a gon dol ko dás, min den kiemel ke dő te het ség sa ját -
ja. Ez az ér tel mes ség ve zet het tu dás sal össze kap cso lód va kiemel ke dő tel je sít mé -
nyek hez. Az in tel li gen cia tesz tek kel az a baj, hogy leg több je nem al kal mas az ér-
 tel mes ség mé ré sé re, de van nak el já rá sok, ame lyek job ban meg tud ják ra gad ni.

Eduktív és rep ro duk tív in tel li gen cia

A fen tiek alap ján ért he tő, hogy mennyi re fon tos meg kü lön böz tet ni a vizs gá la ti
el já rá so kat olyan szem pont ból, hogy mit mér nek: mi lyen mér ték ben a tu dást és
mi lyen mér ték ben az ér tel mes sé get.
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Spearman (1927) sze rint az in tel lek tuá lis tel je sít mény egy ál ta lá nos „g” fak-
 tor ra ve zet he tő vissza, amely kö zös min den in tel lek tuá lis tel je sít mény ben. An-
derson (1994) mi ni má lis kog ni tív mo dell jé ben az alap ve tő fel dol go zó rend szer
fe lel meg en nek. A „g” fak tort azon ban Spearman két kom po nens re bon tot ta:
eduktív és rep ro duk tív ké pes sé gek re.

1. A kö vet kez te té si, le ve ze té si ké pes ség (eductive) le he tő vé te szi az össze-
 füg gé sek ki kö vet kez te té sét, ma gas szin tű sé mák ki dol go zá sát. Ez a gon-
 dol ko dás a kör nye zet ből ki nye ri a lé nye get. 

2. A rep ro duk tív ké pes ség az in for má ció vissza hí vá sá ra szol gál. Ez a gon-
 dol ko dás a már meg lé vő ből hasz no sít, elő hív meg fe le lő stra té giá kat, tu-
 dá so kat.

Az eduktív ké pes ség messze ke ve sebb ta pasz ta la tot és tu dást igé nyel, mint a
rep ro duk tív ké pes ség. Adott hely zet ben tör té nik a prob lé ma megol dás, a lé nyeg
meg ra ga dá sa és a kö vet kez te tés. A rep ro duk ció ese tén az elő hí vás hoz szük sé ge -
sek a ko ráb bi ta pasz ta la tok alap ján kiala kult stra té giák, ame lyek kel dol go zik, és
az is me re tek, ame lye ket elő hív az em ber. Az is ko la el ső sor ban a rep ro duk tív ér-
 tel mes sé get fa vo ri zál ja, pe dig az eduktív ké pes sé gek jel zik job ban az egyén ké-
 sőb bi, az is ko lán túl mu ta tó tel je sít mé nyét.

John Raven egy re ne he ze dő mát ri xok kal a „g” fak tor eduktív kom po nen sé -
nek azo no sí tá sát cé loz ta meg. A Raven Progressive Matrices még ma is az egyik
leg gyak rab ban hasz nált cso por tos mé rő esz kö ze az eduktív, a hoz zá kap cso ló dó
Mill Hill szó tár a rep ro duk tív in tel li gen cia-össze te vő mé ré sé re. Earl (1942) vizs-
 gá la tai ban ki mu tat ta, hogy a szó kincspró bák jó mé rői a rep ro duk tív in tel li gen -
ciá nak, de az eduktív ér tel mes ség ről ke vés bé le het meg bíz ha tó in for má ciót sze-
 rez ni ilyen felada tok kal. 

Az ál ta lá nos in tel lek tuá lis erőt je len tő „g” fak tor mel lett lé te zik egy spe ciá lis
„s” fak tor, ami az in tel li gen cia tar tal mát ad ja, mintegy ráépül az előb bi re. Ez a
fak tor meg ha tá ro zat lan szá mú spe ciá lis ké pes sé get (pl. lo gi kai, té ri, ze nei) fog-
 lal hat ma gá ba (Spearman 1927). 

Az „s” fak to rok lé nye gé ben az andersoni mi ni má lis kog ni tív mo dell ben a mo-
 du lok és a spe ci fi kus fel dol go zók ál tal kiala kí tott ké pes sé gek. Annyi ban függ nek
össze az ál ta lá nos in tel lek tuá lis erő vel („g”, vagy alap ve tő fel dol go zó me cha niz -
mus), hogy en nek ere je se gí ti az egyént a mo du lok ban meg nyí ló adott sá go kat ké-
 pes ség gé ela bo rál ni, és en nek a in tel lek tuá lis erő nek meg fe le lően ké pes az egyén
ki hasz nál ni a kör nye ze ti in ge rek ad ta le he tő sé ge ket a fej lő dés hez.

Ha a te het ség vizs gá lat az is ko lai meg fe le lés sel kor re lá ló, el ső sor ban a rep ro -
duk tív in tel li gen ciát, te hát fő leg a tu dást mé rő tesz tek kel tör té nik, ak kor az ered-
 mény le ké pe zi a szociokulturális hely ze tet. Kul tú rafüg get le neb bek, de a men tá -
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lis meg küz dés prob lé má ja miatt nem tel je sen az eduktív ké pes sé gek mé ré sét cél -
zó tesz tek.

A rep ro duk tív tesz tek, mint pél dául a Wechsler-féle in tel li gen cia teszt, alap-
 ve tő prob lé má ja a teszt el fo gult ság. Ne ga tí van diszk ri mi na tí vak a szociokulturá-
lisan hát rá nyos hely ze tű és az egyéb kul tu rá li san el té rő ki sebb ség hez tar to zó
egyé nek kel szem ben. Ezek ben a tesz tek ben a tu dás nagy mér ték ben szük sé ges a
si ke res ség hez. Az eduktív tesz tek, mint pél dául a Raven-mát ri xok, ame lyek in-
 kább kö vet kez te té si ké pes sé ge ket vizs gál nak, már ke vés bé diszk ri mi na tí vak.

Mindazonál tal még ezek a tesz tek sem ad nak na gyon meg bíz ha tó ered mé -
nye ket, mert ma ga a teszt hely zet, a „le gyél okos” hely zet, már ön ma gá ban is a
ver bá lis-e lem ző gon dol ko dás mód ban ki vá lóak szá má ra ked ve ző. A tesz te lés so -
rán szá mol ni kell az is ko lá ban gyen gén tel je sí tő gye re kek mo ti vá lat lan sá gá val,
eluta sí tó vi sel ke dé sé vel, önér té ke lé si za va raik ha tá sá val, ami a teszt ered mé nye -
ket szin tén ne ga tí van be fo lyá sol ja.

In tel li gen ciacsap da

A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tűek ké pes sé gei vel kap cso lat ban hosszú,
és nem csak szak mai, ha nem eti kai kér dé se ket is fel ve tő vi ták foly tak és foly nak
(Dobzhansky 1973; Gottlieb 1991; Scarr 1993). A világos ku ta tá si ered mé nyek
el le né re a szak em be rek igen nagy ré sze nem ve szi fi gye lem be, hogy az in tel li -
gen cia nem ho mo gén, és nem egyen lő a tu dás sal.

A szak ér tői bi zott sá gok el ső sor ban in tel li gen cia tesz tek kel ál la pít ják meg a
gye re kek ér tel mi ké pes sé geit, jól le het több év ti ze de tu dott, hogy ezek nem meg-
 bíz ha tó el já rá sok. Az át la gos öve zet ben vi szony lag jól hasz nál ha tók, de a kü lön -
le ges ké pes sé gű, sze mé lyi sé gű és/vagy hely ze tű egyé nek ér tel mi ké pes sé gei nek
mé ré sé re nem al kal ma sak. 

En nek alap ján ko moly szak mai hi ba az in-
 tel li gen cia teszt ered mé nyei alap ján dön te ni
em be rek sor sá ról. Szá mos kü lön le ges gye rek,
sok szor te het sé ge sek is ál do za tul es nek a szak-
 ér tői bi zott sá gok tesz te lé sé nek. Az in tel li gen -
cia tesz tek ered mé nyei nem az in tel li gen ciát
mu tat ják, ha nem egy bi zo nyos tu dást, amely
egy adott kul túr kör ben vég zett vizs gá lat sze-
 rint töb bé-ke vés bé kor re lál az egyén ér tel mes -
sé gé vel.

A szociokulturálisan hát rá nyos, és fő leg a
ci gány szár ma zá sú gye re kek beis ko lá zá sa és
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ké pes ség mé ré se több szem pont ból is szak mai ki hí vás. Egy a több sé gi től el té rő
kul tú rá ból ér ke ző egyén gon dol ko dá sa, is me re tei gyak ran na gyon kü lön böz -
nek at tól, amit a több ség re sza bott tesz tek el vár nak. Ezért a szociokulturálisan
hát rá nyos és/vagy ci gány szár ma zá sú egyén ele ve hát rány ban van az ér tel mi ké-
 pes sé gek mé ré se kor, mert egy a sa ját já tól el té rő kul tú rá ban kell meg mu tat nia
tu dá sát.

Leg gyak rab ban a Stanford–Binet-, ma nap ság a Wechsler-féle tesz tek kel mé -
rik az in tel li gen ciát, és in tel li gen cia há nya dos sal ír ják le az ered ményt. Eze ket a
tesz te ket a 20. szá zad ele jén is ko la érett sé gi vizs gá la ti anyag ból fej lesz tet ték ki.
Ért he tő, hogy az ezek ben elért ered mény na gyon jól kor re lál az is ko lai si ke res -
ség gel.

Sok szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű gye rek az eduktív in tel li gen ciát
mé rő el já rá sok al kal ma zá sa ese tén nem mu tat gyen ge ér tel mi ké pes sé get, de a
rep ro duk tív tesz tek ér tel mi fo gya té kos nak mé rik.

Az el lent mon dás egyér tel mű. Ha az eduktív tesz tek mu tat ják az élet ben va ló
si ke res sé get, ak kor ezek kel kel le ne mér ni a gye re kek ké pes sé geit. Ha vi szont az
is ko lai si ke res sé get kell meg jó sol ni, jobb, ha a rep ro duk tív tesz tek kel mér a szak-
 em ber, hi szen azok a gye re kek, akik a rep ro duk tív teszt ben nem tud nak meg fe -
le lően tel je sí te ni, az is ko lá ban is ku dar cot szen ved nek majd. Pe dig nem fel tét le -
nül ér tel mi fo gya té ko sok.

A spe ciá lis osz tá lyok ba já ró gye re kek egy ré sze nem ér tel mi fo gya té kos, sőt
akár kiemel ke dő szel le mi tel je sít mé nyek re is ké pes le het, de az is ko lá ban nem
áll ná meg a he lyét, mint hogy az is ko lai si ker és az élet ben elért si ker nem ugyan-
azok ra a ké pes sé gek re épül.

Az is ko lá kat nem le het kár hoz tat ni, hi szen kö te le ző ta na nya got kö te le ző mó -
don kell átad niuk a pe da gó gu sok nak. Mégis, le he tet len hely zet, hogy az is ko lai
ta ní tás a po pu lá ció nak legalább 20%-a szá má ra nem elér he tő. A szociokulturáli-
san hát rá nyos hely ze tű gye re kek nek, de min den más gye rek nek is az kell, hogy
az is ko la va ló ban az élet ben va ló si ke res ség re ké szít sen fel.

Az el lent mon dás felol dá sa te hát igen egy sze rű lo gi kai feladat, de an nál ne he -
zebb kul tu rá lis lé pés. Az is ko lai ok ta tást
oly mó don kell kiala kí ta ni, hogy az is-
 ko lai ered mé nyes ség az élet ben va ló
meg fe le lés sel kor re lál jon.

En nek mód ja sok ezer éve adott.
A mű vé sze tek re, a stra té giai já té kok ra és
a moz gás ra épí tő ta ní tás al kal mas a tu-
 do má nyok be fo gad ta tá sá ra. Min den
kul tú rá ban ős idők óta ezek a kog ni tív
ké pes ség fej lesz tés nek és a ké pes sé gek
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fenn tar tá sá nak esz kö zei; csak az utób bi száz év ben szo rí tot ták ki őket a tu do má -
nyok a ta ní tás ból. 

A mű vé sze tek re, a stra té giai já té kok ra és a moz gás ra épí tő ta ní tás ese té ben
nem je lent ele ve hát rányt a szociokulturálisan hát rá nyos szár ma zás, a spe ci fi kus
ta nu lá si za var és egyéb kü lön le ges ség, mert a ta ní tás sok fé le ké pes ség re épít, és
sok fé le ké pes sé get fej leszt, és ezek meg is mu tat koz hat nak. A gye re kek meg ta lál -
hat ják erős sé gei ket, ame lyek re tá masz kod va gyen ge ol da laik is fej lőd nek. A fej -
lesz tés ben va ló azo no sí tás meg va ló sít ha tó. 

Ha nem vál to zik az is ko lai ok ta tás, és nem vál to zik a ké pes sé gek mé ré se, to-
 vább ra is nagy eséllyel ke rül het te het sé ges gye rek az ér tel mi fo gya té ko sok kö zé.
A gye rek fej lő dé se szem pont já ból tra gi kus hely ze tek mel lett sú lyos szak mai fél-
 reér té sek alapja az „in tel li gen ciacsap da”. Egyes ese tek ben az ér tel mi fo gya té kos
osz tály ból ki ve re ked ve ma gát meg je len het a te het ség, és úgy tűn het, ér tel mi fo-
 gya té kos is le het te het ség. Ez té ve dés azon ban, csu pán gyak ran meg e sik, hogy a
te het sé ge sek men tá lis ké pes sé geit is rosszul diag nosz ti zál ják.

Ha té kony megol dá sok az azo no sí tás ban

A te het sé ge sek nek van né hány jel lem ző je, amely alap ján na gyon biz to san azo-
 no sít ha tók:

• sze ret né tud ni, ho gyan mű köd nek a dol gok,
• kér dé sei szo kat la nok,
• élénk a kép ze le te,
• össze füg gé se ket ta lál ott is, ahol más nem,
• ha va la mit a fe jé be vesz, azt meg is te szi,
• ki tar tóan meg ra gad az őt ér dek lő felada tok nál.

Ezek a jel lem zők meg fi gyel he tők, de nem fel tét le nül je len nek meg min den
kö rül mé nyek kö zött. Ráadá sul eset leg a kör nye zet sem ér té ke li eze ket a tu laj -
don sá go kat te het ség je gyek nek. Más szem mel néz ve, a te het ség je gyei egy kiáll -
ha tat lan, ön tör vé nyű fur csa egyént mu tat nak. Ke vés olyan kö zeg van, ahol jó
szem mel né zik az aláb bi jel lem ző ket:

Sze ret né tud ni, ho gyan mű köd nek Mindent szét szed, min den be 
a dolgok be leavat ko zik
Kér dé sei szokatlanok Ostobaságokat kér dez
Élénk a képzelete Hazudozik

Ál mo do zik
Össze füg gé se ket ta lál ott is, Szemtelenkedik
ahol más nem
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Ha va la mit a fe jé be vesz, azt meg is teszi Makacs, ön fe jű, sőt, ön tör vé nyű
Ki tar tóan meg ra gad az őt ér dek lő Semmi nem ér dek li, csak a sa ját 
feladatoknál dol gai

Az esély az ilyen jel lem zők el fo ga dá sá ra ki sebb az ala csony szociokulturális
kör nye zet ben. Ha nem tár sul va la mi lyen egyér tel műen el fo ga dott kiemel ke dő
ké pes ség gel, a te het ség re jel lem ző sze mé lyi ség- és vi sel ke dés je gyek za va róak.

A leg meg bíz ha tóbb el já rás a te het ség azo no sí tá sá ra a te het ség gon do zá sa.
A te het ség meg je le né sé nek meg fe le lő hely ze tet kell te rem te ni. A hát rá nyos hely-
 ze tű te het sé ges gye re kek azon ban ne he zen jut nak be te het ség prog ra mok ba. Fej-
 lő dé sük so rán szá mos a ké pes sé geik rea li zá lá sá hoz szük sé ges té nye ző hiány zik,
így a ké sőb bi kiemel ke dő tel je sít mé nyek hez szük sé ges ké pes sé gek és sze mé lyi -
ség je gyek gyak ran ki sem tud nak fej lőd ni. Azo no sí tá suk kog ni tív hely ze tek ben
a te vé keny ség és az ér dek lő dés meg fi gye lé sé vel, cél jaik megis me ré se ál tal le het -
sé ges. Szá mos mód szer lé te zik, amely er re a szem lé let re ala poz.

Feuerstein (1979) sze rint az egyén annyi ra for mál ha tó, hogy meg fe le lő el já -
rás sal, „mediált ta nu lás sal” a gon dol ko dás fo lya ma tai meg vál toz tat ha tóak. Ná la
a teszt hely zet alap jai ban kü lön bö zik a meg szo kot tól. A vizs gá la tot vég ző sze-
 mély nem kül ső meg fi gye lő, ha nem részt ve vő. A gye re ket irá nyít ja, se gí ti, hogy a
teszt megol dá sá hoz szük sé ges gon dol ko dás mó dot el sa já tít sa.

A Feuerstein-féle „Dynamic Assessment” mód szer a ha gyo má nyos pszi cho -
met riai el já rá sok al ter na tí vá ját kí nál ja. A di na mi kus ér té ke lés lé nye ge, hogy
nem csak a gye rek ta nu lá sát, tu dá sát vizs gál ja, ha nem azt is, hogy mi lyen mér-
 ték ben vál toz tat ha tó. Fel mé rik a gye rek ké pes sé geit, majd meg fi gye lik, hogy ta-
 ní tás, rá ve ze tés ál tal ho gyan tud fej lőd ni. Vé gül meg né zik, mennyit fej lő dött.

A mód szer há rom szin ten vizs gál ja a kog ni tív vál toz tat ha tó sá got:

1. Tesz te lés előtt az egyén szint jé nek megál la pí tá sa.

2. Ta nu lá si és a gon dol ko dá si fo lya ma tok megis me ré se, át vi te le.

3. Ta nu lás utá ni szint megál la pí tá sa.

Így a látens, meg nem je lent ké pes sé gek is
fel tár ha tók. Az in ger sze gény kör nye zet ből ér-
 ke ző, szociokulturálisan hát rá nyos gye re kek -
nek a ké pes sé gei ala csony szin tű nek tűn het -
nek, de fej lő dé si le he tő sé geik je lez he tik iga zi
ké pes sé gei ket.

Krechevsky és Gardner (1990) a gye re kek
ké pes sé geit és mun ka mód sze rét vizs gá ló el já -
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rást dol goz tak ki. A Project Spectrum fő ként Gardner több szö rös in tel li gen cia
ké pé nek ha tá sa alatt for má ló dott. A gye rek reak cióit hét, a gardneri in tel li gen -
ciák nak meg fe le lő te rü le ten (Gardner 1983), adott feladat vég zé se köz ben fi gye -
lik meg. 

Az el já rás szán dé ko san el mos sa a ha tárt a ta ní tás és az ér té ke lés kö zött.
A szer zők sze rint a pszi cho ló gu sok nak több időt kell szán ni ar ra, hogy meg pró -
bál ja nak se gí te ni a gye re kek nek, és ke ve seb bet a be so ro lá suk kal. 

A Project Spectrum mód szer elő nye, hogy a gye re kek erős sé geit és gyen géit
olyan felada tok kal vizs gál ják, ame lye ket azok ér de kes nek és ér tel mes nek tar ta -
nak. Az el já rás sal szer zett in for má ció kat megoszt ják a szü lők kel, ta ná rok kal,
hogy mie lőtt a gye rek ké pes sé gei meg me re ved nek, erős sé geit és gyen géit is mer -
jék, és fej lő dé sét meg fe le lő irány ban be fo lyá sol ják (Gyarmathy 2006).

A fen ti el já rá so kat az te szi ne he zen al kal maz ha tó vá, hogy igen sok időt igé-
 nyel nek, és el vég zé sük höz meg fe le lően kép zett szak em be rek re van szük ség. Így,
bár a jö vő te het ség gon do zá sá ban fel tét le nül he lyük van, a min den na pi is ko lai
mun ká ban egy sze rűbb, rö vi debb időt igény lő, és a te het ség kér dé sé ben csak
alap ve tő is me re tek kel bí ró pe da gó gu sok szá má ra is hasz nál ha tó el já rá sok ra
szin tén szük ség van.

A kér dő ívek és ér té ke lő la pok hasz ná la ta vi lág szer te egy re job ban ter jed. Szé-
 les kör ben hasz nál ják eze ket az el já rá so kat kvantifikált meg fi gye lés re, és olyan
tu laj don sá gok mé ré sé re, ame lyek ese té ben teszt el já rá sok nem vagy csak nagy
bi zony ta lan ság gal al kal maz ha tóak. Az ér té ke lő lis ták meg fi gyel he tő vi sel ke dé -
se ket, te vé keny sé ge ket, tu laj don sá go kat so rol nak fel, ame lyek nek a vizs gált sze-
 mély nél va ló meg je le né sét vagy an nak mér té két kell je löl ni.

Dif fe ren ciált pro fil vizs gá la tok

A te het ség vizs gá la tok cél ja nem egy sze rűen a te het sé gek meg ta lá lá sa, ha nem az
egyén jel lem zői nek azo no sí tá sa a meg fe le lő el lá tás hoz. A te het ség meg je le nik,
ha ne ki meg fe le lő a kör nye zet, de cél zot tab ban le het se gí te ni a fej lő dést, ha elég
in for má ció áll ren del ke zés re az egyén ről.

Mind azok a kér dő ívek, ér té ke lő lis ták, tesz tek, ame lyek az egyén ről diffe ren -
ciált ké pet ad nak, messze job ban hoz zá se gí te nek a megis me ré sé hez, mint az
egy-egy mu ta tó ban ki fe je zett ér té ke lés.

Van nak el já rá sok, ame lyek mind össze sí tett, mind rész ered mé nye ket megad -
nak. Ha nem csak a „vég ered ményt” ve szi fi gye lem be a vizs gá lat, ha nem a tel jes
pro filt elem zi, sok kal meg bíz ha tóbb ered ményt kap. Az össze sí tett mu ta tó is
csak egy mu ta tó a töb bi kö zül. Sok kal na gyobb szak mai tu dást és ér zé keny sé get
kí ván a pro fil elem zés, mint egy össze sí tett mu ta tó hasz ná la ta, de a pro fil messze
hasz nál ha tóbb és hi te le sebb, mint a tel je sít mé nyek össze vont ér té ke.
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Bár mely több mu ta tót hasz ná ló el já rást le het kog ni tív tér kép ként vagy pro fil -
ként hasz nál ni. Mi nél több fé le te rü le tet és mi nél sok ré tűb ben vizs gál az el já rás,
an nál pon to sabb in for má ció kat le het ve le nyer ni.

A rep ro duk tív tesz tek, mint pél dául a Wechsler-féle in tel li gen cia tesz tek is 
jól hasz nál ha tók a szociokulturálisan hát rá nyos gye re kek vizs gá la tá ra, ha nem
íté let ho zás ra, ha nem diffe ren ciált ér té ke lés re hasz nál ja a szak em ber. A teszt al-
skálái so kat meg mu tat nak az egyén ké pes ségstruk tú rá já ból és fej lő dé si sa já tos -
sá gai ból. Se gít sé gé vel azo no sít ha tó a szociokulturális hát rány ból fa ka dó le ma ra -
dás, de akár a spe ci fi kus ta nu lá si za va rok is.

A szociokulturálisan hát rá nyos hát tér ről ér ke zők ver bá lis felada tok ban
gyen géb ben tel je sí te nek, de a per for má ció ban meg mu tat koz hat ké pes sé gük
(Kun Sze ge di 1983). Megesik, hogy a tu dást kí vá nó felada tok ban elért na gyon
rossz ered mény nem kom pen zál ja a má sik ol da lon mu ta tott jobb tel je sít ményt,
és az össze sí tés ala csony in tel li gen cia há nya dost ad. A te het sé ge sek nél rész ered -
mé nyek ben mu tat ko zik meg a gon dol ko dás ma ga sabb szint je. Na gyobb szó rás
mu tat ko zik ná luk az alskálák és az altesztek kö zött.

A szociokulturálisan hát rá nyo sak nál már óvo dáskorban le ma ra dás mu tat ko -
zik a szek ven ciá lis-e lem ző gon dol ko dás te rén, és cél zott fej lesz tés hiá nyá ban ez
meg ma rad, sőt nö ve ked het is, és tel je sít mé nyei ket, teszt ered mé nyei ket min dig
je len tő sen ront ja (Gyarmathy 2008).

szek ven cia li tás

GYEN GE PON TOK

IQ TESZ TEK

PRO FIL TESZ TEK

ERŐS SÉ GEK

per for má ció

ver ba li tás ALA CSONY 
SES ÉS 

A TESZ TEK

abszt rak ció

DIF FE REN CIÁLT
ELEM ZÉS
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A spe ci fi kus ta nu lá si za va rok1 je lei is ki mu tat ha tók a Wechsler- és egyéb in-
 tel li gen cia ská lák ered mé nyein ke resz tül. Sőt, olyan diffe ren ciált elem zés is meg-
old ha tó, ahol a te het ség is meg mu tat ko zik. Az abszt rak ciós, el vo nat koz ta tá si ké-
 pes ség lé nye gé ben az eduktív in tel li gen ciát mu tat ja. A fő fo ga lom és ál ta lá ban a
fo ga lom al ko tá si felada tok jól mé rik a ver bá lis abszt rak ciót. A rész ké pes ség be li
el té ré seik miatt ta nu lá si za va rok kal küz dő, de ma gas eduktív in tel li gen ciá jú
egyé nek sok te kin tet ben rossz ered ményt ér het nek el a tesz tek ben, de a fo ga lom
és fő fo ga lom felada tok ban meg je le nik abszt rak ciós ké pes sé gük (Gyarmathy
2000).

Ez zel szem ben a szociokulturálisan hát rá nyos te het sé gek ese té ben a nyel vi
el ma ra dás miatt a ver bá lis abszt rak ció nem mu tat ja va ló di el vo nat koz ta tá si ké-
 pes sé gei ket. Ná luk kü lö nö sen fon tos, hogy a vizs gá lat ban fi gu rá lis abszt rak ciós
fel adat is sze re pel jen. Ilyen pél dául a Raven-teszt és a Kog ni tív Pro fil Teszt fi gu -
rafelada ta (Gyarmathy 2008).

A ké pes sé gek is tér ké pez he tők. Min den fej lesz tés ha té ko nyabb, ha a fej lesz -
ten dő te rü let mel lett azo kat a te rü le te ket is fel tár ja a vizs gá lat, ame lyek re a fej-
 lesz tés épít he tő.

Kog ni tív Pro fil Teszt2

A Kog ni tív Pro fil Teszt tu laj don kép pen egy teszt for ma. Lé nye ge, hogy mi nél
több fé le ké pes ség mé ré se ál tal mi nél pon to sabb ké pet kap jon a szak em ber a fej-
 lesz tés hez. Az ál ta lam összeál lí tott Kog ni tív Pro fil Teszt felada tai ból el hagy ha -
tók, ame lyek nem re le ván sak egy adott kér dés megol dá sá ban, il let ve más felada -
tok kal kiegé szít he tők, ha szük sé ges. 

Az ál ta lam összeál lí tott Kog ni tív Pro fil Teszt ki fe je zet ten az is ko lai ku dar -
cok okai nak megál la pí tá sa és a fej lesz tés hez az erős ol da lak azo no sí tá sa vé gett
ké szült. Nem ré sze a teszt nek pél dául a krea ti vi tás mé rés vagy spe ciá lis te rü le tek
mé ré se. Kü lö nö sen a te het ség gon do zás cél jai ra ilyen vizs gá la tok kal kiegé szít -
he tő az el já rás, de az is ko lai meg fe le lés szem pont já ból ezek nek nincs re le van -
ciá juk.

Az is ko lai ku dar cok hát te ré ben a ké pes sé ge ken és/vagy egyéb pszi chés prob-
 lé mán ala pu ló prob lé mák áll nak. A ké pes ség be li tel je sít mény nem tel je sen füg-
 get len a pszi chés ál la pot tól. In terak ció ban hat nak egy más ra és az egyén tel je sít -

1 A té má ról bő vebb in for má ció elér he tő a Gyarmathy É. (2007): Diszlexia. Spe ci fi kus ta ní tá si za -
var. Lé lek ben Ott hon Kiadó, Bu da pest, re fe ren cia könyv ben.

2 In gye ne sen le tölt he tő a http://www.diszlexia.hu/kptest internetoldalról, il let ve in gye ne sen
hasz nál ha tó az internetes vál to zat a a http://www.contenet.hu/kptest internetoldalon.
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mé nyei re a ké pes ség és a sze mé lyi ség jel lem zők.
A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tűek ese -
té ben a ké pes ség és a sze mé lyi ség je gyek egymás-
ra hatása sok szo ros, és nem a ta nu lást se gí tő irány-
 ban erő sí ti egy mást, ahogy a fe je zet ko ráb bi ré-
 szei ben már szó volt er ről (Gyarmathy 2009a).

A szociokulturális hát rány okoz ta sa já tos hiá -
nyok mel lett, egyéb hiá nyok is hát rál tat hat ják az
is ko lai si ke res sé get.

A kiemel ke dő ér tel mi ké pes sé gek el le né re is
okoz hat gon dot a spe ci fi kus ta nu lá si za va rok, diszlexia, diszgráfia, diszkalkukia
és/vagy a fi gye lem za va rok.

Sok szor nem de rül ki, hogy mi hoz za lét re a gyen ge tel je sít mé nye ket, mert a
rész ké pes ség be li el ma ra dá sok ne he zen azo no sít ha tók. A jó ál ta lá nos ér tel mi ké-
 pes ség el fed he ti a hiá nyos sá go kat. Fi gye lem za var ese tén a gyer mek ké pes sé gei
meg fe le lőek, ta nul má nyi ered mé nyei azon ban nem fe lel nek meg ké pes ség szint -
jé nek. Az is ko lai ku darc hát te ré nek pon tos is me re té re van szük ség a ha té kony
beavat ko zás hoz.

A Kog ni tív Pro fil Teszt kiala kí tá sá nak cél ja az volt, hogy olyan esz közt kap ja -
nak a pe da gó gu sok, amely se gít a gye re kek erős sé gei nek és gyen ge pont jai nak
azo no sí tá sá ban, és in for má ciót ad a cél zott fej lesz tés meg ter ve zé sé hez. Nem a
te het ség azo no sí tá sá ra szol gá ló el já rás, de nyil ván az erős sé gek jel zik a te het ség -
hez szük sé ges ké pes sé gek meg lé tét is.

A teszt mint vizs gá la ti esz köz
A Kog ni tív Pro fil Teszt több te rü le ten és több élet ko ri cso port ban mé ri 

1. a kog ni tív ké pes sé ge ket, 

2. az in for má ciófel dol go zá si jel lem ző ket,

3. az is ko lai kész sé ge ket.

A teszt több alteszt ből, felada t ból áll. Egy-egy feladat egy szer re több te rü let -
ről is ad in for má ciót, és egy-egy te rü le ten mu ta tott szint több feladat ból ka pott
ered mé nyek alap ján áll össze.

A teszt ered mé nye ál tal fel raj zol ha tó pro fil nem csak a gye rek egyé ni jel lem -
zőit, gyen géit és erős sé geit mu tat ja, de a pro fil jel le ge in for má ciót nyújt ar ról is,
hogy a prob lé mák hát te ré ben mi lyen ne héz ség hú zó dik meg. A gyen ge és erős
pon tok elosz lá sa, a ké pes ség struk tú ra ugyanis jel zi ezt (4. táb lá zat).
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Az egyes prob lé ma cso por tok ra jel lem ző pro fil is me re te se gít a prob lé mák
azo no sí tá sá ban ak kor is, ha több fé le ne héz ség ke ve re dik. A táb lá zat ból ki de rül,
hogy a szociokulturális hát rány a szek ven ciá lis fel dol go zás és a ver ba li tás te rén
okoz za a hiá nyo kat.

A spe ci fi kus ta nu lá si za va ro kat el ső sor ban a fel dol go zás te rén meg lé vő el té -
ré sek jel zik. Akár me lyik fel dol go zá si mód alul mű kö dé se ta nu lá si za var hoz ve-
 zet het.

A fi gye lem za var ese tén az ered mé nyei re, ahogy a gye rek tel je sít mé nyei re ál-
 ta lá ban is, az eset le ges ség jel lem ző. Sok szor a ne he zebb felada to kat megold ják,
de a könnyeb bek ben hi báz nak. A kon cent rá ciót kí vá nó felada tok ban jó eséllyel
gyen gén tel je sí te nek. Ilye nek az em lé ke zetfelada tok. A szek ven cia li tás a fi gye -
lem za var ese té ben is gyen ge.

4. táb lá zat. A teszt ál tal vizs gált te rü le tek és le het sé ges gyen ge sé gek

Szocio-
kulturális 
hát rány

Spe ci fi kus  
ta nu lá si  
za va rok

Fi gye lem- 
 za var

Ál ta lá nos  
ér tel mi  

gyen ge ség

Kog ni tív ké pes sé gek:

ver bá lis ké pes sé gek x x

abszt rak ciós ké pes ség x

em lé ke zet x x

fi gye lem x x

Fel dol go zás:

fo no ló giai fel dol go zás x

au di tív fel dol go zás x

vi zuá lis fel dol go zás x

mo to ros ké pes sé gek x

le xi ká lis hoz zá fé rés x

szek ven cia li tás x x x

Is ko lai kész sé gek

ol va sás x x x x

he lye sí rás x x x x

szá mo lás x x x x
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Az ér tel mi ké pes sé gek gyen ge sé ge a kog ni tív funk ciók gyen ge sé gét je len ti.
Ez jel zi, hogy a ta nu lás ban a gon dol ko dás ala csony szint je miatt éri ku darc a
gye re ket.

Az is ko lai kész sé gek te rén nyúj tott tel je sít mény mindegyik cso port ban gyen -
ge, mert ezek a cso por tok az is ko lá ban a ku dar cot szen ve dők cso port jai.

A teszt cso por to san is fel ve he tő altesztjei

• Fi gu rateszt – fi gu rá lis abszt rak ciós ké pes ség
• He lye sí rá si teszt – fo no ló giai ké pes sé gek, au di tív ké pes sé gek
• Szám is mét lési teszt – fi gye lem, em lé ke zet, szek ven cia li tás
• Szó kincsfeladat – ol va sá si szint, szó kincs
• Szá mo lá si felada tok – szá mo lá si kész ség
• Alak raj zo lás em lé ke zet ből – vi zuá lis em lé ke zet, finommozgás
• Kép em lé ke zet – em lé ke zet, szek ven cia li tás, szi mul tán meg jegy zés
• Szá mo lás vissza fe lé hár ma sá val – szá mo lá si kész ség, szek ven cia li tás
• Fő fo ga lom – ver bá lis abszt rak ciós ké pes ség
• Hang diszk ri mi ná ció – au di tív ké pes sé gek

A vizs gá lat kiegé szít he tő egyé ni leg vég zett felada -
tok kal.

A ko rosz tá lyok

A teszt felada tai négy kor cso port ra bon tot tak:

• 5–7 éve sek nek
• 7–9 éve sek nek
• 9–12 éve sek nek
• 12 év fe let tiek nek

A vizs gá lat ve ze tő kom pe ten ciá ja el dön te ni, hogy me lyik ko rosz tály nak meg-
 fe le lő felada to kat vá laszt ja. Az élet kor mel lett fi gye lem be kell ven ni a vizs gá la ti
sze mély osz tály fo kát, meg fi gyelt vagy ko ráb bi vizs gá la tok so rán azo no sí tott ér-
 tel mi ké pes sé geit, rész ké pes ség be li za va rait. Ha a vizs gá la ti sze mély élet ko rá hoz
ké pest ala cso nyabb osz tály ba jár, vagy gyen gébb ér tel mi ké pes sé gek kel rendel-
kezik, sú lyo sabb rész ké pes ség be li el ma ra dá sok, fi gye lem za var mu tat ko zik, ak -
kor a fia ta labb ko rosz tály nak va ló felada to kat cél sze rű hasz nál ni. 

A felada tok kö zül a ver bá lis abszt rak ció (Fő fo ga lom) és a Szá mo lá si felada -
tok ne he zed nek a ma ga sabb élet ko rúak nak szánt feladat so rok ban. A ver bá lis
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abszt rak ció mind a négy élet kor ban más, a szá mo lás ki lenc éves kor tól ne he ze -
dik. A töb bi feladat ugyanaz min den élet kor ban. En nek az az elő nye, hogy adott
te rü le te ken kö vet he tő a vizs gá la ti sze mély fej lő dé se (Gyarmathy 2009a).

Ön ál ló, cso por tos és egyé ni tesz te lés

A teszt felada tai nak egy ré sze cso por to san, ön ál lóan, egy ré sze csak egyé ni leg, a
vizs gá lat ve ze tő köz re mű kö dé sé vel ve he tő fel. (Ki vé ve az 5–7 éve sek nek va ló fel-
adat sort, mert a kis gye re kek nek min den kép pen a vizs gá lat ve ze tő köz re mű kö -
dé sé re van szük sé gük.)

A cso por to san, ön ál lóan vé gez he tő felada tok is el vé gez he tőek egyé ni leg, sőt,
sú lyo san fi gye lem hiá nyos és/vagy hi perak tív, va la mint je len tős ér zel mi, mo ti -
vá ciós za va ro kat mu ta tó vizs gá la ti sze mé lyek nél cél sze rű az egyé ni vizs gá la ti
hely zet.

A teszt fel vé te le és ér té ke lé se

A Kog ni tív Pro fil Teszt a fen tiek ben vá zolt el mé le ti ke re tek re épül. En nek meg-
 fe le lően, aho gyan az el ne ve zé se is mu tat ja, az egyén ké pes ség struk tú rá já ról ad
ké pet, és nem ál ta lá nos ér tel mi ké pes sé get mér. Nem cél ja, hogy az in tel li gen -
ciatesz tek hez ha son lóan egy adat ban rög zít se az egyén ké pes sé gei nek szint jét.

A teszt az egyént el ső sor ban ön ma gá hoz mé ri. Azt vizs gál ja, me lyek az erős-
 sé gei, me lyek a gyen géi. Az egyént ön ma gá hoz és a sa ját kör nye ze té hez vi szo -
nyít va ér té ke li.

Az ered mé nyek ér tel me zé se kor célszerű a rész ké pes sé ge ket kü lön-kü lön
vizs  gál ni, és cél sze rű az egyént ké pes sé gei sze rint is a kö zös sé gé nek, cso port já -
nak ered mé nyei hez ha son lí ta ni. Egyé ni fej lesz tés re an nak van szük sé ge, aki je-
 len tő sen el tér a kör nye ze té ben ta nu lók tól. Ez akár a te het ség, kiemel ke dő ké pes -
ség, akár a le ma ra dás miatt, kü lön el lá tást igény lő sa já tos ság.

A teszt nek van internetes, pa pír-ce ru za és ppt ve tí té ses vál to za ta. A mai gye-
 re kek sok kal mo ti vál tab bak a ké per nyőn meg je le nő felada tok el vég zé sé re, mint
a pa pír-ce ru za teszt megol dá sá ra. Fel té te lez he tő, hogy ez még vál to zik, ha a pa -
pír-ce ru za feladat lesz az új don ság.

A teszt internetes vál to za tá ban a re giszt rált ta nár vagy men tor jo go sult a
rend szer be diá kot fel ven ni, és feladat so ro kat összeál lí ta ni, va la mint kiosz ta ni.
Ezt bár mi kor meg te he ti az interneten. Utá na a fel vé tel so rán, amennyi ben ön ál -
ló a diák, már nincs felada ta a ta nár nak, men tor nak, csak né mely alteszt ese tén
kell majd a kiér té ke lést el vé gez nie. A teszt nem tel je sen gé pe sí tett, de re mé -
nyeink sze rint ha ma ro san megold ha tó lesz kül ső beavat ko zás nél kül mind a fel-
 vé tel, mind a kiér té ke lés.
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A kiér té ke lést az internetes vál to zat ban a gép vég zi, csak né hány feladat ese-
 té ben kell a vizs gá lat ve ze tő nek beír ni az ered mé nye ket. A pont szá mok alap ján a
prog ram kiad ja az élet kor nak meg fe le lő pro filt. A sztenderd, amely hez vi szo nyí -
tunk, pa pír-ce ru za ver zió ban ké szült, ezért nem tel je sen fe lel meg az elekt ro mos
vál to zat nak, de ha ma ro san el ké szül az elekt ro mos ver zió hoz is.

A ha gyo má nyos teszt el já rás ban az ered mé nye ket is ha gyo má nyo san kell
megál la pí ta ni. Az ér té ke lés nél az egyes te rü le te ken elért ered mé nye ket össze kell
vet ni. A pro filt egész ben is ér té kel ni kell, nem  csak egy-egy te rü le tet kiemel ve az
egész fi gye lem be vé te le nél kül. A tel jes kép sok te kin tet ben meg ma gya ráz za a
gye rek tel je sít mé nyei nek sa já tos sá gait.3

Ér dek lő dés Tér ké pe

A ké pes sé gek nél messze jobb elő re jel ző je a tel je sít mé nyek nek az ér dek lő dés.
A te het ség prog ra mok ba be vont gye re kek kö zül azok lesz nek iga zán si ke re sek, a -
kik   ér dek lő dé se, el kö te le ző dé se adott te rü le ten kiemel ke dő. A ké pes sé gek fej lő -
dé sét is bár mi lyen ké pes sé get vizs gá ló el já rás nál job ban jel zi az ér dek lő dés.

Mo ti vá ció és tel je sít mény

A leg több te het ség mo dell az in tel li gen ciát és mo ti vá ciót a te het ség két külön ál ló
ele me ként ír ja le, pe dig ezek nem füg get le nek egy más tól. A tö rek vés ere je és irá-
 nya össze függ az zal, mely te rü le ten, mi lyen szint re ké pes el jut ni az egyén. A ké -
pes sé gek fej lő dé sé hez az ér dek lő dés, a ki tar tó te vé keny ség, és a va la mely te rü let
megis me ré sé re irá nyu ló bel ső haj tó erő ve zet.

Kis gye re kek ese té ben a ké pes ség mé ré sek szin te alig ad nak meg bíz ha tó ered-
 ményt. A hely ze ti té nye zők, vagyis a vizs gá lat kö rül mé nyei, a kis gye re kek re sok-
 kal erő seb ben hat nak, mint a ti zen éves vagy fel nőtt egyé nek re. Így ké pes sé geik
meg mu tat ko zá sa ele ve bi zony ta la nabb teszt hely zet ben. Eh hez já rul a fej lő dés -
be li el té rés, amely nagy ké pes ség be li kü lönb sé ge ket okoz hat a ki csi gye re kek nél,
de nem sok kö ze van a ké sőb bi tel je sít mé nyek hez. A gye re kek be lül ről fa ka dó ér-
 dek lő dé se, el mé lyült sé ge, egy-egy te rü let megis me ré sé re irá nyu ló spon tán erő-
 fe szí té se je lez he ti a ké pes sé gek erő tel jes fej lő dé sét és kö vet kez mé nye kép pen a
ké sőb bi kiemel ke dő tel je sít ményt.

3 To váb bi in for má ció a http://www.diszlexia.hu/kptest és a http://www.contenet.hu/kptest inter-
netoldalakon, va la mint a Gyarmathy É. (2009a) Kog ni tív Pro fil Teszt cí mű re fe ren ciata nul má -
nyá ban ér he tő el.
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Na gyobb gye re kek és fel nőt tek ese té ben is igaz, hogy a mo ti vá ció job ban jel -
zi a ké pes sé gek fej lő dé sé nek üte mét, mint az adott pil la nat ban, adott el já rás sal
mért ké pes ség szint. 

Ér de mes az ed di giek nél na gyobb fi gyel met for dí ta ni az ér dek lő dés és mo ti -
vá ció te rü le té re, akár a szub jek tív el já rá sok na gyobb fi gye lem be vé te lé vel. Kü lö -
nö sen igaz ez a szociokulturálisan hát rá nyos te het sé gek gon do zá sá ra, ahol a ké-
 pes sé gek fej lesz té sé nek leg ha té ko nyabb te rü le teit ér he ti el a szak em ber az
ér dek lő dés fel tér ké pe zé sé vel. Így je len tő sen ki sebb erő fe szí tés árán és ke ve sebb
fruszt rá ció val le het nagy si ke re ket elér ni.

A vizs gá la ti esz köz4

Az „Érdekelődés Tér ké pe” vizs gá la ti mód szer a gardneri több szö rös in tel li gen -
cia mo delljé re épül. Gardner (1983) el mé le té ben hét külön ál ló in tel li gen ciát ír
le, ame lyek a leg főbb ké pes ség te rü le te ket je len tik: nyel vi, lo gi kai-ma te ma ti kai,
té ri, testi-kinesz téti kus, ze nei, tár sas és intraperszonális. 

Gardner hang sú lyoz ta, hogy a leírt in tel li gen ciák füg get le nek egy más tól, te -
hát az egyik ben mu ta tott ké pes ség szint nem mond sem mit a má sik te rü let ről.
A leg több eset ben egy szer re több in tel li gen ciát kell moz gó sí ta ni egy-egy prob lé -
ma megol dá sá ra, te hát a ké pes sé gek ugyan füg get le nek egy más tól, de in terak -
ció ban van nak. Bár az el mé le tet so kan tá mad ják, a ké pes ség te rü le tek re jól épít-
 he tők vizs gá la ti el já rá sok. A ké pes sé gek egy más tól va ló füg get len sé ge pe dig igen
jó alap a diffe ren ciált el lá tás ra és eh hez a ké pes sé gek diffe ren ciált fel mé ré sé re.

A tér kép hez az ál lí tás so ro kat Arm strong (1994) Gardner-féle in tel li gen cia te -
rü le tek re gyűj tött kér dé sei re épí tet tük. Az ál lí tá sok két so ro za tát ké szí tet tük el:
az egyi ket gye re kek nek sa ját, a má si kat szü leik nek, ta ná raik nak a gye rek, il let ve
a diák ér dek lő dé sé nek leírá sá ra. A két so ro zat ugyanazok ból az ele mek ből áll,
mind ket tő ugyanazon egyén ér dek lő dé sé re kér dez, csak a megíté lő sze mély, a
né ző pont más. Mindegyik so ro zat min den egyes in tel li gen ciá ra nyolc ál lí tást
tar tal maz. Egy-egy kész let öt ven hat kár tyá ból áll, ame lyek mindegyi kén egy-egy
ál lí tás ol vas ha tó a gye rek adott te vé keny ség ben mu ta tott ér dek lő dé sé ről (Gyar-
mathy–Herskovits 1999).

Min den ki ma ga el vé gez he ti ér dek lő dé sé nek fel tér ké pe zé sét. Az egyén lé nye -
gé ben egy önér té ke lő lis tát tölt ki a vá lasz tá sai val. Ez a lis ta az egyik leg fon to sabb
in for má ció for rás, mert az egyén sa ját ma ga ad ta vá la szait tar tal maz za. Ér dek lő -
dé sét át gon dol va tér ké pet le het ké szí te ni a fej lő dés irá nyai ról. Ez már ön ma gá -

4 A vizs gá lat esz kö ze a mel lék le tek ben meg ta lál ha tó. Ugyanott az internetes vál to zat ról is elér he -
tő in for má ció.
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ban is hasznos in for má ció, de kü lö nö sen so kat mon dó, ha má sok vé le mé nyé vel
össze vet he tő.

A vizs gált sze mély nek és/vagy a szü lő nek/ta nár nak/ba rát nak be kell so rol nia
a kár tyá kat négy cso port ba: na gyon jel lem ző (= 2 pont), jel lem ző (= 1 pont),
nem jel lem ző (= –1 pont), na gyon nem jel lem ző (= –2 pont) meg kü lön böz te tés -
sel. Min den cso port ba leg fel jebb tíz kár tya te he tő, így az öt ven hat ból leg fel jebb
negy ven ke rül ki vá lasz tás ra mint az ér dek lő dés szem pont já ból va la mely irány-
 ban je len tős elem.

Ta pasz ta lat sze rint az összes le he tő sé get ki hasz nál ják a vizs gá lat so rán, így
mind a po zi tív, mind a ne ga tív vá lasz tás ban 30 pont ma xi mu mot ér nek el. En -
nek elosz lá sa mu tat ja az ér dek lő dés irá nyát. Ha a vizs gá lat so rán nem hasz nál -
nak negy ven ál lí tást a jel lem zés hez, ez kü lön ér tel mez he tő an nak fé nyé ben, me-
 lyik irány ban üres a kép.

Az ered mé nyek fel dol go zá sa, ér tel me zé se és fel hasz ná lá sa

Az ál lí tás so rok ból ki vá lasz tott ál lí tá so kat pre fe ren cia he lyük sze rint pon to zás sal
ér té ke li a vizs gá lat ve ze tő.5 A ka pott pro fil nem csak szám sze rűen, ha nem vi zuá -
li san is meg je le nít he tő egy gra fi ko non, így az ered mé nyek job ban át lát ha tók.
A ka pott ered mé nyek alap ján megál la pít ha tók az erős te rü le tek, ahol a te het ség
meg mu tat koz hat. Ugyanak kor a gyen ge ol da lak is azo no sít ha tók. Ezek hát rányt
je len te nek. Fej lesz tő mód sze rek ja va sol ha tók a gyen ge ol dal kom pen zá ció já -
hoz.

Lé nye ges szem pon tok az ered mény fel dol go zá sá ban:

1. me lyek és mi lyen erő sek a pre fe rált ér dek lő dé si te rü le tek,

2. me lyek az eluta sí tott te rü le tek,

3. mennyi re van el lent mon dás a vá lasz tá sok ban,

4. mi lyen erős ál ta lá ban az ér dek lő dés.

Az ered mé nyek nem csak a fej lesz té si irá nyok meg ha tá ro zá sá ban hasz nál ha -
tók, ha nem a ta nács adás ban is nagy je len tő sé ge van az ér té ke lő la pok ered mé -
nyé nek. Az el té ré se ket meg le het vi tat ni, és a kü lön bö ző szem pon to kat össze-
 hoz ni.

5 A mel lék le tek ben meg ta lál ha tók az út mu ta tók a vizs gá lat el vég zé sé hez és az ered mé nyek ér té -
ke lé sé hez.



53

Hát rány ban az előny – A szociokulturálisan hát rá nyos te het sé ge sek

Az aláb bi eset ben a fiú édes any ja töb bé-ke vés bé lát ja a gye rek irá nyu lá sát,
bár né hol nem ugyanúgy, mint a fia. A fiú a nyel vi te rü le ten hiá nyo kat érez, mi-
 köz ben nagy ér dek lő dé se van ugyanazon te rü le ten. Az anya ezt a je len sé get ha-
 son lóan, de ki sebb am pli  túdóval ér zé ke li. Je len tős el té rés van a ne ga tív ol da lon a
ze ne és a moz gás te rén. Egyéb ként ha son ló a két megíté lés. Nem le het biz to san
tud ni, ki lát ja pon to sab ban a hely ze tet. A ta nács adás ban ér de mes az el té ré se ket
meg be szél ni, bár itt nem tű nik át fo gó nak a prob lé ma. 

A má sik eset ben az anya és lá nya na gyon kü lön bö zően ér té kel. Az anya a ne-
 ga tív ol da lon ke vés pon tot ad. Mint ha ke vés sé diffe ren ciál na. A nyel vi és ze nei
ol dalt eme li ki, míg a lá nya szin te el len té te sen ér té kel. Ez a tér kép pár azt jel zi,
hogy ko mo lyabb ne héz ség van a gye rek ké pes sé gei nek megíté lé se és ke ze lé se te -
rén. Min den kép pen se gí te ni kell a csa lád nak, hogy a te het sé ges lány ké pes sé geit
meg fe le lően tá mo gas sa a kör nye zet (5. táb lá zat).

5. táb lá zat. Két te het sé ges gye rek és az édes anyák ér té ke lé se

Fiú

A fiú any ja

A lány any ja

Név N L T K Z I A

Teh. 6 7 6 2 3 3 3
fiú –5 0 –4 –1 –9 –7 –4

A fiú 7 11 5 2 1 1 3
any ja –2 –1 –4 –8 –3 –7 –5

Teh. 3 7 2 8 2 6 2
lány –6 0 –5 –6 –4 –3 –6

A lány 13 5 3 2 7 0 0
any ja 0 –2 –3 –2 –1 –3 –5

Lány
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Az Ér dek lő dés Tér ké pe esz köz a to váb bi fel tá ró mun ká hoz. In for má ciót
nyer he tünk az eset leg egyéb ként nem meg je le nő ké pes sé gek re, ké pes ség de fi ci -
tek re, és sok szor az egyén és a kör nye ze té ben élők kö zöt ti el lent mon dá sok ra is.

A gardneri felosz tás nak meg fe le lően egy mát ri xon áb rá zol ha tók a te vé keny -
sé gek, ame lyek ben a kü lön bö ző ké pes ség te rü le tek ta lál koz nak. Ezek a te vé keny -
sé gek, esz kö zök lé nye ge sek a te het ség fej lő dé se és a kom pen zá ció le he tő sé ge
miatt is (6. táb lá zat).

A mát rix kö ze pén át ló san ha lad vé gig az a sor, amely ben a ta lál ko zá si pont
min dig egyazon te rü let nek fe lel meg. Ezek mindegyi ke ajánl ha tó a te rü let iránt
ér dek lő dő nek. A sor ban és osz lop ban fel so rolt te vé keny sé gek is ugyanah hoz a te-
 rü let hez tar toz nak, de már erő tel je seb ben kap cso lód nak egyéb ké pes sé gek kel.

A mát rix jobb fel ső ol da lán van nak a fej lesz tő te vé keny sé gek. Ezek a te het -
ség fej lesz tés ben és a kom pen zá ció ban egyaránt jól hasz nál ha tók. Ha va la ki nek
két vagy több te rü le ten van ér dek lő dé se, ak kor a ta lál ko zá si pon tok ban van nak
szá má ra ér de kes te vé keny sé gek. Ugyanezek a te vé keny sé gek hasz nál ha tók, ha az
egyik te rü let gyen ge sé gét a má sik kal igyek szünk csök ken te ni. Az egyik ben meg-
 lé vő ér dek lő dés hú zó erő le het a má sik nak, a le ma ra dó nak.

Területek Nyelvi Logikai-matematikai Téri-vizuális Testi-mozgásos Zenei

Nyelvi

hangos könyv
olvasás, felolvasás

irodalom
nyelvtanulás

szójátékok,

keresztrejtvény

oktató számítógépes

programok

képregény, illusztráció

pókábra

történet rajzolása

vizualizáció

rapp

színjátszás

árnyjáték

fonomimetika

dalszövegek, éneklés

mondókák, karaoke

versmegzenésítés

japán nyelv tanulása

Logikai-

matematikai

nyelvészet, logika

természettudomány

számítógépes nyelvek

közgazdaságtan

számítógép- 
programozás

matematika, logika
statisztika

táblázatok, 

grafikonok

táblás játékok

stratégiai játékok

abakusz, szorobán

műszaki rajz

fizikai kísérletek

barkácsolás

hangszerek számolásra

számítógépes zene

HIFI berendezések

hangkártya

Téri-vizuális

költészet

fotóriport

természettudomány

politika

számítógépes grafika

csillagászat

harcászat

képátvitel-technika

ábrák, térképek
szemléltetés

képzőművészet
térképészet

építőjátékok,

kipróbálva tanulás

akrobatika

zsonglőrködés

zongora, dob

ritmus

zenei sorok

megjelenítése

Testi-

mozgásos

színjátszás

japán színház, nó

sportriporter

edző

erdészet

állatorvosi tudomány

műszertechnika

sebészet

építészet

akrobata, zsonglőr

koreográfia

képzőművészet

mozgásművészet
sport, tánc

sportműsorok
sportfelvételek

zenélés,

tánc, rapp

pantomim

biofeedback hanggal

6. táb lá zat. Rész let az ér dek lő dés/te vé keny ség mát rix ból6

6 A tel jes mát rix meg ta lál ha tó az 1/D mel lék let ben.
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A bal al só ol da lon a te vé keny ség kö rök ugyanígy hasz nál ha tók a te het ség fej-
 lesz té sé re és a kom pen zá ció ra. Emel lett a te het ség hosszabb tá vú cél jai nak meg-
 ta lá lá sá ban is se gít ség le het. Itt ugyanis olyan te vé keny sé gek, fog lal ko zá sok van-
 nak, ame lyek ben két vagy több ké pes ség együt tes meg lé te ese tén le het va la ki
ki vá ló. 

Kü lön bö ző tér kép tí pu sok és je len té sük:

• Ha egy-egy te rü le ten kiemel ke dő az egyén, ak kor lé nye ges is mer ni azo kat
a te vé keny sé ge ket, ame lyek oda tar toz nak, hogy ar ra irá nyul has son.

• Ha egy ér dek lő dé si te rü le ten be lül egy szer re kiemel ke dő nek és le ma ra dó -
nak mu tat ko zik va la ki, ak kor ez va la mi lyen rossz ta pasz ta la tot sej tet a te-
 rü let va la mely ré szén. Ugyanaz a te vé keny ség sor hasz nál ha tó a kom pen zá -
ció ban, mint a te het ség fej lesz tés ben, de fel kell tár ni az egyén ér dek lő dé se
el lent mon dá sai nak hát te rét.

• Ha nem csak egy, ha nem több ér dek lő dés te rü le ten kiemel ke dő az egyén,
ak kor ezek nek a ta lál ko zá si pont já ban van nak olyan te vé keny sé gek, ame-
 lyek ben si ke res le het, és fej lő dé sét se gí tik.

• Más rész ről, ha az egyik te rü le ten gyen ge, az a má sik te rü let tel kom pen zál -
ha tó. Eh hez új ra a ta lál ko zá si pon tok ban meg ta lál ha tó esz kö zök, te vé -
keny sé gek se gí te nek hoz zá.

Vissza tér ve a ko ráb bi pél dá ra, a te het sé ges fiú ese té ben megál la pí tan dó, mi
hoz za lét re a nyel vi te rü le ten a ne ga tív ol dalt, ha ugyanak kor nagy ér dek lő dés is
mu tat ko zik ezen a te rü le ten. A kom pen zá ció ban hasz nál ha tó a fiú jó lo gi kai-
ma te ma ti kai ké pes sé ge. Így a szó já té kok, ke reszt rejt vé nyek, szá mí tó gé pes ok ta -
tó prog ra mok meg fe le lők le het nek. Hasz nál ha tó a hangoskönyv, felol va sás is.
Irány ként, le he tő ség ként adó dik: nyel vé szet, köz gaz da ság tan, ter mé szet tu do -
má nyok, szá mí tó gé pes nyel vek, és per sze szá mos egyéb te rü let.

Az Ér dek lő dés Tér ké pe gya kor la ti hasz nál ha tó sá ga mel lett se gít a szem lé let
te rén is a ru gal mas, több szem pont fi gye lem be vé te lé vel tör té nő te het ség gon do -
zás felépí té sé hez.

Not everything that counts can be counted, and not everything that can be
counted counts.
Nem min den, ami szá mít, szá mol ha tó ki, és nem min den szá mít, ami ki szá -
mol ha tó.

Al bert Eins tein princetoni szo bá já ban ki füg gesz tett gon do lat



Hon nan le het tud ni,
ha a lát ha tat lan tin ta ki fogy a toll ból?

3. A SZOCIOKULTURÁLISAN HÁT RÁ NYOS 
HELY ZE TŰ TE HET SÉ GES GYE RE KEK 
FEJ LESZ TÉ SE

A te het ség ko rai fej lesz té se a szociokulturálisan hát rá nyos gye re kek ese té ben a
szek ven ciá lis in for má ció fel dol go zás, a nyel vi kész sé gek és va ló szí nű leg, mint
egyik leg fon to sabb té nye ző, a vi sel ke dés be li at ti tű dök te rén szük sé ges.

A fej lesz tés a kö vet ke ző konk rét te rü le te ken va ló sít ha tó meg:

Kog ni tív
a) szisz te ma ti kus gon dol ko dás
b) ana li ti kus, kategorizációs gon dol ko dás
c) verbalizáció

Me ta kog ni tív
d) a gon dol ko dá si fo lya ma tok is me re te
e) a stra té giák megis me ré se
f) a stra té giák hasz ná la ta

Is ko lai
g) ol va sá si kész ség
h) írás be li ki fe je ző kész ség
i) ma te ma ti kai gon dol ko dás

Vi sel ke dé si–im pul zi vi tás a gond
j) tár sas-kom mu ni ká ciós kész sé gek
k) meg küz dés
l) élet ve ze tés, se bes ség sza bá lyo zá sa
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A kü lön bö ző te rü le te ken tör té nő fej lesz tés nem kü lönül el tel je sen. Az el kü -
lö ní tés itt ar ra szol gál, hogy mindeze ket a te rü le te ket fi gye lem be ve vő el lá tást
kap has sa nak a szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű te het sé ges gye re kek.

A fej lesz tés akár a kog ni tív te rü le te ken ke resz tül is tör tén het, de a fej lesz té si
te rü le tek bár mely ele me kü lön is fej lesz té si ala pul szol gál hat. Mint min den fej-
 lesz tés nek, a szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű te het sé ges gye re kek fej lesz -
té sé nek is az erős sé gek ből kell kiin dul nia, és azo kon a te rü le te ken kell erő sí tő leg
hat ni, ahol a ké pes sé gek, kész sé gek, is me re tek hiá nyo sak vagy alul mű köd nek.

Kog ni tív fej lesz tés

A kog ni tív fej lesz tés so rán a gon dol ko dá si mó dok tu da to sí tá sá val a metakog ní -
ció fej lesz té se is fo lyik. A metakogníció, egy sze rűen meg ha tá roz va a gon dol ko -
dás ról va ló gon dol ko dás, el vá laszt ha tat lan a kogníciótól. A gon dol ko dás tar tal -
má ba be ke rül nek az is ko lai kész ség ele mek. A mód sze res gon dol ko dás pe dig
már a vi sel ke dés kont roll alap ja.

Ahogy a prob lé ma kiala ku lá sá ban össze füg ge nek, egy mást erő sí tik az egyes
te rü le tek, úgy a fej lesz tés ben is egy mást erő sí tő fo lya ma to kat le het kiala kí ta ni.
Az egyik te rü le ten elért ered mény au to ma ti ku san a má sik te rü let re is erő sí tő leg
hat.

Ahogy az el ső fe je zet ben lát ha tó, az alap prob lé ma a bal agy fél te ké hez kap-
 cso ló dó in for má ciófel dol go zá si mó dok gyen ge sé ge, te hát ez a kiin du lás alapja.
Itt szük sé ges erő sí te ni ah hoz, hogy a fej lő dé si fo lya mat elin dul jon, és vé gül ma -
gas szin tű tel je sít ményt ér hes se nek el a szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű te-
 het sé ges gye re kek.

A fej lesz tés hez a szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tűek erős sé gét, a jobb
agy fél te ké hez köt he tő ké pes sé ge ket le het hasz nál ni.

Ami ben jók:
• öt le te sek, iga zi újí tók,
• sze re tik a hu mort,
• jók le het nek:

– sze rep ját szás ban,
– vi zuá lis mű vé sze tek ben,
– mű sza ki te rü le te ken,
– ze nei te rü le te ken,
– moz gá sos te rü le te ken.

Ezek a ké pes ség te rü le tek hasz nál ha tók a gon dol ko dá si ké pes sé gek fej lesz té -
sé hez.
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a) Szisz te ma ti kus gon dol ko dás
A szisz te ma ti kus gon dol ko dás se gít az össze tett felada tok lé pés ről lé pés re tör té -
nő megol dá sá ban. Egy fo lya mat lé pé sei nek egy más után ja ha té ko nyab bá te szi a
prob lé ma megol dást. Eh hez szük sé ges, hogy a gye re kek meg ta nul ják és össze tett
felada to kon gya ko rol ják a fo lya mat ele meit.

A szisz te ma ti kus gon dol ko dás ele meit mint ve zér fo na lat a feladat megol dá -
sok hoz ér de mes megis mer tet ni a gye re kek kel. Nem a tu do má nyos el ne ve zés se-
 gí ti a gye re ke ket. A fo lya mat elmeinek megér té sé hez ért he tő kér dé sek ve zet -
nek.

A szisz te ma ti kus gon dol ko dás fo lya ma ta:

1. In for má ció gyűj tés – mit tudsz, ami se gít het?

2. A prob lé ma meg ha tá ro zá sa – mi a hely zet?

3. Az in for má ciók ren de zé se, osz tá lyo zá sa – mi mennyi re fon tos, mi re le -
het jó?

4. Le het sé ges irá nyok – mi lyen uta kon le het elin dul ni, miért és ho va
jutsz?

5. Megol dá si terv kiala kí tá sa – mit fogsz ten ni?

6. A terv ki vi te le zé se – lé pés ről lé pés re menj vé gig azon az úton, amit ki je -
löl tél!

7. Az ered mény el lenőr zé se – amit elér tél, jó vá lasz-e a kér dés re?

8. Kö vet kez te té sek le vo ná sa, ame lyek leg kö ze lebb se gít het nek – mit ta nul -
tál eb ből?

A szisz te ma ti kus gon dol ko dás gya kor lá sá hoz össze tett felada tok ra van szük-
 ség. Az egy sze rűen megold ha tó feladat is meg kí ván ja a szisz te ma ti kus gon dol -
ko dást, de a glo bá lis jobb agyféltekei fel dol go zás sal az ér tel mes szociokulturá-
lisan hát rá nyos gye re kek in kább az in tuí ciót fog ják hasz nál ni. Így ép pen el len té -
tes ha tá sa le het a gya kor lat nak. A megol dást hát rál tat ja, ha be lát ha tó feladat ban
akar juk a mód sze res, lé pés ről lé pés re tör té nő gon dol ko dás ra szok tat ni a gye re -
ke ket.

A gya kor lás hoz meg fe le lő feladat te rü le tek le het nek pél dául:

• tech ni kai esz köz hasz ná la tá nak leírá sa,
• ki rán du lás meg ter ve zé se,
• bar kács mun ka meg ter ve zé se,
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• szín da rab szín re vi te le,
• baj nok ság meg szer ve zé se,
• min den fé le pro jekt mun ka.

Ezek ben a felada tok ban a szisz te ma ti kus gon dol ko dás lé pé sei nagy se gít sé get
je len te nek. A gye re kek meg ta pasz tal hat ják en nek elő nyeit. A se gí tő kér dé sek re
ké pe sek a fo lya ma ton vé gig ha lad ni, és meg ta nul ják tu da to san hasz nál ni a szisz-
 te ma ti kus gon dol ko dást.

Nem min den szociokulturálisan hát rá nyos gye rek ügyes a bar ká cso lás ban,
ért a szí né szet hez vagy ja vít meg gyor san tech ni kai szer ke ze te ket. A felada tot
úgy ér de mes meg vá lasz ta ni, hogy a szer ve ző sze re pet ját szó gye re kek ér dek lő -
dé se ar ra a te rü let re es sen. Ők ka ta li zá tor ként is mű köd nek majd. 

b) Ana li ti kus, kategorizációs gon dol ko dás
Az elem ző gon dol ko dás hoz szük sé ges alap ve tő gon dol ko dá si mű ve le tek el sa já -
tí tá sa a dol gok kö zöt ti vi szo nyok, kap cso la tok te rén se gí ti a gon dol ko dás ha té -
ko nyab bá té te lét. 

Alap ve tő ana li ti kus gon dol ko dá si mű ve le tek:
1. elem zés,
2. meg ha tá ro zás,
3. cso por to sí tás,
4. össze ha son lí tás,
5. sor rend be ál lí tás,
6. ér té ke lés, ki vá lasz tás, el kü lö ní tés,
7. ki ter jesz tés.

A gya kor lás hoz meg fe le lő feladat te rü le tek le het nek pél dául:

• gyűj te mé nyek kiala kí tá sa és az ele mek cso por to sí tá sa,
• té ri vi zuá lis anya gon kategorizációs és össze ha son lí tá si gya kor la tok – ás vá -

nyok, nö vé nyek, ál la tok, tár gyak,
• mű vé sze ti al ko tá sok össze ha son lí tá sa, elem zé se,
• tech ni kai esz kö zök és hasz ná la tuk megis me ré se, az esz kö zök cso por to sí tá -

sa, ka te go ri zá lá sa.

Bloom rend sze re (1956) kog ni tív szin tek so ro za ta az egy sze rű től a bo nyo lul -
tabb fe lé ha lad va. Se gít megér te ni a ta nu lás egy más ra épü lő as pek tu sait, és en -
nek meg fe le lő fej lesz tő anyag felépí té sét. A kö vet ke ző szin te ket kü lö ní ti el:
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1. megis me rés – té nyek, in for má ciók meg jegy zé se,

2. megér tés – in for má ciók ér tel me zé se,

3. al kal ma zás – in for má ciók hasz ná la ta,

4. elem zés – in for má ciók ma gya rá za ta,

5. szin té zis – in for má ciók fel hasz ná lá sa va la mi új megal ko tá sá hoz,

6. ér té ke lés – va la mely kri té riu mon ala pu ló íté let megal ko tá sa.

Az el ső há rom szin tet alap ve tő nek tart ják a ta nu lás ban, a má so dik há rom
szint vi szont el ső sor ban a kiemel ke dő ké pes sé gűek gon dol ko dá sá nak fej lő dé sé -
ben ját szik sze re pet. Az ön diffe ren ciá ció nak ki vá ló mód ja, ha a diá kok vá laszt -
hat nak, mely szin ten dol goz zák fel a ta na nya got, vég zik el a felada tot.

Mindegyik szint sok fé le te vé keny ség re ad al kal mat, és sok fé le al ko tás, ki me -
net le het sé ges. A gon dol ko dás kü lön bö ző szint jein dol goz hat nak a gye re kek.
Nem fel tét le nül fog min den ki egy for ma szin ten te vé keny ked ni. A ma ga sabb
szin tű gon dol ko dás passzív átélé se, pél dául a tár sak mun ká já nak meg fi gye lé se is
elő se gí ti a gon dol ko dás fej lő dé sét.

Sok fé le te vé keny ség vá laszt ha tó a fej lesz tés hez. A 7. táb lá zat se gít sé get nyújt
a vá lasz tás hoz, hogy fo ko za to san jut has sa nak el a gye re kek a ma ga sabb szin tű
gon dol ko dást kí vá nó te vé keny sé gek hez. Az el ső há rom osz lop ba tar to zó al ko tá -
si le he tő sé gek je len tik a kiin du lást.

7. táb lá zat. Bloom rend sze ré be so rolt al ko tá si, tu dás szer zé si le he tő sé gek

MEGIS ME RÉS MEGÉR TÉS AL KAL MA ZÁS ELEM ZÉS SZIN TÉ ZIS ÉR TÉ KE LÉS

A L KOTÁ S ,  K I M E N E T

Gra fi kon

Táb lá zat

Tér kép

In for má ciós  

lap

Könyv ol va sás

Mun ka lap

Internetes  

bön gé szés

Kép re gény

Óra adás

Ma gya rá zat

Osz tá lyo zá si 

tér ké pek

Pók áb ra

Vi zua li zá ció

Szó tár

Gyűj te mény

Fény kép

Szo bor

Mo dell

Il luszt rá ciók

Tér kép ké szí tés

Szer ke ze tek

Rejt vény

Al bum

Nap ló

Gra fi kon

Táb lá zat

Ke reszt rejt vény

Kér dő ív

Be szá mo ló

Tit kos írás

Szer ző dés

Fel mé rés

Ki vo nat

Hir de tés

Meg be szé lés

Pan to mim

Szín da rab

Já ték

Tánc

Vers

Új ság cikk

Kincs ke re sés

Bí ró sá gi  

tár gya lás

Vi ta

Meg be szé lés

Ve zér cikk

Esszé

Le vél

Tu do má nyos 

előadás

Ter ve zet
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Ér de mes meg fi gyel ni, me lyik gye rek me lyik szin tet vá laszt ja, hogy a fej lő dé -
sét nyo mon kö vet ve egy re ma ga sabb szin tek kel va ló megis mer ke dés re kap has -
son le he tő sé get.

c) Verbalizáció
A prob lé ma, a gon do lat ké pi, il let ve nyel vi for má ban tör té nő meg je le ní té se a
megér tés ben és a gon dol ko dás ban egy mást kiegé szí tő sze re pet ját szik. A ha té -
kony gon dol ko dók két szer annyi bel ső be szé det hasz nál nak a feladat megol dá sa
köz ben, mint a ke vés bé ha té ko nyak. A vi zua li zá ció is az al ko tók gyak ran leírt
gon dol ko dás mód ja. Se gí ti a megér tést, át lá tást ad, új szem pon to kat hoz hat.

A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű gye re kek gon dol ko dás mód já nak sa-
 já tos sá ga, hogy vi zua li zál ni tud ják a felada to kat, így ná luk a ha té kony gon dol ko -
dás má sik for má ja, a verbalizáció, a nyel vi for má ban tör té nő meg fo gal ma zás fej-
 lesz té se, va la mint a két fé le fel dol go zá si mód együt tes hasz ná la tá nak el sa já tí tá sa
szük sé ges. Eh hez olyan anya gok já rul nak hoz zá, ame lyek fel dol go zá sá ban egya-
ránt sze re pet ját szik a vi zua li tás és ver ba li tás.

A verbalizáció fej lesz té sé nek ele mei:
• szó kincs fej lesz tés,
• nyel vi ki fe je zés fej lesz té se, 
• vi zua li tás és ver ba li tás össze kap cso lá sa.

Az ele mek egy más ra épül nek. A fej lesz tés hang sú lya sor ren det kö vet, bár
mind há rom elem min dig egy szer re is je len van. Az el ső a szó kincs fej lesz tés,
hogy a nyel vi ki fe je zés hez le gye nek sza vai a gye rek nek. A nyel vi ki fe je zés az tán a
vi zuá lis ki fe je zés hez köt he tő.

Az em ber leg főbb ész le lé si csa tor ná ja a vi zua li tás, amely a töb bi csa tor ná hoz
ké pest na gyobb sze re pet ját szik a gon dol ko dás ban. Mindazonál tal a vebalizáció
fej lesz té sé ben a töb bi ész le lé si csa tor nát is ér de mes be von ni.

• Szó kincs fej lesz tés-hang sú lyos te vé keny sé gek
– Felol va sás: ver sek, no vel lák, bár mely iro dal mi mű felol va sá sa fej lesz ti a

szó kin cset, a szek ven ciá lis in for má ciófel dol go zást, megis mer tet az iro da -
lom mal, és a kép ze tek kiala kí tá sá nak gya kor lá sát je len ti. A felol va sás ál tal
a gye re kek já ra to sak ká vál nak az írott-ol va sott szö veg nyel ve ze té ben.
Ajánl ha tók a han gos köny vek is. Egy re több ér té kes mű elér he tő és le tölt -
he tő az internetről. A Ma gyar Elekt ro ni kus Könyv tár in gye nes szol gál ta -
tá sa a han gos köny vek le töl té se.

– Színijelenetek, ver sek, egyéb ér té kes szö ve gek szó sze rin ti meg ta nu lá sa.
Az iro dal mi mű vek el ját szá sa so rán a gesz tu sok, moz du la tok, ér zel mi ál la -
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po tok se gí tik a ta nu lást, ahogy a raj zok, áb rák is ha té kony tá ma szok le het -
nek. A meg ze né sí tés az au di tív fel dol go zás sal tár sít ja a szö ve get.

• Nyel vi ki fe je zés-hang sú lyos te vé keny sé gek
– Ese mé nyek, tör té ne tek el ját szá sa sa ját szö veg gel. Ön ál ló verbalizációt kí-

 vá nó feladat, ahol a tör té net, az ak ti vi tás se gít. 
– Össze tett felada tok köz ben a lé pé se ket han gos be széd del kí sé ri a gye rek.

A bel ső be széd fej lesz té se nem csak a nyel vi ki fe je zést, ha nem a gon dol ko -
dást is fej lesz ti, és a vá lasz tem pót is sza bá lyoz za.

• Vi zua li tás és ver ba li tás össze kap cso lá sa
– Kép re gény ké szí té se so rán ké pi és nyel vi in for má ciót kell össze han gol ni.

A kép re gény le het sa ját tör té net vagy va la mi lyen hal lott-ol va sott tör té net
át dol go zá sa.

– Vi zuá lis anyag el ma gya rá zá sa, leírá sa. Va la mi lyen kép vagy tárgy is mer te -
té se vi zuá lis se géd let nél kül a nyel vi ki fe je zést na gyon meg fe szí ti. Pél dául a
„Szem-kéz já ték” két gye rek együtt mű kö dé se. Az egyik gye rek lát hat ja a
ké pet vagy ki ra kan dó áb rát, a má sik gye rek hasz nál hat ja a ke zét. Mi köz -
ben a „szem” ma gya rá za ta alap ján ki rak ja vagy le raj zol ja az áb rát, a „kéz”
könnyebb eset ben kér dez het, a ne he zebb vál to zat ban nem. A sze re pek
cse ré lőd nek, hogy mind a ki fe je zést, mind a megér tést gya ko rol ják, és a
kom mu ni ká ciós társ hely ze tét is job ban ért sék.

– Gon do lat tér kép, pók áb ra, fo lya mat áb ra-mód sze rek is a gon do la tok egyi-
de jű leg vi zuá lis és ver bá lis meg je le ní té sét te szik le he tő vé.

A ver ba li tás fej lesz té sé nek leg ha té ko nyabb mód ja a nyel vi fej lesz tő kör nye -
zet. A ki dol go zott kód fo ko za tos be ve ze té se az zal kez dő dik, hogy min dent a ne -
vén ne vez nek. Gyak ran a ki dol go zott kód dal be szé lők is túl sok fö lös le ges szót
hasz nál nak ahe lyett, hogy ke vés, de meg fe le lő ki fe je zés sel ad nák át az in for má -
ciót. Pél da er re sok szak könyv, ami szin te ol vas ha tat lan a gon do la tok bo nyo lult
ki fe je zé se miatt. A ver ba li tás nem a sok be széd.

Sok be szé det kor lá to zott kód dal is hal la ni: „Tu dod, ott az, lá tod, na hát, az,
amit mond tam, az, hát, amit olyan kor min dig hasz ná lunk, olyat kel le ne.” En nek
a szó özön nek a megér té sé hez ugyanúgy gesz tu sok kel le nek, mint ha csak annyit
mon dott vol na a be szé lő, hogy „Ott, olyan kel le ne.” A pre cíz ki dol go zott kód
sok kal rö vi deb ben ad hat ja át az in for má ciót: „Kér lek, pók áb rát ké szít sél, olyat,
ami lyet a táb lán látsz.” A ki dol go zott kód lé nye ge, hogy sza vak kal ki fe je zi az in-
 for má ció kat.
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A nyel vi fej lesz tő kör nye zet nek egyik jel lem -
ző je a ki dol go zott kód hasz ná la ta. A má sik jel-
 lem ző az ért he tő ség. A ver ba li tás ha té kony nyel vi
ki fe je zé sek kel fej leszt he tő. Ezért mind a be szélt,
mind az írott szö veg nek tö mör nek és pon tos nak
kell len nie.

A „homályindex” se gít, hogy megál la pít suk,
ha egy írott szö veg ne he zen fel dol goz ha tó.
A kép let jel zi, hogy el ső sor ban a hosszú mon da tok te szik ne he zen emészt he tő vé
a szö ve get. Má sod sor ban a na gyon sok hosszú szó ol va sá sa, kü lö nö sen az ide gen
sza vak ne he zí tik a megér tést. A sok töl te lék szó, töl te lék mon dat szin tén ront ja az
ért he tő sé get. A gon do lat tisz ta sá gát ki fe je zé sé nek tisz ta sá ga mu tat ja.

Metakogníció

Sternberg (1996) in tel li gen ciamo dell jé ben a me ta kom po nen sek olyan vég re haj -
tó fo lya ma tok, ame lyek más ér tel mi össze te vő ket el lenőriz nek. Ma guk ban fog-
 lal ják a prob lé ma megol dás ter ve zé sét, fi gye lem mel kí sé ré sét és ér té ke lé sét. 

A metakogníció az egyén azon ké pes sé ge, hogy is me ri és meg fi gye li sa ját
kog ni tív, gon dol ko dá si fo lya ma tait. Ma még a ta ní tá si és fej lesz té si mun ka nagy-
 részt ar ra irá nyul, hogy mit kell meg ta nul ni. Csak kis ré sze vo nat ko zik ar ra, ho-
 gyan kell meg ta nul ni va la mit. A ta ní tó-fej lesz tő mun ka több ener giát for dít a
kog nícióra, mint a metakog ní cióra, pe dig ez utób bi te szi ha té konnyá a gon dol -
ko dást.

Flavell (1979) há rom ka te gó riát kü lön böz tet meg a metakogníció gya kor la -
tá ban: 

1. a sze mély: ki ho gyan ta nul ha té ko nyab ban,

2. a feladat: me lyik felada tot ho gyan tud ja el vé gez ni,

3. a stra té gia: mi kor mi lyen stra té giát ér de mes hasz nál ni.

Van, aki pon to san tud ja pél dául, hogy pró ba szeren cse, szisz te ma ti kus pró ba
sze rencse, rész ben szisz te ma ti kus gon dol ko dás, vagy szisz te ma ti kus gon dol ko -
dás-e, amit vé gez. Tud ja, hogy mi kép pen ha té kony a gon dol ko dá sa, pél dául ana-
 li zá ló vagy glo bá lis meg kö ze lí tés sel. Nem fel tét le nül tud ja ugyanak kor, hogy 
mi lyen ese tek ben hasz no sak ezek a meg kö ze lí té sek, és vég képp rit ka, hogy stra-
 té giá kat is mer je nek az em be rek.

Homályindex = (100/A)+B

A) Egy 100 sza vas rész let ben
a mon da tok szá ma

B) Egy 100 sza vas rész let ben
a hosszú sza vak szá ma
(négy nél több szó ta gú)
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d) A gon dol ko dá si fo lya ma tok is me re te
Ke ve sen for dul nak tu da to san úgy egy-egy feladat hoz, hogy elő ször azt gon dol -
ják vé gig, hogy mi kép pen tud nák a leg job ban el vé gez ni azt. Ami kor kü lö nö sen
el gon dol kod ta tó feladat tal ta lál ko zik az em ber, felerő sö dik a me ta kog ni tív sza-
 bá lyo zás. Van nak, akik eb ben si ke re seb bek. Ők a kog ni tív felada tok el vég zé sé -
ben is si ke re seb bek. A metakogníció fej leszt he tő, és ez zel a gon dol ko dás ha té -
kony sá ga nö vel he tő.

A me ta kog ni tív kör nye zet a gon dol ko dá si fo lya ma tok tu da tos sá té te lét te szi
le he tő vé. A gon dol ko dá si fo lya ma tok megis me ré se a gya kor la ton ke resz tül ha-
 té kony. A va ló di tar ta lom tól meg fosz tott tanulás-módszertani vagy metakog -
níciós kép zés fél holt tu dást ad. Alig vi he tő át az igaz felada tok ra.

A me ta kog ni tív kör nye zet ben a gon dol ko dá si fo lya ma tok au to ma ti ku san tu-
 da tos sá vál nak. Eh hez mindössze annyi kell, hogy a gye re kek fi gyel mét öt le tek -
kel, kér dé sek kel a gon dol ko dá si fo lya ma taik ra irá nyít sa va la ki. Ilyen kér dé sek
pél dául a szisz te ma ti kus gon dol ko dás nál fel so rol tak.

Ami nek ne vet adunk, azt megis mer jük. A gon dol ko dá si fo lya ma tok meg ne -
ve zé se is elő se gí ti megis me ré sü ket. A me ta kog ni tív kör nye zet ben a felada tok -
hoz olyan jel le gű inst ruk ció is jár, amely meg ne ve zi, hogy mi lyen gon dol ko dá si
fo lya ma tot kí ván a feladat: elem zést, kategorizálást, össze ha son lí tást, ér té ke lést
stb. Ez a kör nye ze ti ha tás már ön ma gá ban is je len tő sen nö ve li a gon dol ko dás
ha té kony sá gát.

e) A stra té giák megis me ré se
A prob lé ma megol dást je len tő sen se gí ti a tu da tos me ta kog ni tív stra té giák hasz-
 ná la ta. Ke le men, Csí kos és Steklács (2005) vizs gá la tá nak ered mé nye sze rint, 
va ló di prob lé ma megol dá sa köz ben adott kér dé sek kel a diá kok ha té ko nyan te-
 rel he tők a me ta kog ni tív stra té giák hasz ná la ta fe lé. Ráadá sul a me ta kog ni tív
stra té giák hasz ná la ta fenn ma rad, és ha té ko nyabb kog ni tív mű kö dést tesz le he -
tő vé. 

Egyelő re sok szak em ber sem is me ri a me ta kog ni tív stra té giá kat, bár nyil ván -
va ló, hogy a ha té kony gon dol ko dók hasz nál ják.

Az alap ve tő me ta kog ni tív stra té giák:

• az új tu dás már meg lé vő höz kap cso lá sa,
• a gon dol ko dá si stra té gia tu da tos meg vá lasz tá sa,
• az ér tel mi fo lya mat ter ve zé se, nyo mon kö ve té se és ér té ke lé se. 

A me ta kog ni tív kör nye zet ben vég zett iga zi felada tok a leg meg fe le lőb bek a
me ta kog ni tív stra té giák megis mer te té sé re. A szociokulturálisan hát rá nyos hely-
 ze tű gye re kek ese té ben a ta nu lás hoz aver zió tár sul. Túl sok ku dar cot gyűj te nek
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be már az is ko la el ső he té ben ah hoz, hogy öröm mel fog ja nak hoz zá az ol va sás -
hoz, írás hoz vagy szá mo lá si felada tok hoz. Ezért ná luk ki zá ró lag va ló di felada -
tok kal le het a fej lesz tést vé gez ni, és eh hez kap cso ló dóan a me ta kog ni tív stra té -
giá kat megis mer tet ni.

Egy-egy prob lé ma megol dá sá nál a gon dol ko dás a kö vet ke ző irá nyok ban tu-
 da to sít ha tó:

• hét köz na pi tu dás fel hasz ná lá sa,
• re le váns in for má ciók ki szű ré se,
• megol dás meg ter ve zé se,
• a megol dá si fo lya mat ér té ke lé se,
• az ered mény ér tel me zé se,
• hi ba ku ta tás.

A prob lé ma megér té sét se gí ti, ha le for dít ha tó már megol dott vagy hét köz na -
pi prob lé má ra. Ez meg könnyí ti a lé nye ges in for má ciók meg ta lá lá sát, ami sok fö-
 lös le ges út ke re sés től és zsák ut ca-vé gig já rás tól ment het meg. Ha ért he tő a prob-
 lé ma, meg ter vez he tő a fo lya mat. A megol dás so rán bel ső be széd del le het
ér té kel ni a lé pé se ket.

Ha meg van az ered mény, az még nem fel tét le nül a vég le ges. Csak az el lenőr -
zés és ér tel me zés után kö vet ke zik a pont. Ha nem meg fe le lő az ered mény, a hi ba -
ku ta tá son a sor. Meg jegy zen dő, hogy a fo lya ma ton be lül is meg je len het a hi ba -
ku ta tás, ha az ér té ke lés so rán va la mi nem lát szik meg fe lel ni az el vá rás nak.

A me ta kog ni tív stra té giá kat cél zot tan az ol va sás ra is ki le het épí te ni. A szö -
veg megér té se könnyebb, ha a fel dol go zás tu da to san irá nyí tott.

Me ta kog ni tív stra té gia az ol va sás ese té ben:

• ol va sá si stra té gia, az ol va sá si mó dok al kal ma zá sa,
• szö vegan ti ci pá ció, a té ma át lá tá sa,
• szö veg ke ze lés, re le váns in for má ciók szű ré se,
• ja ví tó stra té giák, az ér tel me zés iga zí tá sa,
• ér tel me zés.

A tu da tos ol va sás hoz el ső lé pés az ol va sás mód já nak meg ne ve zé se: át fu tó,
pász tá zó, szó ról szó ra ol va só vagy ezek kom bi ná ció ja.

Az is ko lá ban csak a szó ról szó ra ol va sást ta nít ják, pe dig a leg több em ber au-
 to ma ti ku san hasz nál ja a töb bi ol va sás faj tát is. Sok szor csak át fut ja a hí re ket, a
web oldalt, a rek lám szö ve get vagy akár a ta nul ni va lót, ha át te kin tést sze ret ne
kap ni. Van azon ban, ami kor in for má ciót ke res. Ilyen kor pász táz za a szö ve get,
ét la pon, web oldalon, ta nul ni va ló ban ke res adott sza va kat. A ta nu lás kü lön bö ző
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fá zi sai ban min  degyik ol va sá si mó dot hasz-
 nál juk.7

A szö veg át né zé se se gí ti az ol va sá sát és
megér té sét, mert ké pet ad az egész ről. En -
nek alap ján az ol va só nak elő re el kép ze lé se
le het az ol va san dó szö veg ről. A szö veg ről
al ko tott kép se gí ti fel dol go zá sát.

Ol va sás köz ben a szö veg szeg men tál ha -
tó, meg fe le lő ré szek re oszt ha tó. Egy-egy
egy sé get ol va sás köz ben is le het ér tel mez ni. A vég ső megér tés ben ez nagy se gít -
ség. Az in for má ciók szű ré se is elő re meg könnyí ti az ér tel me zést. A sok fö lös le -
ges szó és mon dat ne he zí ti az ol va sást (lásd homályindex), ezért eze ket ér de mes
fi gyel men kí vül hagy ni. A jegy ze tek nek itt nagy sze re pe le het.

A szö veg egyes ré szei nek ér tel me zé se se gít elő re el ke rül ni az ér tel me zé si za-
 vart. Ha egy-egy rész nem ért he tő, ak kor vagy azt, vagy előt te va la mit rosszul 
ér tel me zett az ol va só. Nem rit ka, hogy a szö veg nem lo gi kus felépí té sű vagy ér-
 tel mez he tet len, el lent mon dá sok kal te li. A tu da tos ol va sás se gít en nek fel fe de zé -
sé ben. Akár hol van a hi ba, a ja ví tás ra szük ség van. Ez ál ta lá ban az új raol va sás és
az átér tel me zés. Az ol va só cél ja, hogy a szö ve get megért se. Ezért az ol va sás az ér-
 tel me zés sel zá rul. Eh hez lé nye gé ben egy kis össze fog la lás ra van szük ség.

A me ta kog ni tív stra té giák is me re te nagy ban hoz zá já rul az is ko lai kész sé gek
fej lesz té sé hez is. Hasz ná la tuk kal irá nyít ha tó vá, kont rol lál ha tó vá vá lik a ta nu lás,
a tu dás szer zés, a prob lé mák megol dá sa.

f) A stra té giák hasz ná la ta
A me ta kog ni tív stra té giák hasz ná la tá ra szok ta tás gyor san megy, ha kö vet ke ze tes
és szak sze rű. A kö vet ke ze tes ség azt je len ti, hogy min den kog ni tív fo lya mat ese-
 té ben el vá rás a tu da tos ter ve zés, kö ve tés, el lenőr zés. A szak sze rű ség a stra té giák
is me re tét és al kal ma zá si mód já nak és he lyé nek tu dá sát je len ti. Amennyi re ha té -
konnyá te szi a me ta kog ni tív stra té gia a kogníciót, annyi ra gá tol ja, ha rosszul
hasz nál ják.

A me ta kog ni tív stra té giák megis me ré se hasz ná la tuk so rán tör té nik. A kog -
ni tív fo lya mat ki han go sí tá sá val a ta nár, a fej lesz tő szak em ber tud ja, mi kép pen
gon dol ko dik a ta nu ló adott pil la nat ban, adott feladat vég zé se köz ben. A bel ső
be széd tu da to sí tá sa el ső lé pés a metakogníció fe lé. En nek mó do sí tá sa, irá nyí tá sa
a stra té giák hasz ná la tá ra je len ti a to vább lé pést. Az elő ző al fe je zet ben leír ta kat

7 A té má ról bő vebb in for má ció elér he tő a Gyarmathy É. (2007): Diszlexia. Spe ci fi kus ta ní tá si za -
var. Lé lek ben Ott hon Kiadó, Bu da pest, re fe ren cia könyv ben.
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kö vet ve a stra té giák hasz ná la ta beépül a gon dol ko -
dás ba. 

A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű te het sé -
ges gye re kek ese té ben a me ta kog ni tív stra té giák nak
sok szo ros az elő nye. A glo bá lis gon dol ko dás mód
gyors, de gyak ran hi bás megol dá sok ra ve zet, mert
ke vés elem zés, ke vés rész let bir to ká ban ha mar kiala -
kul egy-egy megol dás. Túl gyor san jön a megol dás,
ami egy sze rű felada tok nál elő nyös, mert a jó ér tel mi

ké pes sé gek se gí te nek a jó megol dást össze rak ni. Bo nyo lul tabb prob lé ma ese tén
azon ban még az okos em be rek nek is idő kell a megol dás hoz. 

Össze tet tebb felada tok nál szük ség van a szisz te ma ti kus gon dol ko dás ra, és
eh hez meg kell ta nul ni a vá la szok kés lel te té sét. A vá lasz tem pó sza bá lyo zá sát is
se gí ti a me ta kog ni tív stra té giák hasz ná la ta. A vá lasz tem pó függ a feladat tól,
ezért eb be az irány ba kell a fi gyel met for dí ta ni:

1. Fel kell hív ni a fi gyel met a ne he zebb felada tok ra, hogy a gye rek meg ta nul -
ja kés lel tet ni a vá laszt, amíg át gon dol ja a megol dás hoz ve ze tő utat.

2. Össze tett felada tok köz ben a han gos gon dol ko dás se gít a kés lel te tés ben.
A bel ső be széd ter mé sze te sen csak ak kor se gít, ha a feladat va ló ban össze-
 tett. Egy sze rű feladat megol dá sát csak hát rál tat ja. (Ha a lép csőn le fe lé lé-
 pe ge tést verbalizáljuk, jó eséllyel összeakad a lá bunk.)

A prob lé ma megol dás és a ku ta tó felada tok bár mely tan tárgy ese té ben jó al-
 kal mat szol gál tat nak a me ta kog ni tív stra té giák hasz ná la tá ra. A ta ná rok nak rá
kell irá nyí ta ni a ta nu lók fi gyel mét a felada tok megol dá sá nak mód já ra. A ta nu lá -
si cé lo kat, be leért ve a tar tal mi kö ve tel mé nye ket is, a ta nu lók kal együtt kell meg-
ál la pí ta ni és ér té kel ni.

A ha té kony metakogníció min den idő ben, min den hely zet ben se gí ti az
egyént. Olyan el nem avu ló ké pes ség, tu dás, amely to váb bi tu dás meg szer zé sé re
al kal ma sab bá tesz. Min den te het ség gon do zá si gya kor lat nak és ál ta lá ban a ta ní -
tá si gya kor lat nak is elen ged he tet len ré sze a me ta kog ni tív stra té giák is me re té re
és hasz ná la tá ra ta ní ta ni a gye re ke ket.

Is ko lai kész sé gek

A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű gye re kek az is ko lai kész sé gek te rén le-
 ma ra dást mu tat hat nak még ma gas in tel li gen ciá juk el le né re is, mert az is ko lai
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ana li zá ló, szisz te ma ti kus meg kö ze lí tés ben gyen gék le het nek. El ma ra dá saik le-
 het nek kész sé gek és is me re tek te rén is.

Az is ko lai kész sé gek fej lesz té se sok kal ha té ko nyabb, ha nem di rekt úton, ha -
nem a kog ni tív fej lesz tés ben már leírt mód sze re ket al kal maz va a szociokultu-
rálisan hát rá nyos hely ze tű gye re kek ér dek lő dé sé re és ké pes sé gei re ala poz va
tör té nik.

g) Ol va sá si kész ség
Ah hoz, hogy ol va só em ber ré vál jon va la ki, vagy leg-
a lábbis ne ke rül je az ol va sást, ne okoz zon hát rányt
az ol va sás hiá nya, meg kell sze ret nie az ol va sást. Az
ol va sá si kész ség fej lesz té sé ben kulcs kér dés, hogy
szí ve sen ol vas-e va la ki. Van nak mód sze rek, ame lyek
se gí tik az ol va sás meg sze ret te té sét.

Az ol va sás meg sze ret te té se:
Felol va sás: Felol va sás sal könnyeb b az iro da lom fe lé for dí ta ni a ne he zen ol va -

só kat. A han gos köny vek kel kiegé szít he tő a sze mé lyes felol va sás.
Rö vid szö ve gek ol va sá sa: Min den fé le élet kor ra van nak rö vid me sék, tör té ne -

tek, no vel lák, hu mo ros, iz gal mas írá sok, ame lyek elég ér de ke sek ah hoz, hogy az
ol va sás fe lé te rel jék a gye re ke ket. 

Vá lo ga tott ol vas ni va ló: El ső sor ban a sok cse lek mény és a ké pi ki fe je zés az,
ami se gít az ol va sás ban a szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű gye re kek nek.
Ilyen ol vas ni va ló pél dául J. K. Rowling Harry Potter köny vei. A meg fil me sí tés
nem tett jót, de ma guk a köny vek na gyon al kal ma sak az ol va sá si kedv fel kel té sé -
re. A verbalizáció fej lesz té se kap csán már em lí tett homályindex hasz ná la tá val az
írott szö ve ge ket és a ta nul ni va ló kat is ér de mes meg vá lo gat ni.

A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű te het sé ges gye re kek ese té ben kü lö -
nö sen fon tos az ol va sás meg sze ret te té se. Az ol va sás nem csak in for má ció szer -
zés re, iro dal mi él mény re ad le he tő sé get, ha nem a gon dol ko dást is fej lesz ti. Az
ol va sá si kész ség hez tar to zó lé nye ges ké pes ség a kép zet al ko tás. A ver bá lis anyag-
 ból sa ját kép ké szí té sé nek ké pes sé ge a gon do la tok mé lyebb fel dol go zá sát te szi le-
 he tő vé. A szö veg ér tés a kép zet al ko tás ra épül.8

A sa ját kép ze tek lét re ho zá sa a megér tés és így a prob lé ma megol dás alapja.
A kép zet al ko tást se gí tik a ké pek, ezért ki csi gye re kek köny vei ben sok a kép. Na-
 gyobb gye re kek nél és fel nőt tek ese té ben a kép zet al ko tást fej lesz ti, ha sa ját raj zo -
kat ké szít ma gá nak az ol va só. 

8 A té má ról bő vebb in for má ció elér he tő a Gyarmathy É. (2007): Diszlexia. Spe ci fi kus ta ní tá si za -
var. Lé lek ben Ott hon Kiadó, Bu da pest c. re fe ren cia könyv ben.
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Az ol va sás meg sze ret te té se és a kép-
 zet té ala kí tás fej lesz té se, vagyis az ol va -
sá si kész ség tu da tos erő sí té se mel lett az
ol va sás ra irá nyu lást a va ló di felada tok
megol dá sá hoz szük sé ges ol va sás is se gí -
ti. Az ér dek lő dé si kö ré be tar to zó szak-
 iro dal mat min den ki szí ve seb ben ol vas -
sa, mint bár mi egyéb, akár egy sze rű
szö ve get.

Ang liá ban anal fa bé ta bá nyá szok nak in dí tot tak ol va sás ta nu lás ra tan fo lya -
mot. Meg kér dez ték a je lent ke ző ket, hogy miért sze ret né nek meg ta nul ni ol vas ni.
Ki de rült, hogy leg töb ben a ház tar tá si gé pek hasz ná la ti uta sí tá sá nak elol va sá sa
mi att sze ret né nek ol vas ni. (Bá nyá szok ról lé vén szó, fér fiak vol tak a je lent ke zők).
Az ol va sást ezért hasz ná la ti uta sí tá so kon ta nul ták. Szí ve sen jár tak a fog lal ko zá -
sok ra a részt ve vők, és a hasz ná la ti uta sí tá so kon ke resz tül meg ta nul tak ol vas ni.

Az ér dek lő dés a leg jobb haj tó erő, ezért az is ko lai kész sé gek el sa já tí tá sá ban is
sok kal job ban le het ne épí te ni a ta nu lók egye di ér dek lő dé sé re, mint kü lön bö ző
pe da gó giai ma ni pu lá ciók ra. 

h) Írás be li ki fe je ző kész ség
Az írás be li ki fe je ző kész ség nem csu pán az írás pro duk ciót je len ti, ha nem a gon-
 do la tok nak írás ban tör té nő meg je le ní té sét. Az ol va sá si kész ség hez ha son lóan,
az írás ban is az ér dek lő dés re épít het a fej lesz tés. Ha van miért és mit ír nia, ak kor
szí ve sen ír és ta nul ír ni bár ki. Eh hez a gon do la tok és ezek nyel vi for má já nak ki-
ala kí tá sa mel lett szük sé ges az írás tu dás is. Ma nap ság ez már nem  csak a kéz írást
je len ti. A szö veg szer kesz tő prog ram és a szá mí tó gép bil len tyű ze té nek ha té kony
hasz ná la ta ta lán már elő nyö sebb is, mint a szép kéz írás.

Az internetről elér he tők le tölt he tő in gye nes gé pí rás ok ta tó prog ra mok.9 Akár
kéz írás, akár gé pe lés, a gya kor lat szá mít. Ezért szük ség van olyan hely ze tek re,
ami kor az írás rend sze res te vé keny ség. Ilyen le het a nap ló, blog, le ve le zés, cikk-
 írás, könyv írás.

Az írás kész ség mód sze res fej lesz té se ese tén a fo ko za tos ság fi gye lem be vé te lé -
vel kell a gye re ket egy re ma ga sabb szin tű írás ra kész tet ni.

I. szint: a fo lya ma tos írás me cha ni kus gya kor lá sa
A gye re kek nek rö vid szö ve ge ket, vic ce ket, ér de kes hí re ket kell ki má sol ni vagy
dik tá lás után leír ni. A cél le het pél dául, hogy megosszák tár saik kal az ér de kes sé -

9 Pél dául: a Pia ris ta Gim ná zium ban fej lesz tett in gye ne sen le tölt he tő Mikrobi gé pí rások ta tó prog-
 ram: (http://xmikrobi.sourceforge.net.) vagy a Klavaro (http://klavaro.sourceforge.net/hu).
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ge ket, vagy nap lót, blogot ve zes se nek, ami be ki vá lo gat hat nak ér de kes, ki csi
szössze ne te ket.

II. szint: az írás gya kor lá sa, össze füg gő írás
Rö vid me se, tör té net, vers írá sa. Szó gyűj te mény alap ján ki ta lált egy sze rű szö ve -
get ír nak a gye re kek. A sza va kat vé let len sze rűen gyűj tik vagy együtt ad ják össze.
Cél le het kö zös szó kincs ből kü lön bö ző írá so kat al kot ni egyé ni leg. Innentől
kezd ve már meg mu tat koz hat a krea ti vi tás.

III. szint: az irá nyí tott írás mun kák
A ta nu lók kü lön bö ző cél ból ké szült írá sok for má já val is mer ked nek meg. Ilye nek
a le vél, blog, e-mail, sms mint kom mu ni ká ciós mó dok. Más faj ta for ma a jegy ze -
te lés, be szá mo ló és ki vo nat ké szí té se. Az önélet rajz vagy kér vény írá sá nak sza bá -
lyai már az idő sebb gye re kek szá má ra ér de ke sek. Eze ket a for má kat kü lön bö ző
össze tett felada tok, pro jek tek ré szei vé le het ten ni, hogy ne ön cé lú le gyen a gya-
 kor lá sa.

IV. szint: fo gal ma zás, össze füg gő szö veg írá sa
Megadott té ma alap ján me se, tör té net, vers, esszé, cikk vagy tu do má nyos dol go -
zat ír ha tó. Ér de mes ezt is kö zö sen in dí ta ni és irá nyí ta ni a fo lya ma tot, hogy a vál-
 toz ta tás a mun ka köz ben tör tén jen, ne ami kor már el ké szült a mű. A pók áb ra ki-
 vá ló se géd esz köz az öt let gyűj tés hez.

V. szint: sza bad fo gal ma zás, egyé ni stí lus
Ezen a szin ten a fo lya mat ban már nem vesz részt a ta nár vagy a tár sak, csak a vég-
 ered ményt elem zik. A mű fajt és a té mát is sza ba don vá laszt hat ja meg a ta nu ló.

A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű
gye re kek ese té ben az írás be li ki fe je ző kész -
ség fej lesz té se a ver ba li tás fej lesz té sé vel leg-
 fel jebb pár hu za mo san tör tén het. Az írás be li
meg nyil vá nu lá sok alapja a nyel vi ki fe je zés.
Ezen a te rü le ten a szociokulturálisan hát rá -
nyos hely ze tű gye re kek le ma ra dás ban van-
 nak, így az írás be li mun ka is ne he zük re
esik.

Az írás pro duk ció kér dé sé vel nem ér de mes túl so kat fog lal koz ni. Akár gé pen,
akár kéz zel tör té nik, az a lé nye ges, hogy írás ban is ké pes le gyen ma gát ki fe jez ni a
te het sé ges gye rek. Írás be li ki fe je ző kész ség nél kül sok kal ke vés bé tud ké pes sé gei -
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nek meg fe le lő tel je sít mé nye ket elér ni, mint a ke vés bé te het sé ges, de ír ni jól tu dó
tár sa. 

i) Ma te ma ti kai gon dol ko dás
A ma te ma ti ka ál ta lá nos in tel li gen cia fej lesz tő ha tá sú. A szá mo lás, a mód sze res
gon dol ko dás el ső sor ban a bal agyféltekei mű kö dés ék re tá masz ko dik. A ma ga -
sabb ma te ma ti kai gon dol ko dás azon ban in kább a té ri-vi zuá lis hát tér re.

A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű te het sé ge sek nek fő kép pen a mód-
 sze res gon dol ko dás sal van gond juk. A szá mo lá si mű ve le te ket meg ta nul ják, de a
lé pés ről lé pés re tör té nő feladat megol dá sok ban nem elég jók. Tel je sít mé nyük in-
 ga do zó. A rö vi debb felada tok kal, még ha ma ga sabb gon dol ko dá si szin tek re is
van szük ség, ke ve sebb gond juk van, mint a mód sze res gon dol ko dást kí vá nó,
mond juk össze tett szö ve ges felada tok kal.

A me ta kog ni tív stra té giák se gít het nek a leg töb bet. A ma te ma ti ka ál lan dó
hasz ná la ta gya kor lot tá tesz, ezért leg jobb fej lesz té se a rend sze res feladat megol -
dás.

A szá mo lás az agy be me le gí tő tor ná ja. A fej ben szá mo lást, akár mint já té kos
be ve ze tőt le het rend sze re sí te ni. Élet kor tól és ké pes ség szint től füg gően, de egy re
ne he ze dő fej szá mo lá si felada tok kal fej leszt he tő a ma te ma ti kai gon dol ko dás
egyik alapja, a szá mo lá si kész ség.

A becs lés a ma te ma ti kai gon dol ko dás ban a leg jobb man kó. Sok eset ben 
szá mo lás nél kül is meg mond ha tó egy feladat ered mé nyé nek nagy ság rend je.
A becs lés ma ga is egy ko moly gon dol ko dá si mű ve let, amely se gít a nagy ság ren -
dek ben eliga zod ni, és a hi bá zás mér té két csök ken ti. A szá mo lás tól ódz ko dó ta-
 nu lók kal is le het becs lés sel szá mo lást vé gez tet ni. Ha nem kell va la mit ki szá mol -
ni, könnyeb ben ne ki lát a feladat nak. 

A diák sok szor a kö dös fo gal mak miatt nem bol do gul a ma te ma ti ká val.
A mű ve le tek kel sincs tisz tá ban min den ki, mert össze fo lyik az ér tel me zé sük. Kö-
 zép is ko lás diá kok is ké pe sek ta lál gat ni, ami kor el kell dön te ni, hogy szor zás ról
vagy hat vá nyo zás ról van-e szó. A ta ní tás ban sok szor nem meg fe le lően tisz táz -
zák a mű ve le te ket. A szor zást és a hat vá nyo zást is a 2-es szám mal kez dik ta ní ta -
ni, ami könnyen za vart okoz hat.
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A ma te ma ti ka mód sze res gon dol ko dás mód já ra amúgy sem fel tét le nül fo gé -
kony gye re kek szá má ra lé nye ges, hogy a ma te ma ti kai fo gal mak tisz tán rög zül je -
nek. Ha ez nem tör tént meg, ak kor akár ké sőbb is, de se gí te ni kell, hogy a ta nu ló
megért se, és a gya kor lat ban he lye sen hasz nál ja a mű ve le te ket.

A ma te ma ti ka le for dít ha tó hét köz na pi nyelv re. Egy sze rű és tisz ta tu do mány,
a jó zan ész se gít megér te ni. For dít va, a hét köz na pi hely ze tek is leír ha tók a ma te -
ma ti ka nyel vén. Ezek az át for dí tá sok demitizálják a ma te ma ti kát és ta nu lá sát.

A ma te ma ti kai gon dol ko dás fej lesz té sé nek bár me lyik ré sze beépít he tő a kü-
 lön bö ző össze tett felada tok ba, pro jek tek be. Ki le het szá mol ni egy ki rán du lás
költ sé gét, tech ni kai esz kö zök be szer zé sé nek aján la tait, megépí té sé nek költ sé -
geit, egy já ték ban a nye ré si va ló szí nű sé ge ket, de akár egy piz zae béd legelő nyö -
sebb ár aján la tát is ki le het vá lasz ta ni.

A ma te ma ti kai gon dol ko dás fej lesz té se:

• Me ta kog ni tív stra té giák hasz ná la ta a
prob lé ma megol dás ban

• Szá mo lá si kész ség fej lesz té se gya kor -
lás sal, fej ben szá mo lás sal

• Becs lés
• Hét köz na pi nyel ven meg fo gal ma zott

ma te ma ti ka
• Al kal ma zás

Az is ko lai kész sé gek fej lesz té sé nek leg jobb mód ja, ha nem is ko lai jel le gű a
fej lesz tés. A szociokulturálisan hát rá nyos gye re kek szá má ra egyelő re az is ko lai
ta ní tás nem elér he tő annyi ra, hogy meg fe le lően fej lőd je nek és si ke re sek le hes se -
nek. A fej lesz tés nek ezért az is ko lai ta ní tás tól tel je sen el té rő mó don kell tör tén -
nie. Re mél he tő leg az is ko la ha ma ro san kö ve ti ezt az utat.

Vi sel ke dés fej lesz té se

Nem le het fi gyel men kí vül hagy ni azt a tényt, hogy a szociokulturálisan hát rá -
nyos gye re kek szo cia li zá ció ja olyan kö zeg ben tör té nik, amely ben a vi sel ke dés
nor mái el tér nek at tól a nor ma rend szer től, amely be ké pes sé geik sze rint ke rül -
het nek. A beil lesz ke dé si za va rok sok te kin tet ben ez zel függ nek össze.

A fej lesz tés nek sar ka la tos pont ja a szo cia li zá ció fo lya ma tát ala kí ta ni. Sem mi -
kép pen sem a ko ráb bi ér té kek el ve té sé vel, ha nem azok nak az ér té kek nek a ko-
 ráb biak hoz  ren de lé sé vel, ame lyek a kiemel ke dő tel je sít mé nyek eléré sé hez szük-
 sé ge sek.
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Az in teg rá ció krea tív fo lya mat. Össze kell egyez tet ni
két egy más tól tá vol lé vő rend szert. Hi dat kell ta lál ni az
ér té kek kö zött, és ez gyak ran új megol dá sok hoz ve zet.
A krea tív fo lya mat hoz idő kell, to váb bá is me re tek, ta-
 pasz ta la tok. Mi nél ha ma rabb ke rül ilyen ta pasz ta la tok
bir to ká ba a gye rek, an nál könnyebb dol ga van az ér té -
kek egyez te té sé vel.

A vi sel ke dés be fo lyá so lá sá nak ki dol go zott mód sze -
rei van nak, ame lye ket ér de mes hasz nál ni. Mégis, sok-
 kal ha té ko nyabb, és bár las súbb, de biz to sabb ha tá sú, ha

nem el ső sor ban tré nin gek so rán tör té nik a vi sel ke dés mó do sí tás, ha nem fő kép -
pen ter mé sze tes mó don, a min den na pi te vé keny sé gek, já ték, ta nu lás, mun ka so -
rán. Ez azon ban azt je len ti, hogy a fej lesz tés hez meg fe le lő szo cia li zá ciós kö zeg
kiala kí tá sá ra van szük ség.

A ko ráb ban is mer te tett fej lesz té si te rü le te ken fo lyó mun ka nagy sze rű ala pot
je lent. Lé nye gé ben ezek nek a te vé keny sé gek nek a men tén ka pott sza bá lyo zás és
a mo dell sze mé lyek a szo cia li zá ciós kö zeg leg főbb hatótényezői.

A fej lesz tés ben sem sza bad el fe lej te ni a ta ní tás sza bá lyát, azt hogy a gye re kek
töb bet ta nul nak ab ból, aho gyan ta nít ják őket, mint ab ból, amit ta ní ta nak ne kik.

A kö vet ke zők ben konk rét fej lesz té si kö ze ge ket és mó do kat mu ta tok be há -
rom te rü le ten: tár sas-kom mu ni ká ciós kész sé gek, meg küz dés, élet ve ze tés.

j) Tár sas-kom mu ni ká ciós kész sé gek
A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű gye re kek tár sas kész sé ge tár sai kö zött
ál ta lá ban meg fe le lő, de nem min den kö zeg ben tud ják meg ta lál ni az oda il lő vi-
 sel ke dést. Ezért fon tos, hogy kü lön bö ző sze rep já té kok, iro dal mi mű vek, mű vé -
sze ti al ko tá sok ál tal, il let ve akár pszi cho drá ma, já ték te rá pia ke re té ben vagy pszi-
 cho ló giai is me re tek átadá sá val tu da tos sá te gyük és szé le sít sük a ben nük lé vő
kész sé ge ket. Ezek azon ban csak a fel ké szü lés ben se gí te nek. A va ló di hely ze tek -
nek van iga zi szo cia li zá ciós ha tá sa.

A tár sas kész sé gek fej lesz té se ma gá ba fog lal hat ja a tá jé ko zó dás, a ve ze tés, a
ver sen gés és együtt mű kö dés mód jait. A min den na pi érint ke zé sek ben fon tos ap -
ró sá gok, mint (1) kéz fo gás, kö szö nés, be mu tat ko zás, a meg je le nés ha tá sa, in for -
má ló dás, vagy (2) össze tet tebb kész sé gek, a vi ta, a megegye zés sza bá lyai, együtt-
 mű kö dés–ver sen gés le het a fej lesz tés tar tal ma.10

10 Montágh Im re Út ra va ló cí mű té vé so ro za ta, a vi deó kon elér he tő Bagdy E.–Tel kes J.: Sze mé lyi -
ség fej lesz tő mód sze rek. Ru das Já nos: Delfi örö kö sei és egyéb cso por tos sze mé lyi ség fej lesz tő kiad -
vá nyok se gí te nek a tu da tos fej lesz tés ben.



74
Gyarmathy Éva

Meg jegy zen dő, hogy eze ken a te rü le te ken nem  csak a szociokulturálisan hát-
 rá nyos hely ze tűek van nak le ma ra dás ban. Vi sel ke dés kul tú rá ját te kint ve sok jobb
szo ciá lis hát térből ér ke ző egyén sem fe lel meg az alap ve tő el vá rá sok nak. Ezért
tu da tos oda fi gye lés sel akár elő nyö sebb hely zet be is ke rül het nek azok a te het sé -
ges gye re kek, akik szo ciá lis hely ze tük miatt ke rül tek hát rány ba.

(1) Egé szen konk rét alap is me ret, hogy hol, mi kép pen kell kö szön ni, mi lyen
öl tö zet ben kell meg je len ni, en ni-in ni, be szél get ni, in for má lód ni.

A tár sas kész ség fej lesz tése azo kon a he lye ken
kez dőd het a leg na gyobb si ker rel, ahol a gye re kek -
nek még nin cse nek kiala kult sé mái, ame lye ket le
kell épí te ni. Ezért is ér de mes el vin ni a gye re ke ket
új he lyek re, mint pél dául kiál lí tás, szín ház, bank,
egye te mi tan szék, ku ta tó in té zet. Ezek re az al kal -
mak ra nem csak a tar tal mi fel ké szü lés szük sé ges,
ha nem a vi sel ke dés be li is.

A fel nőt tek fi no man se gít het nek az orien tá ció -
ban. Na gyon lé nye ges, hogy a gye re kek ne ma rad -
ja nak ma guk ra a vi sel ke dés-meg je le nés kér dé sé vel, mert ak kor a ré gi megol dá -
so kat vá laszt ják. A fel ké szü lés be akár sze rep já té ko kat is be le het ik tat ni azok ról a
hely ze tek ről, ame lyek be ilyen lá to ga tá sok kor ke rül het az em ber.

A tár sas kész sé gek hez tar to zik a kap cso la tok írás be li ke ze lé se is. Le ve le zés, 
e-mail vagy sms írá sa, be mu tat ko zó le vél, önélet rajz, in for má ció ké ré se is me re -
te ket kí ván. Kell tud ni, mi kép pen szó lít son meg va la kit, mi lyen stí lus ban ír hat a
ba rát já nak, és mi lyen stí lus ban egy ide gen nek, és egyéb ap ró, de lé nye ges tár sas
meg nyil vá nu lás esetében.

Ide gen nyelv ta nu lá sa
Az ide gen nyelv ta nu lá sa több szö rös elő nyök kel jár. Ide gen nyelv tu dá sá ra min-
 den kép pen szük ség van, a nyelv ta nu lás pe dig össze köt he tő a vi sel ke dés fej lesz -
tés sel. A szi tuá ciós já té ko kon ke resz tül nem csak a nyelv, de a meg fo gal ma zás stí-
 lu sa és a gesz tu sok is ta nul ha tók. Ha a fia tal ide gen nyel ven meg ta nul hat ja az
írás be li kom mu ni ká ció for máit, ak kor ezt kis erő fe szí tés sel át tud ja vin ni a ma-
 gyar nyel vű hely ze tek re.11

11 An gol írás be li kom mu ni ká ció ta nu lá sá ra al kal ma sak pél dául az ICTBELL internetes anya gai:
http://www.ictbell.org
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Szá mí tás tech ni kai is me re tek
A tár sas kom mu ni ká ció ré szé vé vált a szá mí tás tech ni ka. A szociokulturálisan
hát rá nyos te het sé gek szá má ra va ló di hát rány, ha e té ren el ma rad nak. Mint hogy
anya gi kér dés az esz kö zök be szer zé se, az el ső lé nye ges lé pés va la mi lyen fo lya ma -
tos elérhetést ta lál ni a szá mí tás tech ni kai esz kö zök hasz ná la tá hoz. Nem ki zá ró -
lag ilyen esz kö zök vá sár lá sa a le he tő ség. Szá mos olyan hely van, ahol in gye ne sen
elér he tő egy szá mí tó gép és az internet. Ezek nek a he lyi fel tér ké pe zé se nagy se-
 gít ség a hát rá nyos hely ze tű gye re kek nek, fia ta lok nak.

Az interneten ke resz tül tör té nő kom mu ni ká ció el sa já tí tá sa mind a gya kor la -
ti ki vi te le zés, mind a mód te rén megala poz za a te het sé ges gye re kek szá má ra a
szé les kö rű tá jé ko zó dás és kap cso lat rend szer kiépí té sé nek le he tő sé gét.

(2) Össze tet tebb kész sé gek, a vi ta, a megegye zés sza bá lyai, együtt mű kö dés,
ver sen gés

A konk rét tár sas készségekbeli alap is me re tek össze tet tebb kész sé gek ké ren-
 de ződ het nek, ha tu da tos irá nyí tás sal kü lön bö ző tár sas-kom mu ni ká ciós hely -
ze tek be ke rül het az egyén. Ilyen hely ze tek az egyéb fej lesz té si te rü le tek ál tal
adód nak. A kog ni tív és me ta kog ni tív mű kö dés, va la mint az is ko lai kész sé gek
fej lesz té se szá mos al kal mat ad cso port ban és pár ban a kö zös mun ká ra, az ér de -
kek egyez te té sé re, önér vé nye sí tés re, má sok se gí té sé re.

A szociokulturálisan hát rá nyos te het sé gek el lá tá sá ban eze ket tu da to san
hasz nál ni kell, hogy fel ké szül hes se nek a ké sőb bi, ha son ló tár sas-kom mu ni ká -
ciós hely ze tek re. A nyelv ta nu lás az össze tet tebb kész sé gek el sa já tí tá sá ban is ki-
 vá ló te rep.

k) Meg küz dés
Az egyik leg na gyobb hát rányt a konst ruk tív meg küz dé si stra té giák hiá nya okoz -
za a szociokulturálisan hát rá nyos te het sé gek nek is. Meg küz dés re ak kor van
szük ség, ami kor egy hely zet ben a szo ká sos el já rá sok nem se gí te nek, ha prob lé -
mát kell megol da ni, vagy va la mi lyen bajt, ve szélyt el há rí ta ni. A meg küz dés azt
je len ti, hogy az egyén kü lön bö ző vi sel ke dés sel a hely zet ben le het sé ges legelő -
nyö sebb el já rást vá laszt ja. Egyál ta lán nem biz tos, hogy nyer ni fog. A meg küz dés
nem azt je len ti, hogy min den kép pen har col ni kell. Sok kal in kább a tu da tos vá-
 lasz tást je len ti.

Ak kor ala kul ki a konflik tus, ha két vagy több egy más nak nem meg fe le lő
vagy nem meg fe le lő mó don meg je le nő elem ta lál ko zik. Ez le het pél dául vé le -
mény, el vá rás, is me ret, ered mény, adat. Ilyen eset ben a szo ká sos me net rend nem
mű kö dik, ha nem a 8. áb ra sze rin ti hely ze tek ala kul hat nak ki.
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Gyak ran a ko ráb ban meg lé vőt meg kell tar ta ni, mert az új, a már nem ak tuá -
lis, egyál ta lán nem meg fe le lő. Ilyen kor ki tart az egyén a sa ját ér de ke, ál lí tá sa,
ered mé nye, ko ráb bi megol dá sai mel lett, és nem vál toz tat. Pél dául to vább ra is
hord ja a piercingjeit, hiá ba ma gya ráz zák, hogy bi zo nyos he lye ken ezt rossz né -
ven ve szik.

En nek el len té te, ha egyér tel mű, hogy a má sik megol dás a meg fe le lő. Ilyen kor
a sa já tot, a már meg lé vőt, fel kell ad ni. Ez az al kal maz ko dás. Pél dául le le het
mon da ni a piercing vi se lé sé ről, hogy könnyebb le gyen a beil lesz ke dés va la mi -
lyen kör ben.

Ha egy ki csit ez is meg az is a megol dás, az a komp ro misszum. A ré gi és az új
egy más mel lett el fo gad ha tó, de egyik sem tel je sen. Pél dául to vább ra is hasz nál
pier cinget, ami kor nem ab ban a kör ben van, de bi zo nyos he lye ken nem hasz-
 nál ja.

Ha az egyén nem néz szem be a hely zet tel, ak kor mind a sa ját, mind a más
megol dás eluta sí tás ra ke rül. Ez az el há rí tás, sző nyeg alá söp rés. Pél dául in kább
nem megy el ar ra a hely re. Így nem ol dot ta meg a hely ze tet se így, se úgy, csak el-
odáz ta a prob lé mát. Előbb vagy utóbb a prob lé ma új ra te rí ték re ke rül.

Az iga zi prob lé ma megol dás az, ami kor si ke rül összeegyez tet ni a sa ját és a
más, a ré gi és az újon nan meg je le nő ele me ket. Ez krea tív fo lya mat, ami kor va la -
mi új sze rű jön lét re. Ilyen az, ha va la ki ra gasz ko dik a piercingjéhez, és el mond ja
azok nak, akik nél ez visszás ér zé se ket kelt, hogy miért fon tos szá má ra a piercing.

8. áb ra. A konflik tus ki me ne tei

SA JÁT EL FO GA DÁ SA

SA JÁT ELUTA SÍ TÁ SA

EL HÁ RÍ TÁS AL KAL MAZ KO DÁS

KOMP RO MISSZUM 
KE RE SÉ SE

MÁS 
ELUTA SÍ TÁ SA

MÁS 
EL FO GA DÁ SA

PROB LÉ MA-
 MEGOL DÁSKI TAR TÁS
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Így kiala kul hat egy őszin te lég kör, és akár ön ma gá ról is so kat meg tud hat az
egyén.

Ugyanez a hely zet egy vi tá ban is, ami kor két vé le mény ta lál ko zik. Ha vész-
 hely zet van, ugyanígy el kell dön te ni, hogy az egyén vál toz tat vagy sem a ko ráb -
bi vi sel ke dé sén, beavat ko zik, vagy sem, és ezek vál to za tai.

Mindegyik megol dás nak van lét jo go sult sá ga, csak kü lön bö ző mér ték ben
konst ruk tí vak. A megol dá sok hasz ná la tá nak kulcsa 

• az önel fo ga dás, reá lis önér té ke lés, ön bi za lom,
• a tu da tos oda fi gye lés és dön tés.

A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tűek olyan sok ku darc cal szem be sül -
nek már gye rek ko ruk ban, hogy a meg küz dés hez el ső feladat az önér té ke lés fel-
épí té se. A ko ráb ban is mer te tett fej lesz té sek so kat len dít het nek az ön bi zal mon,
de az iga zi fej lő dés a si ke rek ál tal tör té nik meg.

Reá lis énképpel és önel fo ga dás sal a hely ze tek megol dá sát nem az én feladá sa,
a te he tet len ség vagy az én vé del me, a ma ni pu lá ció és az ag resszió ural ja. Így tu-
 da tos dön té se ket hoz hat az egyén, és el fo gu lat la nul mér le ge li a hely ze te ket és sa -
ját ké pes sé geit.

Min den hely zet ben na gyon egy sze rűen el lenőriz he tő, hogy va jon va ló ban a
prob lé ma op ti má lis megol dá sá ra tö rek szik-e az egyén. Ha fel te szi ma gá nak a
kér dést, hogy mi a cél ja adott hely zet ben, ak kor az er re adott vá lasz össze kell
hogy cseng jen a vi sel ke dés sel. Pél dául a piercing ese té ben, ha az a cél, hogy meg-
 bot rán koz tas sa a kör nye ze tét, vagy megint el mond has sa, hogy miyen go no szul
bán nak ve le, de úgy tesz, mint ha azért har col na, hogy hord has sa ked vé re a
gyön gyeit, ak kor ma ni pu la tív a vi sel ke dés.

Ha az őszin te cél az, hogy ked vé re hord has sa a dí szí té sét, ak kor ezt ab ban 
az eset ben me ri fel vál lal ni, ha elég gé bí zik ön ma gá ban, és el fo gad ja ön ma gát
olyan nak, ami lyen.

A tisz ta cél és az önel fo ga dás se gí ti leg job ban a meg küz dést. A tisz ta cél na-
 gyon mé lyen, be lül ér he tő el, és elég, ha az egyén ön ma gá nak meg fo gal maz za.

Az önel fo ga dás nem azt je len ti, hogy tö ké le tes nek tart ja ma gát. Sőt, tu dott
gyen géi el le né re is el fo gad ha tó nak kell tar ta nia ön ma gát. Mint hogy min den ki -
nek van nak erős sé gei, ame lyek se gí tik a fej lő dés ben, és ame lyek kel a gyen géit
kom pen zál ni tud ja.

Ter mé sze te sen könnyebb az önel fo ga dás, ha si ke rek kel erő söd het. A si ke rek -
hez azon ban ha té kony élet ve ze tés re van szük ség. A szociokulturálisan hát rá nyos
gye re kek ezen a té ren rit kán kap nak hasz nál ha tó min tát. Ezért tu da to san kell
felépí te ni az élet ve ze tést. Ez a vi sel ke dés fej lesz tés har ma dik te re pe.
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l) Élet ve ze tés, se bes ség sza bá lyo zá sa
A terv sze rűt len, eset le ges megol dá sok, a lé nyeg te len rész le tek re fe csé relt ener-
 gia, a kül ső kö rül mé nyek és má sok hi báz ta tá sa le he tet len né te szi a ha té kony
élet ve ze tést.

A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tűek két vi sel ke dés be li jel lem ző je, a ta-
 nult te he tet len ség és az im pul zi vi tás erő sen gá tol ja a si ke res sé get. A hit, hogy va-
 la mit el tu dok ér ni, nagy erőt ad. Csak ak kor ér het azon ban el va la mit az em ber,
ha a meg fe le lő pil la nat ban a meg fe le lő mó don cse lek szik.

Az im pul zi vi tás, a meg gon do lat lan cse lek vés ve szélyt okoz hat. A szociokul-
turálisan hát rá nyos gye re kek el lá tá sá ban az egyik leg fon to sabb feladat a terv sze -
rű vi sel ke dés kiala kí tá sa. A szisz te ma ti kus gon dol ko dás ta ní tá sa már er re irá-
 nyul. A vá lasz se bes ség sza bá lyo zá sa se gí ti az im pul zu sok kont roll ját.

A meg fe le lő kör nye zet a szociokulturálisan hát rá nyos te het sé gek szá má ra
na gyon ha son ló a hi perak tív gye re kek nek meg fe le lő kör nye zet hez, mi vel na-
 gyon ha son lóak vi sel ke dés be li sa já tos sá gaik is.

A meg fe le lő kör nye zet jel lem zői:

• kor lá to zó,
• tü rel mes,
• al ko tó.

A kor lá to zó azt je len ti, hogy na gyon ha tá ro zott, jól kom mu ni kált, kö vet ke -
ze te sen be tar tott sza bá lyok van nak. Ez se gít tar tást sze rez ni. A kül ső kont roll ból
épül fel a bel ső kont roll.

A tü rel mes azt je len ti, hogy ke vés ilyen na gyon ha tá ro zott és át hág ha tat lan
sza bály van. Mi nél na gyobb sza bad sá ga van a te vé keny sé gek re a gye reknek, an -
nál job ban be tud ja majd tar ta ni a ke vés sza bályt.

Az al ko tó azt je len ti, hogy min dig le gyen le he tő ség ké pes sé gei nek meg fe le-
 lő al ko tó te vé keny ség re. Ez le het akár se gít ség adás vagy mű sza ki prob lé ma
megol dá sa, raj zo lás vagy ál lat gon do zás. A vi sel ke dés prob lé mák min dig ak kor
kezdőd nek, ami kor az üres já rat miatt a bel ső explorációs fe szült ség meg nö ve -
ke dik.

Ilyen kör nye zet ben a gye re kek meg ta nul ják az ön kont rollt, és ké pe sek lesz-
 nek irá nyí ta ni im pul zu sai kat.

Az élet ve ze tés tu da tos irá nyí tott ta nu lá sa az egé szen konk rét hely ze tek től in -
dul, mint a hi gié niai vi sel ke dés, a pénz beosz tá sa, az idő ke ze lé se és a te vé keny -
sé gek szer ve zé se. A min den na pi hely ze tek megol dá sa az élet ve ze tés gya kor la ta.
Eze ken a konk rét te rü le te ken is a ha tá ro zott sza bá lyok és a tü re lem ket tő se je-
 len ti a leg ha té ko nyabb se gít sé get.
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A nagy meg ter he lést je len tő élet ve ze té si vál toz ta tá so kat a fo ko za tos ság és tu-
 da tos ság mel lett az ideg rend szer és a lel ki bé ke megala po zá sa se gí ti. Eh hez a me-
 di tá ció, a kon cent rá ciós ké pes ség fej lesz té se já rul hat hoz zá. A jobb agy félte kei
mű kö dés na gyon al kal mas a fi gye lem ho lisz ti kus kon cent rá ció já ra. Amennyi re
gon dot okoz a szán dé kos fi gye lem fenn tar tá sa, annyi ra könnyű a fi gye lem be vo -
nó dá sa a me di tá ciós hely zet ben.

A ho lisz ti kus mű kö dés ben a fo lya ma -
tok kö ve té se, a lé pé sek re irá nyí tott fi gye -
lem fenn tar tá sa ne he zen megy. Egy-egy 
te vé keny ség be tör té nő be vo nó dás az erős-
 sé ge en nek a gon dol ko dás mód nak.

A me di tá ció se gít a vá lasz tem pó sza bá -
lyo zá sá ban, és az élet ve ze té si lé pé sek el mé -
lyí té sé ben is. A me di tá ció tar tal mát a meg-

 ta nu lan dó vi sel ke dés gon do lat kö ré hez le het kap csol ni.
Az élet ve ze tés szem lé le ti alap já hoz a fia ta lok nak ér de mes ke re tet ad ni, ami-

 hez iga zod hat nak. Az aláb biak ki vá ló rend szert ad nak az élet ve ze tés hez:
A ha té kony em be rek hét szava:

1. kez de mé nye zés

2. cél

3. lé nyeg

4. együtt mű kö dés

5. fi gye lem

6. prob lé ma megol dás

7. ön fej lesz tés

1. Kez de mé nye zés
Az élet min den nap ján szá mos dön té si hely zet be ke rül az em ber. A vá la szok

erőt ad hat nak és el ve het nek. A kez de mé nye zés sel legyőzhető az alul mo ti vált ság.
Ér de mes el kép zel ni, hogy mit ér het el az em ber, ha be le fog va la mi be, ha fel vál lal
egy ki hí vást. Már a kezdetkor lásd a célt!

2. Cél
Egy sze mé lyes jövőkép ke re tet ad az ér té kek meg ha tá ro zá sá hoz és az élet cé -

lok kitűzé séhez. Szük ség van rö vid tá vú és kö zép tá vú cé lok ra, ame lyek a tá vo -
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lab bi eléré sé hez szük sé ges lé pé se ket mu tat ják. Fo gal mazz meg a tár sak kal kö -
zös cé lo kat is! 

3. Lé nyeg
He lyes időbeosz tás ban a fon tos dol gok elsőbbséget él vez ze nek a sür gősekkel

szem ben. A prio ri tá sok men tén kell a dön té se ket meg hoz ni. A kö te lező el fog -
lalt sá gok és a ma gánélet kö zöt ti egész sé ges egyen súlyt kell kiala kí ta ni. A fon tos
dol go kat tedd az első hely re!

4. Együttműködés
Ér de mes in kább köl csö nös előnyökre és együttműködésre tö re ked ni, mint

a ver sen gés re és a kü lönál lás ra! A bizalomteli és kor rekt lég kör se gí ti a prob lé -
ma megol dást. Tö re kedj a köl csö nös győzelemre!

5. Fi gye lem
Fi gyel ni kell má sok ra, ez in for má ció szer zést je lent. Ezen kí vül, ha elég időt

for dít va la ki má sok megér té sé re, vi szon zá sul job ban megér tik majd. A tisz ta
kom mu ni ká ció esz kö zei vel a bi za lom el ve alap ján erős kap cso la to kat le het kié-
pí te ni. Először a má si kat értsd meg, az tán ér tesd meg ma gad!

6. Prob lé ma megol dás
Az egész több mint a ré szek összes sé ge. A köl csö nös tisz te le ten és má sok ér-

 té kei nek el fo ga dá sán ala pu ló, ha té kony csa pat mun ka előnyős min den ki nek.
Meg ta lál ha tó a konflik tu sok felol dá sá nak he lyes mód ja, amely szá mol a min-
 den ki nek ked vező, ám ko ráb ban fi gyel men kí vül ha gyott megol dá si le hetősé-
gekkel! Hasz náld az együtt mű ködés ere jét!

7. Ön fej lesz tés
A fo lya ma tos tes ti és lel ki ter he lé sek mel lett a ha té kony ság és az egész ség

meg tar tá sá hoz szük ség van a fo lya ma tos megúju lás ra: ön fej lesz tés re, szel le mi
ki kap cso ló dás ra, moz gás ra, ak tív pi he nés re! „Élezd meg a fűrészt”, hogy min-
 dig ké szen áll jon, ha feladat van!

Egyé ni fej lesz té si terv

Egyé ni fej lesz tés re ab ban az eset ben van szük ség, ha az egyén va la mi lyen szem-
 pont ból je len tő sen el tér tár sai tól, és fej lő dé se nem biz to sí tott a szo ká sos kö rül -
mé nyek kö zött. A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű te het sé ges gye re kek
több te kin tet ben is el tér nek a több ség től, ezért az ő ese tük ben szük ség le het
egyé ni fej lesz tés re, és eh hez egyé ni fej lesz té si terv re.
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Az egyén re sza bott fej lesz tés hez ele gen dő in for má ció szük sé ges, ezért az
egyé ni fej lesz té si terv el ké szí té sét vizs gá la tok elő zik meg. Az egyé ni fej lesz té si
terv azo kat az in for má ció kat és fej lesz té si megol dá so kat kell hogy tar tal maz za,
ame lyek sze mé lyes vagy kör nye ze ti té nye ző te rén az egyén sa já tos sá gai ról szól-
 nak (sú lyos baleset, be teg ség, csa lá di vagy egyéb trau mák, il let ve in téz mény vál -
tás).

A sze mé lyes és kör nye ze ti té nye zők sok szin ten in terak ció ban van nak egy-
 más sal. A beavat ko zás ak kor szak sze rű és ha té kony, ha ezek nek az össze füg gé -
sek nek a bir to ká ban tör té nik. Ezért az egyé ni fej lesz tés fel tá ró mun ká val kez dő -
dik.

A vizs gá la tok ban a kér dő ívek és mé ré si el já rá sok mel lett a meg fi gye lés és 
cél zott meg fi gye lés, va la mint a be szél ge té ses mód sze re ket le het al kal maz ni.
A szám sze rű ada to kat ér tel me zik a szub jek tív in for má ciók. Az egyén meg fi gye -
lé se ál tal és az egyént jól is me rő kör nye zet től nyert in for má ciók a leg hasz nál ha -
tób bak (9. áb ra).

A mé ré si-tesz te lé si hely ze tek is ha té ko nyab bá te he tők, ha a cél zott meg fi gye -
lés te re pe ként ke ze li a vizs gá la tot vég ző sze mély. A meg fi gye lé si szem pon tok se-
 gí te nek az in for má ció gyűj tés ben.

A te vé keny ség köz ben tör té nő meg fi gye lés szem pont jai:

• könnyen be vo nó dó vagy vo na ko dó,
• ma ga biz tos vagy óva tos,
• já té kos vagy ko moly,
• kon cent rált vagy könnyen el te rel he tő,
• ki tar tó, vagy fruszt rál ja a feladat,
• el tű nő dik a mun ká ján, vagy im pul zív,
• vi zuá lis, au di tív vagy kinesztétikus in ge rek re rea gál,
• mód sze res meg kö ze lí tést mu tat,
• ta lál hu mort a feladat ban,
• az anya got vá rat lan mó don hasz nál ja,
• a rész let re fi gyel vagy át te kin tő,
• kí ván csi az anyag ra,
• ér dek li a he lyes vá lasz,
• átala kít ja az anya got.
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Az ér dek lő dés és a kog ni tív ké pes sé gek vizs gá la ta, va la mint az is ko lai ered-
 mé nyek min den kép pen ré sze kell hogy le gyen az in for má ció gyűj tés nek. Az
egyén fi zi kai jel lem zői, fej lő dé si sa já tos sá gai, be teg sé gek, balese tek és a kör nye -
zet nek eh hez va ló vi szo nyu lá sa se gít het megér te ni a hely ze tet.

A kör nye ze ti hát tér a csa lád, a tár sak, az ok ta tá si in téz mé nyek és a szak mai
le he tő sé gek megis me ré sé vel tér ké pez he tő fel. Ezek nek az egyén fej lő dé sé ben
ját szott sze re pe lé nye ges in for má ció.

9. áb ra. Váz lat a sze mé lyes és kör nye ze ti té nye zők in terak ció já nak elem zé sé hez

SZE MÉ LYES VÁL TO ZÓK

Ge ne ti kai ala pok

Kog ni tív jel lem zők 
Ké pes sé gek 
Ta nu lá si stí lus
Kreativiás

Emo cio na li tás
Tár sas-kom mu ni ká ciós kész sé gek

Fi zi kai jel lem zők
(test felépí tés, egész ség stb.)

Az egyén fej lő dé se
Az egyén kész sé gei
Az egyén vi sel ke dé se
Az egyén mo ti vá ciói

Az egyén tel je sít mé nye Szak mai le he tő sé gek

Ta ná rok ké pes sé gei
Ta ná rok at ti tűd jei
Ta ná rok mód sze rei
Ta nár–gye rek kap cso lat

Tár sak jel lem zői

Ok ta tá si in téz mé nyek mi nő sé ge, 
irá nyult sá ga

Test vé rek jel lem zői
Csa lád anya gi hely ze te, 
kul tu rá lis jel lem zői

Szü lők at ti tűd jei, ak ti vi tá sa
Szü lők is ko lá zott sá ga

KÖR NYE ZE TI VÁL TO ZÓK

Be teg sé gek, sé rü lé sek
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Az egyé ni fej lesz té si terv ké szí té se kor négy kér dés cso port ra ér de mes ki tér -
ni:

1. Prob lé ma

2. Cél 

3. Le he tő sé gek

4. Te vé keny sé gek

1. Prob lé ma
• Mi okoz ne héz sé get?
• Mi le het az oka a ne héz ség nek?

2. Cél
• Mi a leg ke ve sebb, amit el kell ér ni?

3. Le he tő sé gek
• Mi lyen jel lem zői se gít het nek?
• Mi lyen esz kö zeim van nak?
• Ki nek a rész vé te lé re van szük sé gem?

4. Te vé keny sé gek
• Mit kell ten ni?
• Ki nek mi a felada ta?
• Ho gyan ma gya rá zom el a prob lé mát?
• Mi kor, mi lyen idő beosz tás ban tör té nik a fej lesz tés?
• Hol?
• Ho gyan? (Cso port/kis cso port/egyé ni)

A ter ve zés ben meg kell je len jen a szám ve tés ide je és mód ja. A kér dé sek:

5. Szám ve tés:
• Si ke rült-e elér ni a célt?
• Ha nem vagy csak rész ben, mi az, ami hiány zott, miért nem volt tel jes a si -

ker?
• Mit kell ten nem? (Új ra fel mér ni a ké pes sé geit, más képp meg kö ze lí te ni,

má so kat be von ni stb.)
• Mit ja va sol jak a kol lé gák nak, szü lők nek?
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Az egyé ni fej lesz té si terv ben pon to san fel kell tün tet ni, hogy mely te rü le te -
ken mi lyen fej lesz tés re van szük ség. Ki sebb gye re kek nél 6–8 hetes bon tás ban le -
het ter vez ni a fej lesz tést. Na gyob bak nál fé lé ves terv ké szít he tő. A terv ar ra va ló,
hogy le gyen mi től el tér ni. A gye rek fej lő dé sé nek meg fe le lően át kell ala kí ta ni a
ter vet. Me rev hasz ná la ta töb bet árt, mint ha nem is len ne. Az egyé ni fej lesz té si
ter vet táb lá za tos for má ban, rész le tes bon tá sok ban is le het készíteni.12

A fej lesz tés ben sem sza bad el fe lej te ni a ta ní tás sza bá lyát, hogy a gye re kek
töb bet ta nul nak ab ból, aho gyan ta nít ják őket, mint ab ból, amit ta ní ta nak
ne kik.

Gyarmathy Éva, 2010

12 To váb bi in for má ció az egyé ni fej lesz té si terv ről elér he tő a http://www.diszlexia.hu/eft webol-
dalon.



A ta nár olyan, mint a ká bí tó sze res.
Min dig csak az anyag ér dek li.

4. A SOK FÉ LE KÉ PES SÉG NEK MEG FE LE LŐ 
IS KO LAI TA NÍ TÁS

Je len leg a szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű gye re kek szá má ra az is ko la nem
nyújt ha té kony fej lő dé si le he tő sé get, ezért szük ség van a ta ní tá son kí vü li fej lesz -
té sek re. Egy a szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű gye re kek és egyéb, 
a több ség től je len tő sen el té rő ké pes sé gű diá kok nak is meg fe le lő ta ní tás ese tén a
kü lön, egyé ni fej lesz tés re ke ve sebb szük ség vol na. Ez az is ko la szá má ra ha té ko -
nyabb idő be li és ener ge ti kai megol dás len ne, a diá kok szá má ra pe dig el ke rül he -
tő vé vál na a ku dar cok so ro za ta, amely mo ti vá ciós, tel je sít mény be li, önér té ke lé si
és ezek kap csán lel ki za va rok hoz ve zet.

Ha zánk la kos sá gá nak is ko lá zott sá ga szo mo rú ké pet mu tat: csak nem egy mil -
lió mun ka ké pes em ber nem vé gez te el a nyolc osz tályt. Klein, Klein, Joubert és
Gyenis (2006) ta nul má nyá ban ijesz tő ké pet fest a ma gyaror szá gi szociokultu-
rális le ma ra dás ról és en nek új ra ter me lő dé sé ről. Be vo nu ló újon cok kal vég zett
fel mé ré sük sze rint a csa lá di hát tér szin te tel je sen meg ha tá roz za az egyén in tel -
lek tuá lis és tes ti fej lő dé sét. Ne héz a ki tö rés a tár sa dal mi meg ha tá ro zott ság ból.
Vé le mé nyük, hogy az em ber ak kor ké pes meg va ló sí ta ni a ben ne rej lő le he tő sé -
ge ket, ha

1. le he tő sé ge van, hogy is ko lá ba jár jon, és er re a csa lád já tól vagy en nek hiá -
nyá ban a tár sa da lom tól kel lő tá mo ga tást kap,

2. nem a lé tért foly ta tott el ke se re dett küz de lem mel te lik el a csa lá dok éle te,

3. az is ko lá ba ér de mes jár ni, mert ér de kes és fej lesz tő. 

A há rom fel té tel ből az el ső ket tő szociálpolitikai kér dés. Je len mun ká ban a
har ma dik kal fog lal ko zom.
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Az is ko lai ok ta tás

Az is ko la fo lya ma to san ve szí ti el sze re pét a gye re kek tu dá sá nak ala kí tá sá ban.
A fel mé ré sek azt mu tat ják, hogy a 20. szá zad vé gé re a gye re kek tu dá sá nak csak
5%-a ala kul je len tő sen az is ko la ha tá sá ra (PISA 2000).

A fo lya mat nem most kez dő dött. A ki lenc ve nes évek vé gén egy bu da pes ti át-
 la gos ál ta lá nos is ko lá ban kí ván csi ság ból fel mér tük a nyol ca di kos osz tá lyaink is-
 ko lá ban szer zett is me re teit. A fel mé rést a diá kok úgy vé gez ték, hogy tud ták,
hogy a to vább ta nu lás hoz ké szü lő ja vas lat hoz az osz tály fő nök fel hasz nál ja az
ered mé nye ket. Így ha nem is osz tály za tot kap tak, mo ti vál tak vol tak az erő fe szí -
tés re.

Két kér dés sor volt, hogy az egy más mel lett ülő gye-
 re kek ne má sol has sa nak. A kér dés so ro kat azok ból a
kér dé sek ből ál lí tot tam össze, ame lye ket a szak ta ná rok
ar ra a kér dés re ad tak, hogy a sa ját tan tár gyuk ból mi az
a kér dés, ami re min den diák vá la szol ni tud. Alap ve tő
is me re tek re sze ret tünk vol na rá kér dez ni.

Az ered mé nyek ijesz tőek vol tak. A diá kok át la go -
san 40%-os ered ményt ér tek el. Te hát a legalap ve tőbb
is me re tek nek a fe lét sem tud ták, hiá ba jár tak majd-
 nem nyolc évig is ko lá ba. A leg jobb ered mény is csak
89% volt. A fel mé rést más is ko lák ban is el vé gez tük
(ijed tünk ben). Az ered mény min den is ko lá ban ha-
 son ló lett. Ta go za tos osz tá lyok ál ta lá ban elér ték a
60% -ot is, de volt olyan osz tály, ahol 20% volt az ered-
 mény.

A vizs gá la tot bár ki el vé gez he ti ma is. Akár me lyik is ko la fel mér he ti, hogy 
diák jai mennyi is me re tet sze rez tek. Le het az ál ta lunk hasz nált fel mé rést al kal -
maz ni (3/A, 3/B szá mú mel lék let), de egy sze rűen ké szít he tő sa ját kér dő ív is.
A szak ta ná rok ad ják a kér dé se ket, ame lyek a ta na nyag ból szár maz nak, alap ve tő
is me ret nek te kin ti a szak ta nár, és nem a nyol ca di kos ta na nyag ré sze (ez utób bit
vagy még nem ta nul ták, vagy még elég új, így né hány hó nap táv la tá ból em lé kez -
nek még rá a gye re kek.)

A ki lenc ve nes évek vé gén azért vé gez tük el az is ko lá ban a fel mé rést, hogy lás-
 suk, va ló ban olyan si ker te len-e a ta ní tás, mint ahogy a szak em be rek lát ják. Az
ered mé nyek ar ra a kö vet kez te tés re ve zet tek, hogy sok vesz te ni va lónk nin csen.
En nek ered mé nye kép pen, bár az is ko lá ban a ta ní tást és a ta na nya got nem si ke -
rült je len tő sen meg vál toz tat ni, de több ott ta ní tó pe da gó gus je len tő sen vál toz ta -
tott mód sze rein. Mint hogy sa ját is ko lá já ban ezt nem te het te meg, más kép pen és
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más hol kez dett el ta ní ta ni. Je len leg töb ben is a te het ség gon do zás ban te vé keny -
ked nek.

El telt húsz év, de az ok ta tás ban sem mi nem vál to zott, mi köz ben a kör nye zet
je len tős átala ku lá son ment ke resz tül. A diá kok egy re ke vés bé tud nak meg fe lel ni
az is ko lá nak, de az is ko la is egy re ke vés bé fe lel meg a diá kok nak. A prob lé mát
fő leg a kü lön le ges gye re kek jel zik. A több ség, amely egy re ki sebb, még el bol do -
gul, de a sa já tos ne ve lé si igé nyű ta nu lók, ideért ve a te het sé ge se ket is, nem tud-
 nak és sok szor már nem is akar nak beil lesz ked ni a szá muk ra elér he tet len rend-
 szer be.

A tár sa da lom és a kul tú ra vál to zá sá val az is ko lai ta ní tás nak is vál toz nia kell,
hogy meg fe le lő fel ké szí tést ad jon a diá kok nak a ké sőb bi tel je sít mé nyek eléré sé -
hez. Egyelő re az is ko la messze el ma rad a tár sa dal mi-kul tu rá lis vál to zá sok tól,
ame lyek azon ban a gye re kek éle tét meg ha tá roz zák.

A tu dás a ko ráb biak hoz ké pest messze könnyeb ben meg sze rez he tő. A di gi tá -
lis-kom mu ni ká ciós tech ni ka, a tá vol sá gok le győ zé se, az elér he tő te vé keny sé-
 gek so ka sá ga le he tő vé tet te, hogy a gye re kek is ko lán kí vül rend kí vül nagy mér-
 ték ben fej lesszék is me re tei ket, ké pes sé gei ket. Nem egy for mán jut azon ban 
min den ki hoz zá ezek hez a le he tő sé gek hez. A csa lá di hát tér sze re pe ilyen szem-
 pont ból is meg nö ve ke dett. A szociokulturális hát rány nőtt, mert a kör nye zet in-
 ger gaz dag sá ga je len tő sen fej lő dött. Akik hez el jut nak ezek a kör nye ze ti ha tá sok,
tu dá su kat meg sok szo roz hat ják azok kal szem ben, akik szá má ra nem elér he tők a
gyors fej lő dés ered mé nyei. Az ő tu dás be li le ma ra dá suk nö vek szik.

Az is ko la al kal mas in téz mény le het ne, hogy csök kent se a tu dás be li le sza ka -
dást, de a fel mé ré sek azt jel zik, hogy a ma gyar ok ta tá si rend szer ép pen el len ke ző
irány ban ha lad.

Rész let a PISA 2006-os vizs gá la ti ered mé nyé ből:13

„A ma gyar ok ta tá si rend szer leg na gyobb prob lé má ja min den bi zonnyal az is ko lák he te -
ro gén ered mé nye. Ezt a prob lé mát már a PISA 2000 és 2003 vizs gá la tok is fel tár ták.
Amíg egy finn, egy észt vagy egy ko reai diák szü lei nyu god tan vá laszt hat ják bár me lyik
is ko lát gyer me kük szá má ra, mert ha son ló, jó mi nő sé gű ok ta tás fo lyik az is ko lák több sé -
gé ben, ad dig Ma gyaror szá gon az is ko la vá lasz tás kulcs prob lé má vá vált. 

Az el múlt ti zen öt év ben a szü lők rá juk ne he ze dő fe le lős ség ként él ték meg ezt, és en -
nek ha tá sá ra, va la mint a nyolc- és hat osz tá lyos gim ná ziu mok lét re jöt te miatt, az is ko la -
vá lasz tás egy re ko rább ra te vő dött, ami to váb bi sé rü lé se ket oko zott ok ta tá si rend sze rünk
igaz sá gos sá gá ban és mél tá nyos sá gá ban.

13 PISA 2006 Össze fog la ló je len tés. A ma ok ta tá sa és a jö vő tár sa dal ma. Ok ta tá si Hi va tal, 2007,
Bu da pest, 61. ol dal.
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Az ideá lis is ko lá ban a diá kok ké pes ség elosz lá sa töb bé-
ke vés bé le ké pe zi a tár sa dal mon be lü li ké pes ség elosz lást.
A ma gyar is ko lák ban azon ban ez nincs így. Egy ti pi kus ma-
 gyar is ko lá ban a szü lők szocioökonómiai hely ze te és eb ből
kö vet ke zően a diá kok ké pes sé ge kö zött nin cse nek nagy kü-
 lönb sé gek, ami azt je len ti, hogy az is ko la vá lasz tás a tár sa da -
lom „kasz to so dásá nak” egyik el ső lép cső je, és ez zel mi ni má -
lis mo bi li tás mel lett, a tár sa da lom min den ré te ge ön ma gát
ter me li új ra. A szeg re gá ció fo ko zá sán, va la mint a gyen ge és
elit is ko lák kiala ku lá sán túl a fo lya mat to váb bi prob lé má ja,
hogy a köz ok ta tás ból ki ke rü lő jó ké pes sé gű diá kok ará nya
sem olyan, mint a hoz zánk ha son ló adott sá gú or szá gok
több sé gé ben.”

Az is ko la te hát egyelő re ép pen azok nak hát rá nyos, akik amúgy is egy re in-
 kább hát rány ban van nak. Az ok ta tás nak ugyan csök kent a je len tő sé ge a tu dás
meg szer zé sé ben, de még min dig töb bet nyújt a ma ga sabb szociokulturális hát-
 tér ből ér ke ző diá kok nak, mint a hát rá nyos hely ze tűek nek. 

A megol dás több fé le le het. Az egyik, hogy min den ki szá má ra elér he tő ta ní -
tást nyújt az is ko la. Má sik le he tő ség, hogy amint mos ta ná ban ta núi va gyunk, az
is ko la felada tait is ko lán kí vü li szer ve ze tek ve szik át. Az ideá lis eset az len ne, ha
az is ko la min den ki szá má ra elér he tő ta ní tást nyúj ta na, és az is ko lán kí vü li szer-
 ve ze tek a kü lön le ges igé nyek ki szol gá lá sá ban len né nek part ne rek.

Dif fe ren ciá lás bank ban, la bo ra tó rium ban és is ko lá ban

Az is ko la egyik nagy ki hí vása, ami vel szem be kell néz nie a ta nu lók kö zött, az
egy re na gyobb kü lönb sé gek, ame lye ket a tár sa dal mi-kul tu rá lis kör nye zet gaz-
 dag sá ga hoz lét re.

Egy re több a kiemel ke dő ké pes sé gek kel ren del ke ző gye rek, így a te het sé ge -
sek el lá tá sa elő tér be ke rült. Egy re több azon ban a le ma ra dók ará nya is, és így a
ko ráb biak nál na gyobb kü lönb sé ge ket kell át hi dal ni az osz tály te rem ben. Ez az
ak ro ba ta mu tat vány ért he tően csak ke ve sek nek si ke rül.

A szociokulturálisan hát rá nyos te het sé gek ön ma guk ban is ak ro ba ta mu tat -
vány nak szá mí ta nak, hi szen egy szer re kiemel ke dők és el ma ra dók. Ne héz meg-
ítél ni ké pes sé gei ket, tu dá su kat, ne héz meg fe le lő te vé keny sé get ta lál ni szá muk ra.
Az ő el lá tá suk iga zi ki hí vás, de ha si ke rül, az zal nem csak ezek a kü lön le ges ta nu -
lók nyer nek, ha nem min den ki, aki az is ko la ál tal érin tett, vagyis az egész tár sa -
da lom.
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Az ok ta tás re form jai vál ta koz nak, de iga zi át tö rés nem ta pasz tal ha tó. Va ló -
szí nű leg nem is re form ra van szük ség, csak a gye re kek nek meg fe le lő ta ní tás ra.
Nem az szá mít, hogy mit ta ní ta nak az is ko lá ban. Az is me re tek elavul nak, vagy
mint lát tuk, úgyis el fe lej tik a gye re kek.

A ké pes sé gek-kész sé gek sem időt ál lók, lásd az alap ve tő is ko lai kész sé gek, az
írás, ol va sás és szá mo lás kész sé gek hát tér be  szo ru lá sát a min den na pi élet ben. Az
a lé nye ges, ho gyan fej lesz ti az is ko la a gye re kek tu dá sát, mennyi re tud ja őket rá-
éb resz te ni erős sé geik re és gyen ge pont jaik ra, mennyi re nyújt önis me re tet, amely
ké sőbb is se gít a to vább ta nu lás, a pá lya, a mun ka mód meg vá lasz tá sá ban.

A múlt szá zad má so dik fe lé ben egy re in kább ki de -
rült, hogy az a ta ní tá si mód, amely min den diák nak
ugyanazt a ta na nya got ad ta, és ugyan azt a tu dást vár -
ta el, nem meg fe le lő. A leg na gyobb igaz ság ta lan ság
kü lön bö ző gye re kek nek ugyanazt ad ni és ugyanazt
el vár ni. Fel csil lant a diffe ren ciá lás mint megol dás.
A ta ní tás ba be le ke rült az el vá rás, hogy kü lön bö ző
anya got kap ja nak a na gyon kü lön bö ző ké pes sé gű
gye re kek. A pe da gó gu sok nak ek kor kez dő dött az ak-
 ro ba ti ka.

Iga zi mu tat vány, ami kor egy na gyon he te ro gén ké pes ség-össze té te lű osz tály -
ban diffe ren ciál a ta nár. Na gyon jól kell is mer nie a gye re ke ket, és na gyon nagy
fe le lős ség el dön te ni, ki nek mi jár. Az zal, hogy el dön ti, hogy ki mi lyen ké pes sé -
gű, je len tő sen be fo lyá sol ja fej lő dé sét, tel je sít mé nyét és így jö vő jét. Túl zott nak
lát szik a ki je len tés, pe dig nem az. 

Köz is mert je len ség a Pygmalion-effektus. Szin te köz hely ként hasz ná la tos,
ezért ke ve sen gon dol ják vé gig, mek ko ra a je len tő sé ge.

Az ön be tel je sí tő jós lat fo gal mát Robert Merton (1948) ír ta le. Há rom fá zi sa
van:

1. Va la mi lyen hit ab ban, hogy va la mi tör tén ni fog.

2. Ez a hit meg vál toz tat ja a sze mély vi sel ke dé sét.

3. A várt ese mény be kö vet ke zik.

Merton pél dá ja egy sta bil bank összeom lá sa volt. El ter jedt az a té ves hit, hogy
a bank csőd be megy, er re az em be rek ki vet ték a pén zü ket a bank ból, így a bank
csőd be ment. Tri viá lis eset, de ha ez ál ta lá nos tör vény, ak kor a hit ha ta lom.

Rosenthal és Fode (1963) diák jaik nak kí sér le ti feladat ra át lagos la bo ra tó riu -
mi pat ká nyo kat adtak, de a diá kok egyik ré szé nek a pat kányt úgy ad ták oda,
hogy az okos törzs ből va ló, má sok nak meg bu ta törzs ből va ló nak cím kéz ték a
pat ká nyát. A diá kok be szá mo lóik ban je len tő sen diffe ren ciált ké pet ad tak pat ká -
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nyaik ról. Az okos pat ká nyok je len tő sen job ban tel je sí tet tek, mint az át la go sak.
A diá kok nem csal tak, csak kü lön bö zően te kin tet tek a kü lön bö zően cím ké zett
ál lat kák ra.

Az ered mé nyen fel buz dul va Rosenthal és Jacobson (1968) is ko lá ban is el vé -
gez te a kí sér le tet ta ná rok kal és gye re kek kel. Az ered mény ugyanaz lett. Már
nyolc hó nap múl va ki mu tat ha tó volt, hogy az in tel li gens nek cím ké zett, amúgy
vé let len sze rűen ki vá lasz tott gye re kek job ban fej lőd tek, mint bár ki más.

A te het sé ge sek azo no sí tá sá nak elő nyeit él vez he tik
a ki vá lasz tot tak. A jók, a tig ri sek, az „A” cso port, a ta-
 go za tos osz tály, bár mi lyen el ne ve zé se van, egy részt
ma ga is job ban hisz sa ját ma gá ban mint ki vá lasz tott,
más részt a kör nye ze te is töb bet lát ben ne és vár el tő -
le. Fej lő dé sük re ál ta lá ban po zi tí van hat ez a hit, akár
van alapja, akár nincs.

A te het ség azo no sí tás nak azon ban van nak vesz te -
sei is. A „te het ség te le nek” cso port ja ugyanazon a há -
rom fá zi son megy ke resz tül, mint Merton il luszt rá ció ként em lí tett bank ja. Csak
eb ben az eset ben nem egy in téz mény, ha nem em be rek men nek csőd be.

Rosenthal és Jacobson (1968) vizs gá la tá ban eti kai okok ból nem te het te meg,
hogy bu tá nak is cím kéz gye re ke ket. Az is ko lá ban azon ban óha tat la nul megesik
ez. Egy kö ve té ses vizs gá la tunk ban al ka lom volt ezt a fo lya ma tot is kö vet nünk.
A vizs gá lat ban nem kö zöl tünk ered mé nye ket, hogy ne be fo lyá sol junk sen kit,
csak re giszt rál tuk az ese mé nye ket. A teszt ered mé nyek vál to zá sát kö vet tük két
évig. Akik kiemel ke dők vol tak a teszt és a ta ní tó sze rint is, tö ret len fej lő dést mu-
 tat tak (A cso port). Azok nak a gye re kek nek vi szont rom lott a teszt ered mé nye két
év után, akik har ma di kos ként a kiemel ke dők kö zé tar toz tak a teszt ered mény sze-
 rint, de a ta ní tó juk a leg gyen géb bek kö zé so rolta őket (C cso port) (8. táb lá zat).

8. táb lá zat. Raven teszt ered mé nyei ki lenc és ti zen egy éves kor ban

Cso port Raven 9 Raven 11

A 46,3 49

B 39,4 44

C 47,8 46,4

 

szignif. A-B *** A-B *

 B-C ***
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Aki ket a ta ní tó juk kiemel ke dő nek tar tott, azok fej lőd tek a leg job ban. Ez füg-
 get len volt a teszt ered mé nyük től. Az el ső mé ré sen leg gyen gébb teszt ered ményt
elér tek kö zött is vol tak, aki ket a ta ní tó juk kiemel ke dő ként azo no sí tott (B cso -
port). Ők fejlődtek a leg töb bet, bár teszt ered mé nyük még min dig nem ér te el
azo két, akik kiemel ke dők vol tak a teszt ben, de a ta ní tó sze rint gyen ge ké pes sé -
gűek (Herskovits–Gyarmathy 1994).

A te het ség azo no sí tás cím ké zés. A ne ga tív cím ke ne ga tív kö vet kez mé nyek kel
jár, kü lö nö sen a te het sé ges, de ké pes sé gei ket nem fel tét le nül ma ni fesz tál ni ké pes
gye re kek ese té ben, mint ami lye nek pél dául a szociokulturálisan hát rá nyos hely-
 ze tű gye re kek.

A mertoni há rom fá zis a te het ség azo no sí tás „vesz te sei re” is al kal maz ha tó:

1. Te het ség azo no sí tá son nem ke rül be a gye rek a te het ség cso port ba = hit
ab ban, hogy nem fog kiemel ke dőt al kot ni.

2. Nem te kin ti ma gát te het sé ges nek, a szü lei és a ta ná rai sem lát ják an nak =
a hit meg vál toz tat ja a vi sel ke dést.

3. Tel je sít mé nyei ké pes sé gei alatt ma rad nak, gyen gén tel je sít, nem lesz kie-
mel ke dő = a hit be tel je sí tet te ön ma gát.

A diffe ren ciá lás és min den fé le ki vá lasz tás nagy fe le lős ség, mert nagy ha tás sal
van a fej lő dés re. Ah hoz, hogy meg fe le lő le gyen a ki vá lasz tás, hogy a ta nu lók ról
biz to sabb kép alap ján hoz za nak íté le tet, a tesz tek nél meg bíz ha tóbb el já rá sok ra
van szük ség. A te het ség gon do zás ban ez már régóta is mert. A leg jobb te het ség -
azo no sí tás a te het ség gon do zá sa. Az egyén meg mu tat ja ké pes sé geit, ha al kal mat
kap er re.

Az is ko lai ta nu lás ban ugyanez meg va ló sít ha tó. A gye re kek nek al kal ma kell
hogy le gyen kü lön fé le mó don ta nul ni, kü lön fé le szín vo na lú tel je sít mény hely -
zet be ke rül ni, hogy a mertoni el ső fá zis ne le hes sen té ves, il let ve olyan hi tet ad -
jon, amely fej lő dés re és na gyobb tel je sít mény eléré sé re sar kall.

Ön dif fe ren ciá ló ta ní tás az is ko lá ban

Az ön diffe ren ciá ló mód sze rek a diá kok szá má ra sok fé le
1. mo da li tás ban, 
2. in for má ciófel dol go zás ban, 
3. ké pes ség- és kész ség te rü le ten, il let ve szín vo na lon 

nyúj tott ta ní tást, ta na nya got ad nak. A diá kok vá laszt hat nak a le he tő sé gek ből.
Nem azt vá laszt hat ják, hogy megold ják a felada tot, vagy sem, ha nem azt, hogy
mi kép pen old ják meg. A ta ní tó vagy ta nár meg fi gye li és vissza jel zé sei vel irá nyít -
ja a diá kok vá lasz tá sát.
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1. Mo da li tá sok hasz ná la ta
A kü lön bö ző ész le lé si csa tor ná kat hasz nál va a gye re kek rá jön nek, ho gyan tud-
 nak a leg job ban ta nul ni. Sok fé le le he tő ség kö zül vá laszt hat a ta nár az egyes mo-
 da li tá so kon be lül is. Ezek az aláb biak:

Lá tás
• Szem lél te tés: szem mel lát ha tó vá le het ten ni a megér ten dő fo lya ma to kat14,

fo gal ma kat. Sok kal könnyebb megér te ni és meg je gyez ni azt, ami lát ha tó,
mint amit gon do la ti lag kell előál lí ta ni.

• Ké pek, raj zok, áb rák: se gí tik a ta nu lást. „Egy kép száz szó val is felér”. A kép
sok kal több in for má ciót hor doz, mint a szö veg.

• Vi zua li zá ció: a gon do lat rajz ban tör té nő meg je le ní té se. Min dent le le het
raj zol ni. Van, aki nek ez könnyeb ben megy, van, aki nek ne he zeb ben. So kat
se gít a ta nu lás ban, a fo gal mak, meg ha tá ro zá sok megér té sé ben, ha le kell
azo kat raj zol ni. Mint a pik tog ra mok, vi zuá lis meg je le ní tés a vi zua li zá ció.

• Pók áb ra: a gon do la tok, ta nul ni va ló fel raj zo lá sa egy áb rán. A köz pon ti té-
 má ból a lé nye ges fő té mák ke rül nek az ágak ra, és on nan to váb bi té mák
ágaz hat nak el. Lé nye gé ben a ta na nyag ké pe. A vi zua li zá ció is be leépít he tő.
Raj zok kal, ké pek kel még ha té ko nyabb ta nu lá si esz köz (10. áb ra és 4. mel-
 lék let).

14 „Ha a ta na nyag lé nye gét nem ér tet tem, unat koz ni kezd tem. Egy do log ra em lék szem, hogy ma-
 te ma ti ka órán be mu tat ták a pi je len té sét. Em lék szem, hogy a ta nár be ho zott egy kar ton ból ki-
 vá gott kört és egy da rab fo na lat. A fo na lat kö rül ve zet te a kör ke rü le tén, és meg mu tat ta, hogy a
ke rü le te egyen lő az át mé rő há rom szo ro sá val, és még ma rad egy ki csi, ami ép pen annyi, mint
0,14 szo roz va az át mé rő vel.” (is me ret len szer ző)

10. áb ra. A pók áb ra a pók áb rá ról
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Hal lás
• A ze ne se gí ti a ta nu lás ra han go ló dást. Kü lö nö sen a ba rokk ze ne fe szült ség -

men tes, éber ál la po tot hoz lét re az agy ban, ami na gyon al kal mas ál la pot a
ta nu lás ra.

• Meg ze né sí tés sel, dal lam ta lá lás sal egy-egy ta na nya got szí ne sí te ni le het.
A ver se ket könnyebb dal lam mal meg ta nul ni.

• Le het hang adás sal il luszt rál ni va la mit, pél dául ho gyan ká rog a var jú, hogy
hang zik egy ne héz só haj vagy egy vi dám kö szö nés.

• A felol va sás is fej lesz ti az au di tív csa tor nát, de már ma ga sabb szin tű fel dol -
go zást kí ván.

Moz gás, ta pin tás
• Moz du la tok kal ta nu lás: moz du la tok hoz köt he tők az in for má ciók. Egy-egy

gesz tus egy asszo ciá ciós sor hoz ve zet het. A moz du la to kat nem fe lej ti el az
ideg rend szer olyan ha mar, mint a sza va kat. A fo no mi mi ka pél dául az ol va -
sás ta ní tá sá nak ré gi mód ja, ami kor a han gok hoz je lek tár sul nak. Ma már
csak a si ke tek ta ní tá sá ban al kal maz zák, pe dig a moz gá sos ta ní tás nak egyik
ki vá ló esz kö ze. A ha té ko nyabb ta nu lás ér de ké ben a szol mi zá ciós han go kat
is kéz je lek hez kö ti a ta ní tás.

• Kéz zel fog ha tó anya gok: a ta pin tás ál tal, köz vet len kap cso lat ba ke rül ve a vi-
 lág gal, az in for má ciók is mé lyeb ben tá ro lód nak, mint a lá tott vagy hal lott,
vagyis köz ve tet ten szer zett ész le le tek ál tal. 

• Raj zo lás sal, írás sal, be széd del ak tív moz du la tok hoz kö tő dik a meg ta nu -
lan dó anyag. 

• Drá ma: a drá ma nem csak sza vak ba, ha nem moz du la tok ba is fog lal ja a
gon do la to kat. Ez zel mé lyebb átélést, megér tést és meg tar tást tesz le he tő vé.
Bár mi el játsz ha tó, még egy ma te ma ti kai kép let is.

A kü lön bö ző mo da li tá sok al kal ma zá sa a mű vé sze te ket a ta ní tás részéve te-
 szik. A szépművészet, a ze ne mű vé szet, a moz gás mű vé szet és a szín ját szás az em-
 be ri kul tú ra alap jai, ezek nek az is ko lá ban van a he lyük. A tu do mányt a mű vé sze -
te ken ke resz tül le het a leg könnyeb ben átad ni a gye re kek nek.

Ak kor kü lö nö sen ha té kony az ész le lé si csa tor nák hasz ná la ta, ha a ver ba li tás -
hoz, a be széd hez kö tő dik a meg szer zett ta pasz ta lat. A sok fé le ség mel lett a nyel vi
kód hoz va ló kö tés te szi ha té konnyá a fen ti mód sze re ket. A mű vé sze tek az ész le -
lés, ér ze lem és a gon dol ko dás öt vö ze té ből áll nak. A szociokulturálisan hát rá -
nyos gye re kek könnyeb ben ta nul nak, ha az ész le lés, moz gás és az ér zel mek se gí -
tik őket.

A szociokulturálisan hát rá nyos egyén szá má ra rend kí vül fon tos, hogy az ész-
 le le te ket a ver ba li tás hoz köt hes se. A kor lá to zott kód is elég a ta nu lás hoz, ha az
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ész le le tek kel össze köt he tő, fo ko za to san emel he tő a nyel vi ele mek ará nya. Az
ész le lé si csa tor na hasz ná la ta tá maszt je lent.

Pél dául a diák
• raj zá ról me sél, rajz alap ján el mond va la mit,
• pók áb ra alap ján el mond ja a ta na nya got,
• ver set éne kel ve mond ja fel, majd a dal la mot el hagy va is el mond ja,
• meg ha tá ro zá sok hoz dal la mot ta lál hat, ze né vel kí sér het, ta na nyag össze-

 fog la ló ját vers ben-ze né vel ta nul ja,
• ke zé be vesz va la mit, el mond ja, mit érez ta pin tás sal, majd meg né zi, el-

 mond ja, mit lát (a ta nár hoz zá fű zi, ami még fon tos is me ret),
• moz du lat sort vé gez, és meg ne ve zi a moz du la to kat.

Nem mindegyik megol dás tet szik min den gye rek nek. Nem is az a cél, hogy
min den ki így ta nul jon, ha nem az, hogy min den ki rá jöj jön, ho gyan tud job ban
ta nul ni. Eh hez azon ban ki kell pró bál nia mi nél töb bet ezek ből, mi nél több ször,
több fé le ta na nya gon.

A kü lön bö ző mo da li tá sok hasz ná la ta az ön diffe ren ciá lás alapja. Az ész le le -
tek nek a be széd hez kap cso lá sa to vább lé pés, mert a két agy fél te ke, az egész agy
hasz ná la tá ra ad le he tő sé get, ami a leg ha té ko nyabb gon dol ko dás hoz és ta nu lás -
hoz ve zet.

2. Egész agy hasz ná la ta
A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tűek ta nu lá sá ban az elem ző-szek ven ciá -
lis-ver bá lis fel dol go zást fo ko za to san le het erő sí te ni (11. áb ra). Ami se gít:

• Egész-rész ta ní tás: a ta na nyag vagy egyéb in for má ció a leg job ban hasz nál -
ha tó, ha az egész ről át lá tá sa van a ta nu ló nak, és a ré sze ket eb be a ke ret be il-
 leszt he ti. Ezért hasznos a ta na nyag ré sze ket pél dául pók áb rán elő re is mert -
té ten ni, vagy össze fog la lás sal kez de ni.

• Táb lás-stra té giai já té kok: a gon dol ko dás fej lesz té sé nek legegy sze rűbb és
egyik leg kel le me sebb mód ja a gon dol ko dás ra kész te tő já ték. A stra té giai
já té kok so rán egy szer re vi zuá lis és moz du lat hoz kö tő dő in ge re ket dol goz
fel az agy, mi köz ben a má sik fel dol go zás hoz tar to zó szek ven ciá lis, lo gi kai
mű kö dést is kí ván a já ték. Így a szociokulturálisan hát rá nyos gye re kek na-
 gyon jó ered mé nye ket ér het nek el, és köz ben fej lő dik gon dol ko dá suk
gyen ge ol da la.

• Tár sas te vé keny sé gek: a mai ok ta tás egyál ta lán nem ve szi fi gye lem be, mi-
 lyen fon to sak a tár sak. A diá kok min dent meg tesz nek, hogy ta ní tás köz ben
kap cso lat ba ke rül je nek egy más sal. A pe da gó gus min dent meg tesz, hogy
ezt megaka dá lyoz za. Ez zel újabb ta nu lá si le he tő sé get zár el. Az ér zel mek is
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meg je len nek a tár sas hely ze tek ben. Ezek na gyon so kat se gí te nek a megér -
tés ben, meg tar tás ban, mert hang sú lyoz nak. Emel lett a tár sas-ér zel mi kap-
 cso la tok fel szín re ke rül nek, a ta ní tás ré szé vé vál nak. Így a fel nőt tek nek er re
is na gyobb rá lá tá suk és ha tá suk le het. 

Egy sze rű tár sas hely ze tek:
Ma gya rá zat tal se gít he tik egy mást a diá kok. A gye re kek gon dol ko dá sa kö ze lebb
áll egy más hoz, mint a fel nőt te ké hez. Fél sza vak ból is megér tik egy mást. Ha va la -
mit el ma gya ráz egyik a má sik nak, mindegyi kük job ban ér ti az anya got.
Meg be szé lés sel a ta na nyag ért he tőb bé vá lik, mert meg fo gal maz zák és egy más sal
egyez te tik a kér dé se ket.
Ér ve lés sel, vi tá val fej lő dik a lo gi kai ké pes ség és a ki fe je zőkész ség. Meg ta nul ják a
má sik szem pont jait is megér te ni, és meg ta nul ják, hogy ha ért he tőek akar nak
len ni, pon to san kell meg fo gal maz ni a gon do la tai kat.

3. El té rő szin tek és te rü le tek
A diá kok el té rő ké pes sé gek kel, más-más te rü le ten, kü lön bö ző szin ten tud nak
ta nul ni. Az ön diffe ren ciá lás le he tő vé te szi, hogy az ép pen megold ha tó felada tot
vá lassza a diák. Több olyan ta ní tá si le he tő ség és mód szer van, amely a ké pes sé -
gek sok fé le sé gé nek moz gó sí tá sá ra al kal mas.

11. áb ra. Az óvo dá sok nak is se gít, ha át lát hat ják a té má kat. A sza vak sem el len sé gek, 
ha kép pel tár sul nak
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• Pro jektmód szer: lé nye ge, hogy a ta nu lók ön ál lóan te vé keny ked het nek egy
té má ban adott felada ton. A sok ré tű feladat le he tő sé get ad sok fé le ké pes ség
meg je le né sé re és fej lesz té sé re. A mód szer las san ter jed a ha zai ok ta tás ban,
de a szak iro dal ma már gaz dag (Hor to bá gyi 1991; M. Nádasi 2003).

• Nyi tott felada tok, kér dé sek: sok fé le kép pen megold ha tók. Sza bad gon dol -
ko dást hagy a diák nak, és így a ki hí vás nem le het na gyobb, mint ami re ké -
pes. Ilyen felada tok el ső sor ban azok, ami kor sa ját vé le mé nyét fo gal maz za
meg, sa ját ku ta tást vé gez, vagy ami kor ma ga ké szít felada tot.

• Feladat vá lasz tás: egy for ma erő fe szí tést kí vá nó, de szín vo na lá ban kü lön bö -
ző felada tok kö zül a ta nu ló ma ga vá laszt. Le het, hogy még csak a funk ció -
gya kor lás szint jén van, és pél dául a szor zá si felada to kat vá laszt ja, vagy a
szor zást in kább már va la mely feladat megol dá sá ban hasz nál ja. In kább le-
 má sol egy fél ol da las tör té ne tet, vagy ma ga ír egyet.

• Kü lön bö ző el vá rá sok: a ta nár a ta nu lók tól ké pes sé gei ket alig meg ha la dó,
te hát még ép pen ki hí vást je len tő tel je sít ményt vár el. A feladat vá lasz tás sal
ma ga a diák je lö li ki ezt a szin tet. A ta ní tó vagy ta nár felada ta, hogy meg fi -
gyel je és irá nyít sa a fo lya ma tot. Meg ta nít ja a diá kot a ké pes ség-ki hí vás
egyen súly ban tar tá sá ra az zal, hogy megerő sí ti azo kat a vá lasz tá so kat, ami-
 kor a diák a ki hí vást vá laszt ja, és el fo gad ja, ami kor a könnyebb felada tot.

So kan úgy gon dol ják, hogy a diá kok haj la mo sak a könnyeb bik vé gét meg fog -
ni a ta nu lás nak, vagyis mo ti vá lat la nok. Ez azon ban csak ak kor van így, ha túl ter -
hel tek, túl sok a ku darc, nem ér zik al kal mas nak ma gu kat a feladat ra, és meg mé -
ret te tés nek, ér té ke lés nek ve szik a feladat hely ze te ket.

A ké pes ség szint nek meg fe le lő ki hí vás mély örömér zést okoz, ez az áram lat, 
a flow15. A túl zott el vá rás fe szült sé get, szo ron gást kelt, a ki hí vás hiá nya una lom -
hoz, fá sult ság hoz ve zet. A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű diá kok is mo-
 ti vál tak a ta nu lás ra, de mint hogy szá muk ra a ku darc va ló szí nű sé ge nagy az is-
 ko lá ban, és ezt meg is ta pasz tal ják nap mint nap, ak kor haj la mo sak ke rül ni a fel-
ada to kat. 

A min den ki nek egy for ma ta ní tá si mód olyan, mint ha a ta nár be men ne az
osz tá lyá ba egy for ma mé re tű nad rá gok kal és ci pők kel, és min den ki nek ugyanazt
a mé re tű ru há za tot kel le ne fel ven nie. Né hány gye rek nek ké nyel mes len ne, de
töb bek nek túl szo ros, má sok nak túl bő len ne a nad rág és a ci pő. 

15 Csíkszentmihályi Mi hály a „flow”-t át ha tó él mény nek ír ja le, ami kor va la ki tel je sen beépül egy
te vé keny ség be. Az én és az idő meg szű nik. Min den moz du lat és gon do lat el ke rül he tet le nül kö-
 vet ke zik a megelő ző ből.
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A diffe ren ciá lás ki fi no mul tabb el já rás. A ta nár
kü lön fé le mé ret ben és szín ben visz be az osz tály -
ba nad rá got és ci pőt, majd kioszt ja a ru ha da ra bo -
kat. Igyek szik ki ta lál ni, hogy me lyik gye rek re me-
 lyik len ne a leg jobb. Mi nél ügye sebb, kép zet tebb,
ta pasz tal tabb ta nár ról van szó, an nál job ban
megold ja a felada tot. Egyál ta lán nem biz tos azon-
 ban, hogy min den ki nél el ta lál ja, hogy mi a mé re -
te. Így az tán megint csak lesz nek, akik nek „szo rít,
vagy lö työg” a ta ní tás.

Az ön diffe ren ciá lás az a megol dás, ami kor a
ta nár a kü lön fé le ru ha da ra bo kat be vi szi az osz-
 tály ba, és a gye re kek felada ta, hogy ta lál ják meg,
me lyik szá muk ra a leg meg fe le lőbb. Pró bál gat -
niuk kell, és ad dig ke res ni, amíg meg nem ta lál ják a szá muk ra ép pen jó ru ha da -
ra bo kat. Meges het, hogy a ta nár el is cso dál ko zik egyik-má sik vá lasz tá son. Ha
be bi zo nyo so dik, hogy a gye rek va ló ban jól ér zi ma gát és jól tud tel je sí te ni az ál-
 ta la vá lasz tott ru há zat ban, ak kor nem ér de mes el ven ni tő le.

A há rom át fo gó ön diffe ren ciá lás ra al kal mas, az em be ri
kul tú rá nak régóta ré szét ké pe ző te vé keny ség te rü let, a stra té -
giai já té kok, mű vé sze tek és a moz gás sze re pé ről a fej lesz tés
kap csán már volt szó, és a sza ba di dős te vé keny sé gek kap csán
még lesz is. Itt csak megem lí tés re ke rül nek mint az is ko lai te-
 het ség gon do zást megala po zó, min den gye rek szá má ra lé nye -
ges fej lesz tő te vé keny sé gek. 

A to váb biak ban kiemel ten fog lal ko zom a nyi tott felada tok
és a krea ti vi tás kér dés kö ré vel, va la mint a mo zaik mód szer rel. Ezek olyan ön diff-
e ren ciá ló mód sze rek, ame lyek min den fé le tar ta lom mal meg tölt he tők.

A fe je zet vé gén egy si ke res mo dellt mu ta tok be, amely a leg jobb pe da gó giai-
pszi cho ló giai és te het ség gon do zó mód sze rek öt vö ze te, és ered mé nyei bi zo nyít -
ják ha té kony sá gát.

Krea ti vi tás fej lesz tés, nyi tott feladat

A te het sé ge sek egyik vi tat ha tat lan jel lem ző je a krea ti vi tás. A te het ség gon do zás -
nak ezen a té ren felada ta, hogy utat en ged jen meg je le né sé nek. Az is ko lá ban
min dig kell hogy le gyen le he tő ség az al ko tó gon dol ko dás ra, al ka lom a szo kat lan
meg ta pasz ta lá sá ra, a fan tá zia hasz ná la tá ra.
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A krea tív sze mély leg fon to sabb jel lem ző je, hogy to le rál ja a két ér tel mű, a bi-
 zony ta lan kel tet te fe szült sé get.16 Ké pes össze nem il lő ele mek kel mű ve le te ket vé-
 gez ni, meg ta lál ni a kap cso la tot ott, ahol nem nyil ván va ló vagy akár le he tet len -
nek lát szó.

Bár ki ké pes er re a gondolkodásmódra. A krea ti vi tás kü lön bö ző mér ték ben
min den em ber jel lem ző je, de meg je len ni csak er re al kal mas kör nye zet ben fog.

A krea tív mű kö dés meg je le né sé re al kal mas kör nye zet:
• sza bá lyo zott,
• ru gal mas,
• ér té ke lés men tes.

A sza bá lyok ra szük ség van, hogy le gyen mi től el tér ni. Sza bály nél kül nincs
krea ti vi tás. Is mer ni kell a rend szert, amit meg aka runk vál toz tat ni. A sza bá lyok
a tu dás, az is me ret. Mind az a szel le mi ér ték, amit az em be ri ség ed dig fel hal mo -
zott.

A me rev kör nye zet nem en ged te ret a kí sér le te zés nek. Ah hoz, hogy a gye re -
kek mer je nek el tér ni a szo ká sos tól, hogy mer je nek új uta kat ki pró bál ni, szük sé -
ges, hogy a kör nye zet tü rel mes, ru gal mas le gyen. A krea tív gon dol ko dás já ték a
gon do la tok kal. A já ték ban bár mi meg tör tén het.

A fe szült ség men tes kör nye zet al kal mas a krea tív gon dol ko dás ra. Az is me ret -
len ben jár ni iz gal mas ka land, már ön ma gá ban is fe szült ség kel tő. Ha a kör nye zet
egyéb fe szült sé gek kel ter hes, mint pél dául idő ha tár, tel je sít mény kény szer, ér té -
ke lés, ak kor a ke vés bé krea tív sze mély in kább a meg szo kot tat vá laszt ja. 

A szociokulturálisan hát rá nyos te het sé ges gye re kek erős sé ge a krea ti vi tás.
A szek ven ciá lis-e lem ző-ver bá lis gon dol ko dás gyen gébb mű kö dé se miatt a rész-
 le tek nem egyér tel műek. Könnyeb ben össze kap cso lód nak ideák, ké pek, és így új
gon do la tok jö het nek lét re.

Prob lé má kat bár me lyik in for má ciófel dol go zá si mó don meg le het ol da ni.
A bal agyféltekei elem ző gon dol ko dás lé pés ről lé pés re, lo gi kai úton kö vet kez te ti
ki a megol dást, ami így nyel vi leg is meg fo gal maz ha tó. A jobb agyféltekei gon-
 dol ko dás mód át lá tást ad, a sze mély ráérez a megol dás ra. Meg lát ja az össze füg gé -
se ket (12. áb ra).

16 A té má ról bő vebb in for má ció elér he tő a Gyarmathy É. (2006): A te het ség – fo gal ma, össze te vői,
tí pu sai, azo no sí tá sa cí mű könyv ben.
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A lo gi kai út las sú, de tu da tos. Az in tui tív út gyors, de ne he zen verbalizálható,
mint hogy in kább tudat előtti, mint tu da ti szin ten kap cso lód nak össze az in for -
má ciók.

A gyen ge elem ző, sor ba ren de ző, lo gi kai gon dol ko dás a krea tív meg kö ze lí -
tés ben előny, mert nem kor lá toz, de az al ko tás ban hát rány, mert mód sze res gon-
 dol ko dás nél kül nem jön lét re a prob lé ma megol dás. Ezért szük sé ges en nek az
ol dal nak az erő sí té se azok nál, akik in kább a jobb agy fél te ké hez kap cso ló dó 
gon dol ko dás ban ha té ko nyab bak. Az al ko tás hoz a leg meg fe le lőbb, ha az egyén
mind két gon dol ko dás mó dot ké pes hasz nál ni.

A krea tív fo lya mat a lo gi ka-tu dás és a fan tá zia-kép ze let mű köd te té sét kí ván -
ja meg. A fan tá zia ak kor kell, hogy megin dul jon, ami kor a lo gi kai út és a tu dás
nem ve zet to vább. Ek kor van szük ség az öt let re. Ha az öt let meg van, ak kor me -
gint lo gi ka és tu dás szük sé ges a prob lé ma megol dá sá nak ki dol go zá sá hoz.

A krea tív fo lya mat fá zi sai (Landau 1980):

1. elő ké szí tés – lo gi ka
2. lap pan gás – fan tá zia
3. megér tés – fan tá zia
4. iga zo lás – lo gi ka

12. áb ra. A két agy fél te ke el té rő mó don vesz részt a gon dol ko dás ban



100
Gyarmathy Éva

A fá zi sok a két fé le gon dol ko dást kí ván ják meg a meg fe le lő he lyen. A krea tív
gon dol ko dás a tu da tos és tu dat ta lan fo lya ma tok vál ta ko zá sa.17

A szociokulturálisan hát rá nyos te het sé ge sek erős sé ge az ötletelés, gyen gé je a
ki dol go zás. Szá muk ra a mód sze res gon dol ko dás ra szok ta tás nak leg jobb te re pét
a krea tív felada tok je len tik. A szo kat lan hely ze tek, kér dé sek, felad vá nyok fel kel -
tik az ér dek lő dést, és ez mo ti vált tá tesz a na gyobb erő fe szí té sek re is (5/A, 5/B
mel lék let).

Szo kat lan hely ze tek
• Mi lyen élő lé nyek jön né nek lét re, ha az ál la tok ke resz te ződ het né nek a nö-

 vé nyek kel?
• Mi lyen kö vet kez mé nye len ne, ha négy ka runk len ne?
• Mi vál toz na meg, ha a gra vi tá ció fe lé re csök ken ne a Föl dön?
• Egy nap to ló szék ben, be kö tött szem mel vagy fül du gó val. Le gyen min dig

se gít sé ge a kí sér le te ző diák nak.

Szo kat lan kér dé sek
• Miért nem men nek össze a ju hok eső ben?
• Miért nem hajt ki az al ma mag az al má ban?
• Szo roz-e a ter mé szet?
• Ha az osz tó dás szor zás, miért nem szor zó dás nak ne vez zük?

Szo kat lan felad vá nyok
• Ha 8 évig, 7 hó na pig és 6 na pig or dí ta nál, elég ener giát ter mel nél, hogy fel-

 me le gíts egy csé sze ká vét. Va jon megéri? 
• Ha a fe je det a fal hoz ve red, 150 ka ló riát égetsz el. Hány szor kell hogy fal-

 hoz ver jed a fe je det, hogy egy csé sze ká vét fel me le gít sél ezál tal?
• Ho gyan le het egy csé sze ká vé fel me le gí té sé hez ele gen dő ener giát ter mel ni

más kép pen?

Min den ta na nyag hoz le het krea tív felada to kat kap csol ni, de lé nye ges pe da -
gó giai-pszi cho ló giai szem pont, hogy mennyi re vár el a feladat tu dást a diák tól,
és mennyi re fan tá ziát.18

17 A té má ról bő vebb in for má ció elér he tő a Gyarmathy É. (2007a): A te het ség – hát te re és gon do zá -
sá nak gya kor la ta cí mű könyv ben.

18 A té má ról bő vebb in for má ció elér he tő a Gyarmathy É. (2007a): A te het ség – hát te re és gon do zá -
sá nak gya kor la ta cí mű könyv ben.



101

Hát rány ban az előny – A szociokulturálisan hát rá nyos te het sé ge sek

A krea ti vi tás fej lő dé sé nek há rom fá zi sa se gít az eliga zo dás ban:

1. kon ven cio na li tás előtt – já ték
2. kon ven cio na li tás – ta nu lás
3. kon ven cio na li tás után – al ko tás

Az el ső sza kasz a gyer me ki krea ti vi tás, mely nagy já ból hét éves ko rig tart. Ez
a ter mé sze tes krea ti vi tás, ami kor még a tu dás nem kö ti a fan tá ziát. Is me re tek
nél kül bár mi meg tör tén het, le het ját sza ni a gon do la tok kal. A já té kos ság a jel-
 lem ző je a vi lág megis me ré sé nek.

A má so dik fá zis a rea li tás fe lé for du lás idő sza ka. A gye re kek ek kor is me re -
tek re, tu dás ra vágy nak. A fan tá zia hát tér be szo rul, a va ló di ér de ke seb bé vá lik.
A krea ti vi tás eb ben az idő szak ban ter mé sze tes mó don hát tér be szo rul. Az is ko la
jól ki szol gál ja ezt az idő sza kot. A ta nu lás a jel lem ző je a vi lág megis me ré sé nek.

A har ma dik fá zis ban, ti zen há rom éves kor kö rül már a tu dás bir to ká ban kell
fel ven ni a ko ráb bi já té kos, krea tív gon dol ko dást. Az is me re tek már kor lá toz nak,
és el vá rást ál lí ta nak. A fan tá zia to vább ra is sza bad, de a megol dá so kat már a té-
 nyek hez kell köt ni. Ez az al ko tás, mert új megol dá so kat hoz.

A har ma dik szin tet már nem éri el min den ki. Az el ső két fá zi son min den
em ber ke resz tül megy. A har ma dik fá zis ba vi szont csak ak kor jut el, ha al kal ma
volt a ta nu lás so rán meg ta nul ni ját sza ni is a tu dás sal. Et től lesz ké pes va ló di al-
 ko tás ra. A nagy al ko tók min dig gyer me ki kí ván csi ság gal for dul nak a vi lág fe lé.

A há rom sza kasz min den élet kor ban meg je le nik, de kü lön bö ző arány ban.
A kis gye rek től is el vár ha tó, hogy az is me re tek kor lá tait be tart sa, és tud jon ját-
 sza ni a tu dás sal. A kis diá kok krea ti vi tá sá nak fej lő dé sét is se gí ti, ha van le he tő sé -
gük a sza bad explorációra a fan tá ziá ban.

Min dig a tu dás meg lé te ha tá roz za meg, mely fá zis nak meg fe le lő vi sel ke dés az
el vár ha tó. A ta ní tás so rán egy-egy ta na nyag is me re te előtt a mű kö dő gyer me ki
fan tá ziát sza ba don le het en ged ni. Utá na a tu dás, az is me ret, a sza bály meg ta nu -
lá sa kö vet ke zik, majd már en nek bir to ká ban kell a krea tív megol dá so kat hoz ni.

Pél dák a há rom fá zis ra a ta na nyag krea tív fel dol go zá sá ban:
– Ta na nyag: Vi zek, víz par tok éle te

Kon ven cio na li tás előt ti sza kasz: Mi lyen ál la to kat is mer tek, ame lyek a víz ben
vagy víz par ton él nek? Mond ja tok még töb bet. Min den megem lí tett ál la tot el fo -
gad és felír a ta nár. Utá na ki vá lo gat ják azo kat, ame lyek va ló ban víz par tiak, ví zi -
ál la tok és Ma gyaror szá gon él nek. A töb bi ál la tot a gye re kek cso por tok ba oszt-
 hat ják ked vük sze rint.

Kon ven cio na li tás: Megis mer ked nek a ha zai vi zek, víz par tok ál la tai val. Ez-
után már nem ke ver he tik össze más ál la tok kal.
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Kon ven cio na li tás után: Cso por to sít sá tok a vi zek, víz par tok ál la tait. Ta lál ja -
tok ki kü lön bö ző katego rizá ciós szem pon to kat. Min den olyan ka te go ri zá lás el-
 fo gad ha tó, amely az is me re tek nek meg fe le lő, füg get le nül at tól, hogy hi va ta los
ka te gó ria-e. Így a szín, nagy ság, élő hely, ehe tő ség, úszás, stí lus stb. ka te gó ria is
meg fe le lő. Új kategorizációs rend sze rek szü let het nek.

– Ta na nyag: Mo le ku lák
Kon ven cio na li tás előt ti sza kasz: Mi jut eszed be ar ról,

hogy mo le ku la? Mi lyen diák len ne egy mo le ku la? Min-
 den öt let el fo gad ha tó.

Kon ven cio na li tás: Megis mer ked nek a mo le ku lák kal. 
Kon ven cio na li tás után: Mi a kö zös a mo le ku lá ban és

a szá mí tó gép ben? Az abszt rak ció so rán csak olyan jel-
 lem ző ket hasz nál hat nak a diá kok, ame lyek va ló ban jel lem zői a mo le ku lá nak. Új
össze füg gé se ket ta lál hat nak a pró bál ko zá sok so rán.

A kis gye rek sze ret ját sza ni, a kis diák sze ret ta nul ni, a fia ta lok már al kot ni
akar nak. Alap ve tően na gyon ha son ló a há rom fo ga lom: já ték, ta nu lás, al ko tás.
Mindegyik nek a lé nye ge a vi lág meg ra ga dá sá ra irá nyu ló bel ső vágy. Sze ren csés
eset ben egész éle tün ket vé gig kí sé ri mind há rom te vé keny ség, de élet kor tól és
hely zet től füg gően kü lön bö ző mér ték ben.

Az is ko lai ta ní tás ban össze ke ve red nek, mert a ta ní tás nem tu da to san hasz-
 nál ja a há rom te vé keny sé get. Az iga zi al ko tás ra alig van le he tő ség, vi szont vagy a
ta nu lást eről te tik, vagy az utób bi li be rá lis vi lág ban a já té kot te szik a kö zép pont -
ba. Sok szor már a gye re kek szól nak a já té kos ság gal mo ti vál ni aka ró pe da gó gus -
nak, hogy már ele get ját szot tak, és vég re ta nul ni sze ret né nek.

Az örö möt nem az ha tá roz za meg, hogy mi lyen te vé keny sé get vé gez az
egyén, ha nem az, hogy az igé nyeit kielé gí ti-e. Hét-nyolcéves ko rig a leg több gye-
 rek szá má ra a já ték a leg fon to sabb te vé keny ség. Van nak azon ban olyan gye re -
kek, akik már há rom-négyéve sen ta nul ni sze ret né nek és nem ját sza ni. Ha ko rán
ráéb resz tik a ta nu lás örö mé re, ko ráb ban for dul az is me re tek fe lé. Ha a gyer me ki
já té kos sá got köz ben fenn tud ja tar ta ni, ez ki vá ló in du lás az al ko tó fel nőt té vá lás -
hoz.
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Nyolc éves kor fe lett a leg több gye rek ta nul ni sze ret ne. Nem bifláz ni, ha nem
ta nul ni. A hoz záér tés ér zé se az egyik leg na gyobb megerő sí tő ér zés. Er re vá gyik
az egyén egész éle té ben. A ta nu lás nál is er re le het épí te ni. Az ön diffe ren ciá ló ta-
 ní tás biz to sít ja, hogy hoz záér té sé nek meg fe le lő ki hí vást vá laszt has son a diák.
A krea tív, nyi tott felada tok kal ta nu lás ese tén a megol dás sok fé le le het és sok fé le
szin ten tör tén het.

A vi lág meg ra ga dá sá ra irá nyu ló bel ső haj tó erőt jel zi a já ték ra vá gyás, a ta nu -
lá si vágy és az al ko tás vágy. Ha va la ki meg ra gad a já ték ban, an nak a ta nu lás nem
si ke rült, és ezért nem mer, nem tud sem ta nul ni, sem al kot ni. Ha va la ki a ta nu -
lás ban ra gad, an nál hiány zik az al ko tás hoz szük sé ges me rész ség, bel ső sza bad -
ság, já té kos ság.

Mindegyik fej lő dé si prob lé ma tet ten ér he tő. Egy re több fia tal ke rü li a ta nu -
lást, és já té kok ban me rül ki ná luk a bel ső haj tó erő. Szá mos „örök ké diák” fel nőtt
nem jut el az al ko tá sig. Gyűj ti a dip lo má kat, vég zett sé ge ket, ame lyek fe lé vel is al-
 ko tó em ber le het ne, de tu dá sa ter mé ket len ma rad. Nem a ta nu lás sal van a baj,
mert a ta nu lás jó eset ben át szö vi az éle tet. A ta nu lás ön cél lá vá lá sa jel zi a sze mé -
lyi ség fej lő dé sé nek prob lé má ját.

A szociokulturálisan hát rá nyos te het sé ge sek a gyer me ki krea ti vi tás ban ki vá -
lóak, és meg is ma rad nak ezen a szin ten, ha nincs al kal muk a to váb bi fá zi so kat
megél ni. A tu da tos al ko tás hoz a já té kon és ta nu lá son ke resz tül ve zet az út.

A szociokulturálisan hát rá nyos te het sé ge sek nek a ta nu lás sal van gond juk,
mert az is ko lai ok ta tás nem elér he tő az ő kul tú rá juk ból ér kez ve. A krea tív fel-
ada tok emészt he tő vé te szik szá muk ra a ta nu lást, és fel ké szí te nek az al ko tás ra.

Mo zaik mód szer

A mo zaik mód szer lé nye ge, hogy a felada tok
megol dá sá hoz a cso port min den tag já ra
szük ség van. Min den ki fe le lős a si ke rért.
A mód szer nek van össze tet tebb, több fel ké -
szü lést kí vá nó, és egy sze rűbb, gyor san hasz-
 nál ha tó for má ja. A ta nár mindegyik nek
meg ta lál hat ja a he lyét a ta ní tás ban.

Az ere de ti, Aronson-féle mo zaik mód szer (jigsaw classroom) együtt mű kö -
dé sen ala pu ló ta nu lá si el já rás, amely csök ken ti a gye re kek kö zöt ti konflik tu so -
kat, se gí ti az el mé lyül tebb ta nu lást, mo ti vál tab bá te szi a ta nu ló kat, és él ve ze te -
seb bé te szi a ta nu lá si fo lya ma tot (Aronson–Patnoe 1997).19

19 Kö szö net Mikecz Ró zá nak Aronson mo zaik mód sze ré nek for dí tá sáért.
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A mo zaik mód szert Elliot Aronson a 70-es évek ben dol goz ta ki. Azóta több
száz is ko lá ban hasz nál ják. A gya kor lat ban a mód szer hasz ná la ta a kö vet ke ző -
kép pen tör té nik.

A részt  ve vő diá kok 5-6 fős cso por tok ra vál nak szét. A ta nár irá nyít hat ja a
cso por tok ala ku lá sát, meg ha tá roz hat ja, ki me lyik cso port ba ke rül.

Pél da: tör té ne lem óra, a II. vi lág há bo rú ról ta nul nak a diá kok.

1. Az egyik mo zaik cso port ban Sá ra lesz a fe le lős azért, hogy ku tas sa, ho-
 gyan emel ke dett ha ta lom ra Hit ler a há bo rút megelő ző Né metor szág ban. 

2. A cso port má sik tag ja, Ist ván felada ta a kon cent rá ciós tá bo rok be mu ta tá -
sa. 

3. Pé ter a bri tek há bo rús sze re pét ta nul má nyoz za.

4. Nelli a Szov jetunió rész vé te lé vel fog lal ko zik.

5. Tó biás felada ta, hogy ta nul má nyoz za, mi ként tör tént Ja pán be lé pé se a há-
 bo rú ba.

6. Klá ra pe dig az atom bom ba ki fej lesz té sé ről szó ló cik ket fog ja elol vas ni. 

A vé gén mindegyik ta nu ló a mo zaik cso port -
já nak ke re té ben fog ja el mon da ni jól szer kesz tett
be szá mo ló ját a cso port töb bi tag já nak. A hely ze -
tet ki fe je zet ten úgy kell ala kí ta ni, hogy a cso port
töb bi tag ja ki zá ró lag a be szá mo ló fi gyel mes meg-
 hall ga tá sá val jus son a szük sé ges in for má ció hoz.
Így pél dául, ha Tó biás nem sze re ti Pé tert, vagy ha
sze rin te Sá ra egy utá la tos bé ka, és nem fi gyel oda
rá vagy gú nyol ja, nem fog ja meg fe le lően ki töl te ni a fog lal ko zást kö ve tő teszt
adott ré szét. 

A ku ta tást vég ző ta nu lók nem azon nal a ku ta tás vé gén tér nek vissza sa ját
mo zaik cso port juk hoz. A kö vet ke ző lé pés, hogy ta lál koz nak a töb bi, ha son ló fel-
adat tal meg bí zott ta nu ló val (egy ta nu ló mindegyik mo zaik cso port ból). 

Pél dául az atom bom ba ku ta tá sá val meg bí zott ta nu lók ta lál koz nak szak ér tő
cso port ként, kö zö sen gyűj tik az in for má ciót, és
en nek a té má nak a „szak ér tői vé” vál nak, majd
kö zö sen pró bál ják el a be szá mo ló kat. Kü lö nö sen
jól jön ez a lé pés azok nak a ta nu lók nak, akik nek
ön ál lóan ne héz len ne meg szer vez ni, össze gyűj te -
ni az in for má ciót, mert le he tő vé te szi szá muk ra,
hogy meg hall gas sák és együtt pró bál ják el a be-
 szá mo lót a töb bi „szak ér tő vel”. 
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A mo zaik cso por tok új ra ta lál koz nak
ere de ti össze té te lük ben. Az atom bom ba
szak ér tő je mindegyik cso port nál meg ta -
nít ja a cso port töb bi tag já nak mind azt,
amit meg ta nult az atom bom ba ki fej lesz té -
sé ről. És így to vább, a cso port min de gyik
szak em be re be szá mol sa ját szak te rü le té -
ről. A ta nu lók ezt kö ve tően tesz tet töl te -
nek ki ar ról, mit ta nul tak meg cso port tár -
saik se gít sé gé vel a II. vi lág há bo rú ról.

A mo zaik mód szer az együtt mű kö dés re és nem a ver sen gés re épül. A gye re -
kek meg ta nul ják, hogy a vissza hú zó dó vagy ke vés bé el fo ga dott gye re kek kel is
szót kell ér te niük a si ker ér de ké ben. Ha ez si ke rül, a ki re kesz tett ség je len tő sen
csök ken, a gye re kek megis me rik azo kat a tár sai kat is, akik kel egyéb ként nem áll-
 tak vol na szó ba.20

A mo zaik mód szer al kal maz ha tó a „szak ér tői” cso por tok nél kül is, ha a fel-
adat egy sze rűbb. A lé nyeg, hogy a feladat csak ak kor le gyen megold ha tó, ha
min den ki részt vesz a mun ká ban.

A legegy sze rűbb mo zaik felada tok nál a gye re kek nek össze kell va la mi nek a
ré szeit il lesz te ni. Ez le het kép, vers, tör té net, kép let, rejt vény. A cso port ban min-
 den gye rek kap egy részt. Ezt fej ben kell tar ta nia, kép ese tén a ke zé ben. A feladat
élet kor sze rint ne he zít he tő és könnyít he tő. A ta na nyag ré sze ként se gít a ta nu lás -
ban, de ké pes ség fej lesz tő gya kor la to kat is le het mo zaik mód szer rel ad ni.

– Mo zaik kép
A cso port nak meg fe le lő szá mú ké pet fel da ra bo lunk, hogy min den gye rek nek
jus son egy da rab, de a ké pek le he tő ség sze rint egy for ma szá mú da rab ból áll ja -
nak össze. Min den gye rek húz egy da ra bot. Egy szer re in dul nak el, hogy meg ta -
lál ják a mo zaik da rab juk tár sait. Ame lyik cso port összeállt, a kép ről ki ta lál egy
tör té ne tet, ame lyet leír nak, és utá na el játsszák úgy, hogy min den ki nek jus son
szerep.

– Kép let
Egy té tel, kép let ele meit kap ják meg a gye re kek. Ki kell ta lál niuk, mit le het össze-
ál lí ta ni ma guk ból. En nek va riá ció ja, ha a gye re kek há tá ra van nak tűz ve a be tűk
és a mű ve le ti je lek.

20 To váb bi in for má ció az Aronson-féle mo zaik mód szer ről: http://www.jigsaw.org.htm. Az il-
 luszt rá ciók nak hasz nált fo tók is er ről a weboldalról va lók.



106
Gyarmathy Éva

– A Ju pi ter-koc ka – A leg hí re sebb bű vös szám négy zet:
A 34-es szá mot (mely szám je gyei nek össze ge a bű vös 7) a kö vet ke ző összeadá -
sok kal kap juk:

Egy cso port ban ti zen ha tan ját sza nak. Min den ki kap egy
sort a fen ti in for má ciók ból, amit meg kell ta nul nia, és ami-
 kor szük ség van rá, el kell tud nia mon da ni. A sor szám egy-
 ben a szám, amit kép vi sel. A cso port felada ta, hogy a bű vös
négy ze tet össze rak ja tag jai ból, és ki ta lál ja, hogy mi kor ké-
 szí tet ték. Annyi se gít sé get kap nak még, hogy ké szí té sé nek
éve alul kö zé pen ta lál ha tó a négy zet ben.

– Bű vös négy zet
Ki lenc gye rek van egy cso port ban. Mindegyi kük egy szá mot
kép vi sel 1–9-ig. Az a felada tuk, hogy bű vös négy ze tet al kos sa -
nak, amely ben a szá mok össze ge min den fe lé 15 lesz.

Ha ké szen van nak, al kos sa nak ugyanilyen négy ze tet, az ösz-
szeg min dig 15 le gyen, de má sok le gye nek a szá mok. (Megol -

dás: Min den ki ötös lesz.)

– Köl té szet
Egy is me ret len vagy is mert vers so rait kap ják meg a gye re kek. Az a felada tuk,
hogy sor ba ren dez zék, és ver set ala kít sa nak. Kap hat ja ugyanazt a ver set több
cso port is. Ha is me ret len a vers, sok fé le kép pen ren dez he tők a vers so rok, és ele-
 mez he tő, me lyik vers mi lyen han gu la tú. Nem ér de kes, a köl tő ho gyan ír ta meg.
Aki akar, utá na néz. Az is mert vers nél feladat le het, hogy meg fe le lő sor rend be
rak ják össze, majd rak ják össze más kép pen, ahogy jó nak lát ják.

1. sor felül: 16+3+2+13, 
2. sor felül kö zé pen: 5+10+11+8,
3. két sor alul: 9+6+7+12,
4. sor alul kö zé pen: 4+15+14+1
5. osz lop bal ra: 16+5+9+4,
6. osz lop bal ra kö zé pen: 3+10+6+15,
7. osz lop jobb ra kö zé pen: 2+11+7+14, 
8. osz lop jobb ra: 13+8+12+1
9. át ló: 16+10+7+1,

10. át ló: 4+6+11+13
11. sa rok négy ze tek: 16+13+4+1
12. két ne gyed rész felül: 16+3+5+10, 2+13+11+8, 
13. két ne gyed rész alul: 9+6+4+15, 7+12+14+1
14. kö zép ső rész: 10+11+6+7
15. fel ső és al só bel ső rész: 3+2+15+14
16. bal és jobb bel ső rész: 5+9+8+12

16 3 2 13

5 10 11 8

9 6 7 12

4 15 14 1

8 1 6

3 5 7

4 9 2
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Emily Dickinson ver se két so ros da ra bok ban:
Meg be csül ni a nek tárt,
Ah hoz szom jaz ni kell.

Mint ful dok ló le győ zött,
Ki nek zárt fülibe

Tud ná úgy kö rülír ni,
Hogy mi a győ ze lem,

A si ker an nak édes,
Kit ke rül a si ker.

A győ zel mes ri val gás
Tisz tán ha sít be le.

A vesz te sek zász lói nak
Zsák má nyo ló ja sem

Min den da ra bok ra szed he tő, az tán össze rak ha tó. A mo zaik mód szer ki vá ló
cso port szer ve ző felada tok alapja le het. Amel lett, hogy a tár sas kész sé gek re épít,
a prob lé ma megol dás és a krea ti vi tás fej lesz té sé re is ki vá lóan al kal mas.

A szociokulturálisan hát rá nyos te het sé ge sek gyak ran igen jó tár sas kész sé -
gek kel ren del kez nek. Hely ze tü ket erő sí ti, ha ilyen felada tok ban jó tár sak nak bi-
 zo nyul nak.

A He jő ke resz tú ri Mo dell

A He jő ke resz tú ri Ál ta lá nos Is ko lá ban 70% a hát rá nyos hely ze tű ta nu lók ará nya,
eb ből igen nagy a hal mo zot tan hát rá nyo sak szá ma. Az is ko la ta nu lói nak fe le 
ci gány  szár ma zá sú. A kom pe ten ciamé ré se ken az or szá gos át lag nak meg fe le lő
szin ten tel je sí tett az is ko la, a to vább ta nu lás ban messze meg ha lad ja a ha son ló is-
 ko lák át la gát, a táblásjáték or szá gos ver se nye ket rend re meg nye rik, és más ver se -
nye ken is na gyon jól sze re pel nek. Az ered mény hát te ré ben tíz év mun ka és több
prog ram öt vö ze te áll, ame lyet hív ha tunk a He jő ke resz tú ri Mo dell nek.

A mo dell el ső ele mét a Komp lex Inst ruk ciós Prog ra mot (K. Nagy Eme se
2009) ké zi köny vé nek in for má cióin ke resz tül mu ta tom be.21

A Komp lex Inst ruk ciós Prog ram (KIP) he te ro gén ta nu lói össze té telt fel té te -
le ző ok ta tá si el já rás. A cso port mun ka-szer ve zé sen ala pu ló ta ní tá si mód szert a
Stan ford Egye te men fej lesz tet ték ki E. Cohen és R. Lotan ve ze té sé vel.

21 Ez a fe je zet K. dr. Nagy Eme se, a He jő ke resz tú ri Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó nő jé nek se gít sé gé vel
ké szült. Kö szö nöm mun ká ját.
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A KIP al kal ma zá sa egy részt se gí ti a hát rá -
nyos hely ze tű, ta nu lás ban le ma radt ta nu lók
fel zár kóz ta tá sát, más részt a cso port fog lal ko -
zá sok alatt az el té rő ké pes sé ge ket meg moz ga -
tó ta na nyag al kal ma zá sán ke resz tül le he tő ség
nyí lik a ta nu lók nak az együtt mű kö dé si sza-
 bá lyok gya kor lá sá ra és a te het sé gek ki bon- ta -
koz ta tá sá ra. A felada tok al kal mat ad nak a 
ta nu lók nak, hogy el té rő ké pes sé geik kel vagy el té rő prob lé ma megol dó stra té giá -
juk kal hoz zá já rul ja nak a prob lé ma megol dás hoz. Ez to vább fej lesz ti a ta nu lók
erős sé geit, mi köz ben újak ra is szert tesz nek.

A felada tok össze tett sé ge te ret ad min den ta nu ló nak a felada tok hoz va ló
hoz zá fé rés hez és in tel lek tuá lis kom pe ten ciá já nak fel vil lan tá sá ra, ame lyen ke-
 resz tül a kü lön bö ző szo ciá lis hát tér rel, tu dás sal ren del ke ző gye re kek nek is al kal -
ma nyí lik a felada tok si ke res vé ghez vi te lé re, a cso port mun ka megol dá sá ra. 

Az Aronson-féle mo zaik mód szer rel szem ben, itt a cso port ban nin cse nek
előny ben a „jó ta nu lók”, nem ők a „kistanárok”. Amel lett, hogy a feladat si ke res
megol dá sá hoz min den ki re egy for mán szük ség van, a kü lön bö ző sze re pek vál-
 toz nak. Nem csak az együtt mű kö dést ta nul ják a gye re kek, ha nem a kü lön bö ző
stá tu szok kal já ró hely ze te ket is. 

Az egyé ni felada tok szol gál nak az egyé ni kü lönb sé gek fi gye lem be vé te lé re.
A jobb ké pes sé gű, na gyobb tu dá sú gye re kek től ezek ben vár el a ta nár na gyobb
tel je sít ményt.

A Prog ram fő ele mei:
• Sok fé le ké pes ség re épí tett ta ní tá si egy ség, amely ma gas fo kú gon dol ko dá si

ké pes sé get igé nyel a fő té ma kö ré szer ve zett ak tív cso port mun ká ra ala poz -
va.

• Spe ciá lis inst ruk ciós stra té gia, ame lyen ke resz tül a ta nár fel ké szí ti a ta nu -
ló kat az együtt mű kö dé si nor mák ra, va la mint azok ra a sze re pek re, ame lyek
sa ját cso port mun ká juk ve ze té sé hez szük sé ge sek.

• A ta nu lás hoz az egyen lő hoz zá fér he tő ség biz to sí tá sa, fel ké szí tés az osz tá -
lyon be lü li stá tusz prob lé mák felis me ré sé re és ke ze lé sé re. 

A hely zet fő is mér vei:
1. Konst ruk tív, nyi tott vé gű felada tok.

2. Cso por ton be lü li füg gő ség (a ta nu lók nak szük sé gük van egy más ra a fel-
adat si ke res el vég zé sé hez, megol dá sá hoz).
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3. Köz pon ti gon do lat kör (adott ta ní tá si té ma vagy té ma kör, amely kö ré a te-
 vé keny sé gek, felada tok ren de ződ nek).

4. Több fé le in tel li gen cia, ké pes ség al kal ma zá sa.

A ta na nyag fel dol go zá sa so rán kiemelt szerep jut:
• a ta nu lók kér dés kul tú rá já nak,
• az in for má ciók hoz zá fér he tő sé gé nek,
• egyé ni és cso por tos vá lasz adás nak,
• mo ti vá ció ar ra, hogy a gye re kek egy más is me re teit is for rás ként hasz nál -

has sák,
• a ta nu ló–ta nár in terak ció nak,
• a ta nu lók kö zöt ti in terak ciók nak,
• több fé le ké pes sé get igény lő felada tok nak.

A mód szer el vei kö zött sze re pel a diffe ren ciált, nem meg szo kott, nem ru tin -
sze rű felada tok al kal ma zá sa, amely min den eset ben nyi tott vé gű, több megol -
dást kí ná ló, sok fé le, el té rő ké pes sé gek moz gó sí tá sá ra al kal mas felada tot je lent.
A ha ta lom (fe le lős ség) megosz tá sá nak el ve ma gá ban fog lal ja az egyén fe le lős sé -
gét a sa ját és a cso port tel je sít mé nyéért és a cso port fe le lős sé gét az egyén tel je sít -
mé nyéért.

A cso port feladat igény li az egy más ra utalt ság kiala kí tá sát és a cso port ta gok
köl csö nös tá mo ga tá sát, mert amennyi ben egy ta nu ló ön ál lóan is ké pes len ne a
feladat ön ál ló el vég zé sé re, el vesz te né ösz tön ző sze re pét a cso port mun ká ra. Ab -
ban az eset ben, ha a feladat sok ré tű, szí nes, nyi tott vé gű, sok fé le ké pes sé get moz-
 gó sít, ha az idő kor lá to zott, ha a ta nár a cso port mun ka fon tos sá gát meg tud ja te-
 rem te ni, a feladat si ke res vég re haj tá sa biz to sí tott.

A ta nu lók el lenőr zé se a nor má kon és a sze re pe ken ke resz tül tör té nik:
• együtt mű kö dé si nor mák beépü lé se (internalizálása),
• sok fé le ké pes ség al kal ma zá sa,
• sen ki sem jó az összes ké pes ség ben,
• min den ki jó va la mely/né hány ké pes ség ben,
• kö zü lünk egyi künk sem olyan okos, mint mi együt te sen.

Ta nu lói sze re pek:
A fog lal ko zá sok so rán az aláb bi sze re pek a leg gya ko rib bak:

• se gí tő/facilitátor/kistanár,
• be szá mo ló,
• ír nok – jegy ze te lő,
• forrásfelelős,
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• anyagfelelős,
• har mo ni zá ló,
• mé résspe cia lis ta – idő mé rő.

A ta nár al kal maz kod va az élet ko ri sa já tos sá gok hoz vagy a sa ját szó hasz ná lat -
hoz a fent fel so rolt sze re pe ket el ső sor ban min ta ként hasz nál ja, és szük ség ese tén
vál toz tat raj tuk, más sze re pe ket ta lál ki. A sze re pek rend re vál toz nak. Lé nye ges,
hogy min den gye rek min den sze rep be be le ke rül jön.

Pél dák a be tölt he tő sze re pek re:

KISTANÁR
1. Meg bi zo nyo so dik ar ról, hogy min den ki megér tet te a felada tot.
2. A cso port hoz hív ja a ta nárt, ha kér dés vagy prob lé ma me rül fel.
3. Nyo mon kö ve ti az idő mú lá sát.

BE SZÁ MO LÓ
1. Tá jé koz tat ja az osz tályt a cso port tel je sít mé nyé ről, mun ká juk ered mé nyé -

ről.
2. Gon dos ko dik ar ról, hogy a töb biek megért sék cso port ja mun ká já nak ered-

 mé nyét.

A cso port felada tok kö zös megegye zést kí ván nak, az egyé ni feladat megol dás ban
ak kor tud si ke res len ni a ta nu ló, ha a cso port felada tot si ke re sen megol dot ták.

A cso por tok nak min dig kü lön bö ző felada ta van, hogy ne le gyen ver sen gés.
Az egyé ni felada tok diffe ren ciál tak. Al kal ma sak az egyé ni erős sé gek re és gyen ge
pon tok fi gye lé sé re. Pél da a felada tok ra:

I. Cso port feladat: 
A) Ter vez ze tek olyan la kó há zat, ahol szí ve sen lak ná tok!
B) Raj zol já tok le a ki csi nyí tett alap raj zát!
C) Osszá tok be a ház he lyi sé geit!
D) Je löl jé tek be az aj tók, ab la kok he lyét!
E) Tün tes sé tek fel az épü let alap raj zán a fon to sabb ada to kat! (hossza, szé les-

 sé ge)

Egyé ni felada tok: 
1. Ha az egyik szo bát pad ló sző nyeg gel bo rí ta nánk, hány m2- re len ne szük-

 ség?
2. Mennyi be ke rül ne a gye rek szo bá ba a pad ló sző nyeg, ha 1 m2 = 3250 Ft? 
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3. Me lyik he lyi sé get vá lasz ta nád a te szo bád nak? Raj zold be az ágyad he lyét!
4. Egy aj tó ára 36 590 Ft. Mennyit fi zet nénk a ház ban lé vő összes aj tóért?
5. Szá mold ki a la kás te rü le tét!

II. Cso port feladat:
A) Ter vez ze tek olyan ját szó te ret, ahol min den al sós gye rek jól ér zi ma gát!
B) Raj zol já tok meg a ki csi nyí tett alap raj zát!
C) En ged jé tek el a fan tá ziá to kat! 
D) Ne hiá nyoz za nak a fák, bok rok, pa dok sem!
E) Az alap raj zon tün tes sé tek fel a ját szó tér fon to sabb mé re teit!

Egyé ni felada tok:
1. A ját szó tér fe lét pu ha pá zsit fű fog ja bo rí ta ni. Ah hoz, hogy tud juk, mennyi

fű ma got kell ven ni, ki kell szá mol ni a te rü le tét.
2. A te ret kör be kell ke rí te ni. Hány m drót há ló szük sé ges, ha az 5 m-es ka pu

fá ból lesz?
3. Szá mold ki, hány mé ter desz ka kell a ho mo ko zó kör be vé te lé hez!
4. Hány m desz ka kell, ha egy pad hoz 12 m-re van szük ség?
5. Mennyit fo gunk fi zet ni a fá kért, ha egy fa cse me te 900 Ft?

III. Cso port feladat:
A) Ren dez zé tek be Bö be ba ba szo bá ját! 
B) A do bo zo kat be is bo rít hat já tok szí nes pa pí rok kal. 
C) Ala kít sá tok ki az aj tót, ab la kot!
D) Le is ta pé táz hat já tok.

Egyé ni felada tok:
1. Szá mold ki, hány cm2 sző nyeg re len ne szük ség, ha az zal bo rí ta nánk be a

szo ba pad ló ját!
2. Ha te len nél a ki vi te le ző, mi lyen anya gok ból ké szí te néd el a ba ba szo bát?
3. Be tű rend ben írd le, mi lyen be ren de zé si tár gyak van nak a szo bá ban!
4. Szá mold ki a ba ba szo ba te rü le tét!
5. Mérd meg, mi lyen szé les és mi lyen hosszú anyag gal tud nád le ta kar ni az

ágyat!

IV. Cso port feladat:
A) Varr ja tok szok nyá kat a ba bák nak!
B) Mér jé tek meg a ba ba de rék bő sé gét! A szűk szok nya en nek meg fe le lő cm

le gyen, de 1 cm-t hagy ja tok a be var rás ra is!
C) Ha bő szok nyát akar tok, ak kor kb. két sze re se le gyen a de rék bő ség nek!
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D) A szok nya hosszát ti dön ti tek el.
E) A ki sza bott anyag hosszát, szé les sé gét var rás előtt je gyez zé tek le a fü zet -

be!

Egyé ni felada tok:
1. Hány cm2 anyag kel lett a te ba bád szok nyá já hoz?
2. Hány cm2 anyag ból ké szült a hosszú, bő szok nya?
3. Me lyik szok nyá ra kel lett a leg több anyag? Hány cm2 ez?
4. Mondd el, ho gyan ké szí tet ted el a szok nyát!
5. Két sor sza lag gal dí szí te nénk a szok nya al ját. Hány cm sza la got ve gyünk?

A He jő ke resz tú ri Mo dell má sik ele me a táb lás já té kok al kal ma zá sa. Egy sze rű
stra té giai já té kok ról van szó, az amő ba, a ma lom sok fé le for má ja és egyéb olyan
táb lás tár sas já ték, ahol a stra té giai gon dol ko dás nak nagy sze re pe van. A já ték
köz ben a gye re kek ész re vét le nül el sa já tí ta nak fon tos vi szony sza va kat és fo gal -
ma kat, mint pél dául előt te, mö göt te, víz szin tes, füg gő le ges, át ló, te rü let.

Ma te ma ti kai ké pes sé gek, szá mo lá si kész sé gek fej lesz té se táb la já té kok kal a 11. osz tály ban

Já ték ne ve: Tőtike (gurulós)

A já ték be ve ze té se me sé vel, tör té net tel:

Sörissza és Borissza vá ro sá nak la kói min den év ben össze mé rik ere jü ket – a két vá ros kö-
 zöt ti me zőn – hor dó gu rí tás ban. Az er re a cél ra kiala kí tott ár kok ban, vá ja tok ban kell a
hor dók nak vé gig gu rul niuk, amíg elérik az árok vé gét vagy egy már ko ráb ban le gu rí tott
hor dót. Fel vált va tör té nik a gu rí tás, és az a csa pat nye ri a ver senyt, ame lyik nek előbb si-
 ke rül négy hor dót – sörisszáknak sö rö set, borisszák nak bo ro sat – egy egye nes be gu rí ta -
ni, ren dez ni. Ter mé sze te sen a győz tes csa pat a vá ros la kói val kö zö sen megihat ja a négy
hor dó tar tal mát, a vesz tes csa pat pe dig vá ro sá nak la kói val egye tem ben ugyanilyen mó -
don vi gasz ta lód hat. 

Cél: Szám fo ga lom mé lyí té se, szá mo lás (összeadás, ki vo nás-pót lás) a négyes szám-
 kör ben

Pót lás 4-re!
a) 4 = 1 + 3
b) 4 = 2 + 2 

X je len té se: vé den dő me zők! Miért?

c) 4 = 3 + 1
X je len té se: véd he tet le nek, ha a go lyók megáll hat nak itt. Miért?

x o o x

x o o o x
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A ta ní tá son kí vül is játsz ha tók a já té kok, de be vi he tők a tan órá ra is. A szá mo -
lá si kész ség kiala kí tá sá ban is se gít het.

A He jő ke resz tú ri Mo dell nek van még egy lé nye ges ele me, a „Ge ne rá ciók kö-
 zötti pár be széd” prog ram. Az is ko la a csa lá do kat is be von ja a ta ní tás ba. A gye re -
kek felada ta, hogy min den csa lád tag ról tud ják meg, mi ben a leg jobb. A tu dás le -
het bár mi, a lek várfő zés től a csil la gá sza tig, és azo kon túl is. Az osz tály vá laszt,
mit sze ret ne megis mer ni, és azt a csa lád ta got meg ké rik, be szél jen a gye re kek nek
a tu dá sá ról.

A ha tás több ol da lú. A gye re kek csa lád ja be kap cso ló dik az is ko lai mun ká ba.
Fe le lős sé vá lik. Meg ta pasz tal ja, mi lyen ta ní tó sze rep be ke rül ni. Gye rek ko rá tól
kezd ve a ku dar cok szín te re volt az is ko la, de ez meg vál toz hat. A csa lád vi szo -
nyu lá sa az is ko lá hoz megala poz za a gye re kek vi szo nyu lá sát. Az is ko la és a csa lád
kö zött híd épül.

A He jő ke resz tú ri Mo dell ha tá sa a gye re kek re át fo góbb, mint amit a prog ram
vár. Vizs gá la ti ered mé nyek azt sej te tik, hogy az is ko lai prog ram vissza hat a csa-
 lá dok ra és a ki sebb gye re kek re. Az is ko lá ba ér ke ző gye re kek ér tel mi ké pes sé ge a
ha son ló te rü le ten, ha son ló össze té te lű is ko lá ba ke rü lő gye re kek hez ké pest ma-
 ga sabb és kö ze lít az át la gos hoz.

A Raven-mát ri xok ered mé nye lé nye gé ben egy pont tal ma rad alat ta a nagy 
át lag ered mé nyé nek. A vá ro si és fa lu si ci gány több sé gű is ko lák ból nin csen
Raven-ered  mény, vi szont a Kog ni tív Pro fil Teszt Fő fo ga lom és Szám is mét lés fel-
ada tá nak az ered mé nyei ren del ke zés re áll nak. A he jő ke resz tú ri gye re kek szo cio -
ló giai lag a vá ro si ci gány több sé gű is ko lá nak fe lel nek meg. Mégis, mind a ver bá lis
abszt rak ció (Fő fo ga lom feladat), mind a szek ven ciá lis em lé ke zet (Szám is mét lés
feladat) te rén, te hát ké pes sé geik ben kö ze lebb van nak a nagy át lag hoz, mint a
szo cio ló giai lag ha son ló is ko lák ered mé nyé hez (9. táb lá zat).

Ép pen azo kon a te rü le te ken ju tot tak előbb re a még is ko lá ba sem ke rü lő gye-
 re kek, ame lyek ki mu ta tot tan a szociokulturális hát rány ese tén gyen ge pon tok.
A szo cio ló giai meg ha tá ro zott sá got fe lülír hat ja a pe da gó giai-pszi cho ló giai kör-
 nye ze ti vál to zás.

9. táb lá zat. Az el ső osz tá lyo sok ké pes ség mé ré si ered mé nyei ci gány több sé gű is ko lák ban

Raven-mátrixok Fő fo ga lom Szám is mét lés

1. oszt. Át lag 20 8,4 4

He jő ke resz túr 18,9 8,3 3,7

Vá ros ban nincs adat 7,1 3,1

Fa lu ban nincs adat 4,9 2,5
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A He jő ke resz tú ri Mo dell sok szin ten bi zo -
nyí tot ta ha té kony sá gát. Az is ko lai te het ség -
gon do zás leg meg fe le lőbb mód sze reit egye sí ti:
ön diffe ren ciá lás, diffe ren ciá lás, sok fé le ké pes -
ség re és a tár sas kész sé gek re épü lő ta ní tás, a
csa lád be vo ná sa a gye rek is ko lai te vé keny sé -
gé be.

A Gá bor Dé nes Dí ja sok Klub ja, a Kürt Zrt,
és sze mé lye sen Kürti Sán dor, majd a Zwack Mű vek, Zwack Sán dor, a HHO pro-
 jekt (Hát rá nyos Hely ze tűek Ok ta tá sa) ke re té ben tá mo gat ja, hogy a He jő ke resz -
tú ri Mo dell szé le sebb kör ben ter jed jen. 

Ér de kes mó don, bár nagy az ér dek lő dés, mert sok is ko la lát ja a prob lé mát és
sze ret ne megol dást ta lál ni, a prog ram igen las san ha lad. Az a rit ka eset ala kult ki,
ami kor van pénz egy prog ram ra, de az is ko la ke vés. Ahogy az ér dek lő dő is ko-
 lák meg tud ják, hogy óra váz la to kat kell ír ni, 60–90 órás kép zés re és „kő ke mény”
mun ká ra szá mít hat nak, ki hát rál nak. „Az ered mény pe dig nem jön ke mény
mun ka nél kül” – ál lít ja a he jő ke resz tú ri igaz ga tó nő. A pe da gó gu sok nem ké szek
ar ra, hogy meg dol goz za nak az ered mé nyért. Ér de kes mó don, a gya kor ló gim ná -
ziu mok ta ná rai sok kal nyi tot tab bak. Felis mer ték a mód szer ben a le he tő sé get.

Ott, ahol a te het ség gon do zás nak már ré gi ha gyo má nya van, az új mód sze rek
gyor sab ban ta lál nak he lyet.

„Ha meg akarsz öl ni egy in diánt, írasd be is ko lá ba.”
In dián mon dás a 19. szá zad ban



Úgy élj, mint ha az egész vi lág egye tem sor sa múl na cse le ke de tei den,
és köz ben mo so lyogj ma ga don, amiért azt hi szed,

hogy tet teid va la mit is szá mí ta nak a vi lág ban.

5. TA NU LÁS, SZA BA DI DŐ ÉS MUN KA

Sza ba di de jé ben le het az em ber iga zán ön ma ga, ami kor meg vá laszt hat ja, mit
tesz. Így a sza ba di dő el vesz te ge té sé vel ön ma gát ve szí ti el az em ber. A sza ba di dő
le he tő sé get ad olyan te vé keny sé gek re, ame lyek nek nincs cél ja és bel ső leg mo ti -
vál tak. Ezek a te vé keny sé gek a leg je len tő seb bek a fej lő dés ben és az ön meg va ló -
sí tás ban.

A ré gi böl csek sze rint az em ber ak kor fi gyel iga zán sa ját ké pes sé gei re, ami kor
nem kell ten nie sem mit. Úgy gon dol ták, hogy iga zán em ber ré sza ba di de jé ben
vá lik az em ber, ami kor ön ma ga fej lesz té sé re for dít hat ja ener giáit. A sza ba di dő
gö rög ne ve „scholea” volt, ami ből az is ko la szó is szár ma zik. Ők ugyanis úgy
gon dol ták, hogy a leg jobb ki kap cso ló dás, a ta nu lás (Csíkszentmihályi 1998).

A szociokulturális hát rány le küz dé sé nek leg biz to sabb mód ja a kul tu rá lis hát-
 tér meg vál toz ta tá sa. Eh hez alap ve tő szem lé le ti vál tás ra van szük ség a bel ső in-
 dít ta tá sú te vé keny sé gek kel kap cso lat ban.

A be lül ről mo ti vált te vé keny sé gek megerő sí tő ha tá súak. A já ték, ta nu lás és
al ko tás a krea tív mű kö dés há rom alap for má ja sok szor el sem kü lö nít he tő. Az ér-
 tel mi sé gi lét nem a fel ső fo kú vég zett ség és öt ezer kö te tes könyv tár, ha nem a vi lág
megis me ré sé re irá nyu ló haj tó erő, kí ván csi ság, az ön ma gáért va ló ta nu lás. Ez az
at ti tűd meg je le nik min den te vé keny ség ben, de kü lö nö sen a já ték ban, a ta nu lás -
ban és a mun ká ban.

Meg ne he zí ti a vál tást, hogy a gye re kek ab ban a szem lé let ben nő nek fel, hogy 
• a kis gye rek játsszon, ne ta nul jon, és ne dol goz zon,
• a diák ne játsszon és ne dol goz zon, mert az ő dol ga a ta nu lás,
• a fel nőtt nek kö te le ző dol goz ni, és per sze élet hosszig ta nul ni. 

A já ték–ta nu lás–mun ka me rev el vá lasz tá sa az öröm le vá lasz tá sa ezek ről a te-
 vé keny sé gek ről. Öröm nél kül pe dig egyik sem az már, ami volt.

Bidwell és mun ka tár sai (1999) vizs gá la ta ki mu tat ta, hogy a szük sé ges, de kel-
 le met len mun ka és a kel le mes, de ha szon ta lan já ték kö zöt ti sza ka dék már gye-
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 rek kor ban meg je le nik. A fia ta lok elis me rik, hogy a ke mény ta nu lás hasznos,
mert nö ve li a ké pes sé gei ket, sőt ön ér té ke lé sü ket, mégis ke vés bé ér zik jól ma gu -
kat köz ben, mint az ál ta luk is ha szon ta lan nak tar tott já ték so rán. 

A szociokulturálisan hát rá nyos te het sé ge sek szá má ra sok szo ro san fon tos,
hogy mi nél in kább be lül ről in dí tott te vé keny sé gek ál tal fej lőd hes se nek. Ezek
ener ge ti kai lag sok kal ki sebb be fek te tést kí ván nak, és na gyobb ha szon nal jár nak,
mint bár mi lyen ki vá ló kur zus, ame lyet nem tud nak ma gu ké vá ten ni. A ké pes -
ség be li el ma ra dá sok ke ze lé se pszi cho ló giai és szo cio ló giai szin ten kell hogy kez-
 dőd jön. Az óvo da, az is ko la és egyéb tár sa dal mi szer ve ze tek felada ta, hogy a szo-
ciokulturálisan hát rá nyo sak szá má ra olyan szel le mi sé gű kör nye ze tet ala kít son
ki, amely ben a hát rány csök kent he tő. 

Pszi cho ló giai-szo cio ló giai hát tér

Már óvodáskortól kezd ve ér de mes a hely ze tek ér tel me zé sét a konst ruk tív meg-
ol dá sok fe lé for dí ta ni. Eh hez a gye re kek kör nye ze té ben lé vő fel nőt tek szem lé le -
té ben kell né hány fon tos tám pon tot felépí te ni. A lé nye ges gon do la to kat már Mi-
 ci mac kó megéne kel te:

(A fe je zet szel le mé nek meg fe le lően a tu do má nyos is me re te ket dal ban is köz re-
adom.)

1. A szociokulturális hát rány nem anya gi kér dés. 

Nyá ron nya ra lok, té len te le lek,
a Trotechnikus, az min dig Elek,
kér dezz va la mit, s én meg fe le lek,
nyá ron nya ra lok, té len te le lek.

A. A. Milne: Mi ci mac kó, 6. fe je zet.

Mi ci mac kó ar ról éne kel, hogy adott hely zet ben adott le-
 he tő sé gek van nak, ame lyek ha tá ro kat szab nak, de egy-
 ben tág te ret is ad nak a hely zet ben meg lé vő le he tő sé gek
ki hasz ná lá sá hoz.

Szá mos ta nul mány bi zo nyí tot ta, legutóbb az as pi rá ciós in dex hasz ná la tá val
Kasser (2006), V. Komlósi és mun ka tár sai (2006), va la mint Mar tos (2010), hogy
az anya gias ság megélé se vi szony la gos. El ső sor ban a kül ső cé lok fe lé irá nyu lás az
alapja, és ne ga tív ér zel mek hez, va la mint ver sen gés hez ve zet.

A má sok ál tal elért kül ső cé lok ra for dí tott fi gye lem megaka dá lyoz za a bel ső
cé lok meg va ló sí tá sát. Az adott hely zet ál ta lá ban egyér tel mű, a megélé se vi szony -
la gos. Kon tex tus ban éli meg az em ber a hely ze te ket, és ez ha tá roz za meg a hoz zá
fű ző dő él mé nyét. Ilyen élet ér zés a sze gény ség is.
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Ha adott anya gi kö rül mé nye ket, mint adott hely ze tet ha tá ro zunk meg, ez a
le he tő sé ge ket ad ja meg. Az en nek meg fe le lő te vé keny ség töb bet se gít, mint bár-
 mi lyen több let anya gi tá mo ga tás. 

Azok, akik má sok hoz ha son lít ják sa ját hely ze tü ket, nem ren del kez nek bel ső
mér cé vel. A kül ső cé lok eléré séért ver sen ge ni kell, a bel ső cé lo kért nem, mert
azok az egyén sa ját jai, csak ön ma ga ve he ti el.

2. Az egyén nek fe le lős sé ge van sa ját éle téért.

Mi nél in kább ha va zik 
(Zik-zik!) 

an nál in kább hull a hó. 
(Ha li hó!) 

Mi nél in kább hull a hó, 
(Ha li hó!) 

an nál in kább ha va zik. 
(Zik-zik!) 

Hull a hó és hózik, 
(Zik-zik!)

Mi ci mac kó fá zik.

A. A. Milne: Mi ci mac kó kuny hó ja, 1. fe je zet

Mi ci mac kó az ön ma gát nö ve lő, gör ge tő hó lab dá ról éne kel. A hó lab dá ról
vagy a la vi ná ról, mert az ön ma gát pör ge tő, erő sí tő fo lya mat le het po zi tív és ne-
 ga tív is, at tól füg gően, hogy tu da tos irány ba tör té nő gör ge tés vagy irá nyí tat lan
sod ró dás.

A se gí tés, tá mo ga tás am bi va lens esz köz, ha tá sa nem egyér tel műen po zi tív.
Le ve szi a fe le lős sé get a se gí tett ről, el gyen gít. Ha azt ta pasz tal ja az egyén, hogy
se gí tik, azt ta nul ja meg, hogy se gít ség re szo rul, gyen gé nek fog ja ma gát érez ni,
így még in kább se gít ség re szo rul. Sok szor a se gí tő töb bet nyer a hely ze ten, hi-
 szen megerő sö dik, mert ér zi ha té kony sá gát. A se gí tett sa ját elesett sé gét ta pasz -
tal ja meg.

Az elesett ség ér zés a ta nult te he tet len ség. Ha csu pán tá mo ga tást kap az ele-
 sett, elesett ség ér zé se  erő sö dik meg, nem ő. Lé nye gé ben nem az eleset tet, ha nem
az elesett sé get tá mo gat ja az a rend szer, amely nem szá mít az egyén adott sá gai ra
és sa ját erő fe szí té sé re. Ha olyan hely ze tet te remt a kör nye zet, amely ben az egyén
adott sá gai nem hasz nál ha tók, ak kor ki te szi an nak, hogy hiá ba va ló erő fe szí té se -
ket te gyen, így ki fe je zet ten eleset té te szi.

A szociokulturális hát rányt tar tó sít ja a tá mo ga tás, mert elesett ség re ta nít. 
Se gít ség he lyett olyan kör nye zet re van szük ség, ahol akár ala csony ér tel mi ké-
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 pes sé gek kel, kis tu dás sal és vég zett ség gel is ered mé nyes te vé keny ség foly tat ha tó.
A két ol da lú el vá rá sok megerő sí tők:

1. a tár sa da lom nyújt son elér he tő le he tő sé ge ket, 

2. az egyén hasz nál ja eze ket a le he tő sé ge ket sa ját és kör nye ze te fej lő dé sé re. 

A fe le lős ség fel vál la lá sá nak hosszú tá vú ha tá sa van, mert a csa lád ban to vább -
adó dik. A leg na gyobb megerő sí tés, ha az egyén ma ga is tud má sok nak se gí te ni,
ta ní ta ni, és nem csak ön ma gáért, ha nem má so kért is fe le lős sé get vál lal ni. Ezért
na gyon lé nye ges a csa lá do kat is be von ni a te het ség gon do zás ba. Az ön se gí tő cso-
 por tok, klu bok szin tén egy-egy kö zös ség, amely nek tag jai fe le lő sek egy má sért.

3. Az iden ti tás megala poz za az egyén le he tő sé geit.

Ha medvécske vol na 
a mé hecs ke, 

fa törzs al ján gyűl ne 
a mé zecs ke,

s ha méh vol na med ve, 
amit fel te he tek,

nem ké ne meg mász ni 
ennyi eme le tet.

A. A. Milne: Mi ci mac kó, 1. fe je zet.

Mi ci mac kó éne ké ben az iden ti tás ról szól. Az iden ti tás feladá sá val röp ke elő-
 nyök elér he tők, de az egyén sa ját le he tő sé gei nek felis me ré sé vel fej lőd het iga zán. 

Az is ko la min den ki ből mé hecs két akar gyár ta ni, és min den ki nek röp köd ni
kel le ne. A méz fenn van a fa te te jén. A medvécskék meg csak cam mog nak, leg-
 fel jebb ne héz ke sen fá ra mász nak. Züm mö gé sük brum mo gás, és sen kit nem ér-
 de kel, mi lyen erő sek. Per sze ha a mé hecs kék nek kel le ne medvécskévé vál ni, ak -
kor is so kan érez nék al kal mat lan nak ma gu kat. Ha vi szont sok fé le le he tő ség ből
sza ba don le het vá lasz ta ni, ak kor min den ki könnyeb ben is me ri fel a sa ját bel ső
jel lem zői nek meg fe le lő uta kat, és nem akar más len ni, mint ami. 

Az iden ti tás alapja az egyén ben és hely ze té ben van. Min den önámí tás ha zug -
ság, és előbb vagy utóbb visszaüt. Nem le het a medvécske mé hecs ke, jobb, ha
ere jét is me ri, ezál tal old ja meg a hely ze te ket, és a mé hecs ke röp köd. A mé zecs ke
pe dig fenn van, mert a mé hecs kék nem a medvécskének szán ják a mé zet. A sa ját
le he tő sé gek is me re te és a hely zet he lyes fel mé ré se se gít het.
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A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű te het sé ge sek el lá tá si hát te ré nek ki-
ala kí tá sá hoz a há rom alap gon do la tot mint szem lé le ti ke re tet mind vé gig hang sú -
lyo zot tan hasz ná lom:

1. A szociokulturális hát rány nem anya gi kér dés.

2. Az egyén nek fe le lős sé ge van sa ját éle téért.

3. Az iden ti tás magalapozza az egyén le he tő sé geit.

Ez a könyv a te het ség ről szól, ezért a meg kö ze lí tés el ső sor ban tehetség szem -
pon tú, de a te het ség kér dé se tár sa dal mi kér dés, ezért sok kal szé le sebb kö rű ha-
 tá sa le het az itt leír tak nak. Mint hogy a szo cia li zá ció ról és olyan fon tos te vé keny -
sé gek ről lesz szó, mint a já ték, ta nu lás és mun ka, nem csak a te het sé ge sek és
nem csak a szociokulturálisan hát rá nyos egyé nek el lá tá sá ban le het vál to zást el-
ér ni, ha nem min den ki más nak hasznos le het a szem lé let vál tás.

A ta nu lás és a mun ka

Csíkszentmihályi (1998) sze rint há rom fő oka van an nak, ha egy mun ká val
szem ben el lenér zést táp lál va la ki. Ezek a kö vet ke zők: ha a mun ka

1. ér tel met len,

2. gé pies,

3. fe szült ség kel tő.

Ugyanez el mond ha tó a ta nu lás ra is. Az amúgy öröm szer ző te vé keny sé gek
le het nek lé lek ölők is, ha hiány zik a krea tív töl tés és az egyén ké pes sé gei nek
meg fe le lő ki hí vás. Az, hogy a ta nu lás és a mun ka a köz tu dat ban a „kö te le ző
rossz” ka te gó riá já ba so ro ló dik, azt je len ti, hogy a leg töb bek nek ér tel met len, gé-
 pies és fe szült ség kel tő ta nu lás és mun ka jut. (A já ték nem le het ér tel met len, gé-
 pies, fe szült ség kel tő, mert at tól fog va nem já ték. A já ték krea tív töl tés nél kül
nem lé te zik.) 

Ezen a hely ze ten akár az egyén, akár a kör nye zet vál toz tat ni tud, ha elég aka-
 rat van a vál toz ta tás ra. A ta nu lás kör nye ze ti vál toz ta tá sá nak le he tő sé gei ről a ko-
 ráb bi fe je ze tek ben már ír tam. Most az egyén megol dá si le he tő sé gei ről lesz szó.

A kör nye zet nem fel tét le nül akar al kal maz kod ni az egyén ér de kei hez, nem
fel tét le nül cél ja, hogy a ta nu lás és a mun ka ér de kes le gyen. Az egyén ma ga vi he -
ti be le leg biz to sab ban a krea tív töl tést a ta nu lás ba és a mun ká ba. Min den te vé -
keny ség ér de kes lesz, ha fi gye lem mel és ér dek lő dés sel kí sért. A fi gye lem nem-
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 csak azért kell, hogy jól vé gez ze a mun ká ját az em ber,
ha nem azért is, hogy ész re ve gye ben ne a szá má ra ér de -
ke set, ér té ke set. Az ér dek lő dés ezt se gí ti.

Nyi tott oda fi gye lés sel a legunal ma sabb feladat is ér-
 de kes sé te he tő. Na gyon sok fel fe de zés ru tinhely ze tek re
tör té nő rá cso dál ko zás ból fa kad. So kan ül tek már kád ba
Si ra cu sai Ar khi mé dész előtt is, de ő nem vet te meg szo -
kott nak, hogy a víz ki loccsan, ami kor ő bele csüccsen 
a kád ba. Má sok is lát tak már le hul ló al mát, de Isaac
New ton el gon dol ko dott az al ma sza bad esé sén. Más nak
is pe né sze dett meg bak té riumte nyé sze te a Petri-csé szé -

ben, de Ale xan der Fle ming nem tet te ma gát ezen túl egy tisz to ga tás sal, és fel fe -
dez te a pe ni cil lint.

Még az ér tel met len mun ka is ér de kes sé te he tő, ha oda fi gye lés sel min den pil-
 la nat ban új nak lát ja az em ber. Ak kor vá lik gé pies sé a te vé keny ség, ha a lé lek el-
 for dul. A legérdekfeszítőbb ak ti vi tás is ér tel met len né és gé pies sé vá lik, ha köz-
 ben va la mi más jár az em ber fe jé ben. Ezért a tu da tos oda for du lás, a fi gye lem
irá nyí tá sa a kulcs. A nyi tott fi gye lem gya ko rol ha tó. Ren ge teg al ka lom van ér tel -
met len és gé pies te vé keny ség re. Ezek ki vá ló te re pei a gya kor lás nak.
Ha 

• a rész le te ket kü lön-kü lön meg néz zük,
• az egé szet egy má sik nagy egész ré sze ként szem lél jük,
• a ré sze ket más kép pen rak juk össze, 
• el kép zel jük más kör nye zet ben,
• össze füg gé se ket ke re sünk ott, ahol nem egyér tel mű,
• ki ta lál juk, ho gyan le het ne más kép pen szer vez ni,
• ki ta lá lunk gyor sabb, pon to sabb el já rást,
• cé lo kat tű zünk ki,

ak kor a te vé keny ség nem csak ér de kes sé vá lik, ha nem al ko tás lesz be lő le. 

A te vé keny ség lel ké nek har ma dik gyil ko sa a fe szült ség. Ha egy feladat ról úgy
ér zi va la ki, hogy túl nagy ki hí vás, akár mert nincs meg hoz zá a meg fe le lő hoz zá-
ér té se, akár mert ke vés az idő a feladat el vég zé sé re, akár mert szi go rú ér té ke lés
kí sé ri, szo ron gást fog megél ni. A szo ron gás kel le met len sé ge össze kap cso ló dik a
te vé keny ség gel, és ezután már ma ga a te vé keny ség is kel le met len lesz.

A ki hí vás/ké pes ség kap cso la ta alap ve tően meg ha tá roz za nem csak a te vé -
keny sé gek hez kap cso ló dó ér zel me ket, ha nem ma gát a te vé keny sé get is. En nek
je len tő sé gét még nem lát ják a pe da gó giá ban, de an nál in kább a pszi cho ló giá ban.

Csíkszentmihályi (1998) az él mény mi nő sé gét a feladat és ké pes ség tük ré ben
ír ta le. A tö ké le tes él mény, az áram lat az, ami kor a ki hí vás meg fe lel a ké pes ség -
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nek. Ez a krea ti vi tás csú csa is. A já ték és az al ko tó te vé -
keny ség nyújt ilyen él ményt. 

A ké pes sé get ki csit meg ha la dó ki hí vás le he tő ség a fej-
 lő dés re. Ilyen hely ze tek a ta nu lás és ál ta lá ban az új felada -
tok, ahol új megol dá so kat kell ki ta lál ni és/vagy hasz nál ni.
Ezek a hely ze tek csak eny he, még kel le mes fe szült ség gel
jár nak. 

Kel le mes él mény a hoz záér tés sel vég zett te vé keny ség is.
Ilyen kor a ki hí vás egy ki csit alat ta ma rad a ké pes ség nek. Ez

a ma ga biz tos tu dás, a szak sze rű mun ka vég zés. Ru tin mun ka le het a se bész szá-
 má ra egy szok vá nyos mű tét, egy so főr szá má ra a gép jár mű ve ze té se. Mindez ek a
te vé keny sé gek nagy oda fi gye lést igé nyel nek, de nem okoz nak fe szült sé get.

Mi nél ki sebb a ki hí vás, an nál ru tin sze rűbb a feladat, és egy re ke ve sebb fi gyel -
met kí ván. Ilyen la zí tás le het egy könnyű rejt vény, ször fö zés a neten, vagy egy jól
is mert zon go ra da rab le ját szá sa. A ki hí vás csök ke né sé vel az una lom kezd kiala -
kul ni. Ilyen kor már in kább pót cse lek vé sek a jel lem zők: fir ká lás, te vés-ve vés, cse-
 ve gés. Az una lom elér he ti az apá tia szint jét.

Ké pes sé gek és ki hí vás hiá nyá ban tel jes kö zöny ala kul hat ki. Ilyen kor pót sze -
rek ben ke re si az egyén az in ge re ket (hiá ba va lóan). A té vé zés, ami lé nye gé ben
má sok áram la tá nak passzív be fo ga dá sa, a tu dat mó do sí tó sze rek, se ho va sem ve-
 ze tő pa nasz ko dás jel zi ezt a hely ze tet.

KI HÍ VÁS

KI HÍ VÁS HIÁ NYA

KÉ PES SÉGKÉ PES -
SÉG 

HIÁ NYA

HOZ ZÁ NEM
ÉR TÉS 

ÉR ZÉ SE

RU TIN, 
HOZ ZÁÉR TÉS,

PÉL DÁUL AU TÓ-
 VE ZE TÉS

TÚL SOK, 
TÚL NE HÉZ
FELADAT

AL KO TÓ -
TE VÉ KENY-
 SÉG, JÁ TÉK

KÖNNYŰ 
FELADA TOK, 

NETEZÉS

TÉVÉNÉ ZÉS,
PÓT SZE REK FIR KÁ LÁS,

RÁG CSÁ LÁS,
DO HÁNY ZÁS

ÚJ 
FELADAT,
TA NU LÁS

13. áb ra. A ki hí vás/ké pes ség ará nyok el té rő ér zé se ket és hely ze te ket te rem te nek
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Ami kor a ké pes sé gek hiá nyát ér zi, és ki hí vás előtt áll az em ber, ez a hoz zá
nem ér tés ér zé sét hoz za ki be lő le. Túl sok, túl ne héz feladat, rö vid ha tár idők szo-
 ron gó vá, fe szült té tesz nek. Ilyen kö rül mé nyek kö zött sem a ta nu lás, sem a mun -
ka nem kel le mes.

A 13. áb rán lát ha tó mo dell na gyon szé pen mu tat ja, hogy a te vé keny sé gek kö-
 zött a sza ka dék nem ott van, hogy mi nek ne vez zük, já ték nak vagy ta nu lás nak,
mun ká nak. A sza ka dék ott van, hogy mi kép pen éli meg az egyén a hely ze tet.

A szo ron gás, una lom, apá tia és pót sze rek he lyett a tu da tos, nyi tott fi gye lem, a
ké pes sé gek fej lesz té se a konst ruk tív al ter na tí va. A sza ba di dős te vé keny sé gek ki-
 vá lóak er re. Ilyen te vé keny ség le het já ték, ta nu lás vagy mun ka. Ezek után ugyan -
is majd nem mindegy, mi nek ne vez zük: sakk, tánc, ker tész ke dés, ál lat gon do zás,
bar ká cso lás, te ni sze zés, fő zés, ol va sás, er dő já rás, zon go rá zás stb., ki nek já ték, ki -
nek mun ka/ta nu lás, ki nek pe dig ez mind.

A sza ba di dő mint sza bad idő

A sza ba di dő az az idő szak, ami kor az em ber azt te het, amit akar. So kan ilyen kor
lő dö rög nek, lus tál kod nak, té véz nek, vagy a „ha ve rok, bu li, dizsi” szin ten ütik el
az időt. Mind passzív idő töl té sek. Az a te vé keny ség, ami ből hiány zik a ki hí vás,
nem tölt fel ener giá val, és nem nyújt mély öröm ér zést.

„Mi nél töb bet gon dol ko dom nyel vünk böl cse le tén, an nál in kább felis me -
rem vég te len fel sőbb sé gét sok más nyelv vel szem ben. Így pl. az an gol azt
mond ja: I am well; a fran cia: Je me porte bien; a né met: Ich bin wohl, Es
geht mir gut stb. – te hát vol ta kép pen tel je sen passzív ér zé sek stb., míg a
ma gyar az zal, hogy „jó dol gom van” ak ti vi tás ban fe je zi ki kel le mes lel ki ál -
la po tát! És va ló ban, nem a „nyu ga lom” az em be ri él ve ze tek alapja, ha nem
a „te vé keny ség”. – És mi nél töb bet és mi nél szé le sebb kör ben mun kál kod -
ha tik va la ki, an nál na gyobb az ő iga zi, ben ső föl di bol dog sá ga.”

Szé che nyi Ist ván (1875)

Idé zi Páskuné Kiss Ju dit (2010)
ha bi li tá ciós disszer tá ció já ban.

Meg jegy zen dő, hogy egy re in kább csak azt hall juk ma gya rul is, hogy „jól va-
 gyok”, és ke ve sebb szer, hogy „jó dol gom van”, vagy „jól megy dol gom”.

A sza ba di dőt két nagy hi ba te he ti ér tel met len né:

1. a túl haj tott te vé keny sé gek,

2. a passzív te vé keny sé gek.
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Az idő ke ze lé se az élet mód és az élet alapja. Azok szá-
 má ra, akik nek sok le he tő ség áll ren del ke zé sé re, az idő
min dig ke vés. Ez fő kép pen a jobb szociokulturá lis hely-
 ze tűek re jel lem ző. Hab zsol ják a te vé keny sé ge ket, mun-
 kát, ta nu lást, szó ra ko zást, de sem mit nem él nek át iga-
 zán. Fe lü le te sen élik meg az él mé nye ket, és így min dig
éhe sek ma rad nak.

Az em be rek hagy ják, hogy el ve gyék tő lük az időt.22 Ér tel met len te vé keny sé -
gek so rát vég zi az em ber, és köz ben ar ra sincs ide je, hogy amit tesz, azt jól te gye.
Ezen vagy bár mi má son el gon dol kod ni sin csen elég idő. A leg jel lem zőbb sza-
 ba d i dős te vé keny sé gek kis ki hí vás/kis ké pes ség szin tű fe lü le tes la zí tá sok, ame-
 lyek nem hoz nak kielé gü lést, ezért újabb és újabb ilyen te vé keny ség re van szük-
 ség. Az idő tol vaj lás el len a pil la nat átélé se se gít.

A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tűek szá má ra a ke vés le he tő ség ér ze te
ra bol ja el az időt. A hiány nem a le he tő sé gek te rén van, ha nem a le he tő sé gek
meg lá tá sa te rén. Az anya gi ja vak tól füg gő te vé keny sé gek pre fe ren ciá ja hát rál tat -
ja a le he tő sé gek meg ta lá lá sát. A csil lo gás el va kít. 

A te het ség gon do zás egyik felada ta az el mé lyült ség re va ló ne ve lés. Kiemel ke -
dő tel je sít mény nem ér he tő el a te rü let ala pos is me re te, fo lya ma tos gya kor lás, el-
 mé lyült te vé keny ség nél kül. Ezért lé nye ges, hogy mi ha ma rabb meg ta lál ja az em -
ber azt a te rü le tet, ami re öröm mel ál doz za ide jét.

A leg ha té ko nyabb el lá tást olyan köz pon tok tud ják biz to sí ta ni, aho va a gye re -
kek sza ba don be jár hat nak, és a kul tú ra kü lön bö ző te rü le tein te vé keny ked het -
nek. Ezek a te vé keny sé gek igen kis anya gi rá for dí tás sal fenn tart ha tók. 

Ilyen le he tő sé gek:

• ér té kes ze nét hall gat ni, ze nét ta nul ni,
• könyv tár ba jár ni, ol vas ni, felol va sá so kon részt ven ni,
• film klub ba jár ni és szín ját szás ban részt ven ni,
• kép ző mű vé sze ti kiál lí tá so kat meg néz ni, és al ko tómű hely ben dol goz ni,

ahol ki pró bál hat nak sok fé le tech ni kát,
• sok fé le sport ban és stra té giai já ték ban részt ven ni és rend sze re sen ki pró -

bál ni ma gu kat baj nok sá go kon.

22 Az idő tol va jok ról szó ló me se fő sze rep lő je Momo, egy sze gény, ár va kis lány, aki annyi ra oda tud
fi gyel ni az em be rek re, hogy et től job bak és oko sab bak lesz nek. Az idő tol va jok azon ban el ve szik
az em be rek ide jét, nem jut sem mi re idő. Momo el ve szí ti ba rá tait, és csak úgy tud ja ki sza ba dí ta -
ni őket, ha vissza szer zi az időt. Mi chael Ende (1979) Momo. K. Thienemanns Verlag. Ma gya rul
(2001) Mó ra Könyv kiadó.
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Ezek a te vé keny sé gek al kal mat ad nak a ké pes sé gek fej lő dé sé re és a te het ség
meg mu tat ko zá sá ra. Azok a gye re kek, aki ket va la mely te rü let megérint, to váb bi
rend sze re sebb te vé keny ség be fog hat nak.

Az alap ve tő te vé keny sé gek mel lett sok fé le szak mai te rü let ki pró bá lá sa se gí ti
a gye re ket ab ban, hogy meg ta lál ja az ér dek lő dé sé nek meg fe le lőt. A gaz da gí tó
prog ra mok pro to tí pu sa Renzulli (1977) gaz da gí tó triádja, ami jó min tát ad a te-
 het ség gon do zás gya kor la tá hoz, és ki fe je zet ten a sza ba di dős te vé keny sé gek ben
va ló sít ha tó meg. Há rom tí pu sát ad ja a fej lesz tés nek. Ezek egy más ra épül nek, de
ön ma guk ban is ki vá lóak. Az ál ta lá nos explorációs te vé keny ség (I.) és a cso por -
tos tré nin gek (II.) min den ta nu ló szá má ra hasz no sak. A va ló di felada tot (III.)
azon ban már csak az iga zán el kö te le zett gye re kek vál lal ják.23

A gaz da gí tó triád ele mei kü lön bö ző cél lal, de egy irány ban tar tó fej lesz tést
nyúj ta nak. A te het sé ge sek szá má ra az al ko tás fe lé egyen ge tik az utat.

I. Explorációs te vé keny ség
Cél ja, hogy a gye re kek sok fé le te rü let tel megis mer ked je nek, és így na gyobb
eséllyel ta lál ja nak ér dek lő dé sük nek meg fe le lő irányt, erő fe szí té seik nek táv la tot.
A kü lön bö ző tu do má nyok kal és mű ve lőik kel fog lal ko zó iro da lom az egyik le he -
tő ség. Szak em be rek meg hí vá sa és a be szél ge té sek sze mé lyes él ményt je len te nek.
A gye re kek kér dez get he tik a szak em bert a fog lal ko zá sá ról, miért vá lasz tot ta ezt
a te rü le tet stb. Mú zeu mok és egye te mek mun ka tár sai se gít het nek eb ben a mun-
 ká ban.

Mint min den ki, a szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű gye re kek is el ső sor -
ban a sa ját kör nye ze tük ben is mer nek te vé keny sé gi te rü le te ket. Az ő ese tük ben
azon ban a te rü le tek szá ma ál ta lá ban kor lá to zot tabb, mint ál ta lá ban, és nem fel-
 tét le nül azo kat is me rik, amik ké pes sé geik nek meg fe lel nek. Szá muk ra te hát kü-
 lö nö sen fon tos a lá tó ha tár szé le sí té se.

II. Cso por tos fog lal ko zá sok
Az al ko tó mun ká hoz szük sé ges gon dol ko dá si és ér zel mi fel ké szí tés ese té ben
nem va la mi lyen in for má ció meg szer zé se a cél, ha nem az in for má ciók fel hasz ná -
lá sá hoz szük sé ges ké pes sé gek és kész sé gek fej lesz té se tör té nik. A fej lesz tés irá-
 nyul hat, a gon dol ko dás, a krea ti vi tás és a tár sas kész sé gek ha té ko nyab bá té te lé -
re.24

23 A té má ról bő vebb in for má ció elér he tő a Gyarmathy É. (2007a): A te het ség – hát te re és gon do zá -
sá nak gya kor la ta cí mű köny vé ben.

24 A 3. és a 4. fe je ze tek ben ezek ki fej té se és gya kor la ta meg ta lál ha tó.
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Cél le het va la mely tu do mány ban vagy mű vé sze ti ág ban lé nye ges tech ni kák
el sa já tí tá sa is. Így le het a sta tisz ti kai mód sze rek kel is mer ked ni, vagy a mű vé szi
ha tá so kat ele mez ni. Nem sza bad elárasz ta ni kü lön fé le prog ra mok kal a gye re ke -
ket. Át gon dol va a gye rek igé nyeit, és őt ma gát is be von va a dön tés be, kell ki vá -
lasz ta ni, me lyek azok a kész sé gek, ame lyek re ak kor ép pen szük sé ge van, hogy a
kö vet ke ző szin ten ered mé nyes le hes sen.

III. Va ló di felada tok
Ilyen felada to kig azok a gye re kek jut nak el, akik ké pe sek al ko tó te vé keny ség re.
Kiala kult ér dek lő dés, té ma ese tén iga zi prob lé má kat old hat meg a gye rek.

A va ló di feladat jel lem zői:

• ren de zet len in for má ciók, nyers anya gok,
• más szak em be rek ál tal elért ered mé nyek hasz ná la ta,
• meg fe le lő el já rá sok ki vá lasz tá sa,
• ki me net bi zony ta lan sá ga.

A va ló di prob lé mák kal va ló szem be sü lés a te het sé gek azo no sí tá sá nak leg-
 meg bíz ha tóbb mód ja. Ez az a hely zet, ami kor a ta nu ló meg fi gye lé sé vel biz to san
megál la pít ha tó a tu dás, az al ko tó gon dol ko dás, a bel ső haj tó erő meg lé te. 

1. A gyer mek ér dek lő dé sé nek meg fe le lő te rü le ten te vé keny ke dik, te hát nem
fog ja vissza tel je sít mé nyét a te rü let ér dek te len sé ge.

2. Szám ta lan aka dállyal kell meg küz de nie, és bel ső ere je se gít he ti túl azon a
bi zony ta lan sá gon, hogy ta lán nem is jó úton jár, ta lán nincs is megol dás a
kér dés re.

3. A meg küz dés hez az énerőn túl kiemel ke dő ké pes sé gek re és krea ti vi tás ra
is szük ség van.

Ép pen azok a jel lem zők fi gyel he tők meg a gya kor lat ban, ame lyek ke vés bé
meg bíz ha tó mód sze rek kel, a te het ség azo no sí tás so rán is vizs gá lat ra ke rül nek
(Gyarmathy 1994, 2007a).

A te het ség fej lő dé se szá má ra a sza bad ság rend kí vül lé nye ges. A kö tött sé gek,
kö te le ző felada tok le bék lyóz nak, megad ják a ha tá ro kat, és meg sza ba dí ta nak a
dön tés től, hogy mit kezd jen va la ki az ide jé vel. A sza bad ság dön tést je lent. So kan
azért fél nek a sza bad ság tól, mert a dön té se kért ne he zen vál lal ják a fe le lős sé get.
Egy sze rűbb a meg raj zolt ha tá rok men tén él ni. A te het ség szá má ra azon ban a
sza bad ság le he tő ség.
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Kul tu rá lis hát tér

A szociokulturá li san hát rá nyos hely ze tű te het -
ség nek azok a szel le mi erő fe szí té sek erő sí tik
szel le mi ha té kony ság ér zé sét, ame lyek meg fe -
lel nek jel lem ző gon dol ko dás mód já nak, és ezért
si ke re ket ér het el.

A szel le mi ké pes sé ge ket fej lesz tő te vé keny -
sé gek a mű vé sze tek, stra té giai já té kok és a sport
ős idők óta a kul tú ra ré szei. Elő se gí tik a tes ti-
lel ki fej lő dést. Olyan tár sas te vé keny sé gek re
ad nak le he tő sé get, ahol sok fé le ké pes ség gel le -
het si ke res nek len ni.

Nem vé let len, hogy ezek a te vé keny sé gek sok szor ke ve red nek. Egy szer re le -
het va la mi sport, mű vé szet és akár stra té giai já ték is, mint a sakk vagy a harc mű -
vé sze tek több for má ja. A leg több sport ele ve stra té giai gon dol ko dást kí ván.
A tánc mű vé szet ver seny sport for mái köz is mer tek. Sőt, a mű vé szek ve tél ked het -
tek az olim pián is. Pierre de Coubertin, az olim piai já té kok aty ja mű vé sze ti ver-
 se nye ket is a já té kok ré szé ve tett.25

Van nak, akik olyan mér ték ben beol vad nak ezek be a te vé keny sé gek be, hogy
hi va tá suk ká vá lik, és ön meg va ló sí tá suk ban az át la gos nál na gyobb sze re pet ját-
 szik va la me lyik vagy több te rü let. Ugyanak kor a nagy prob lé ma mind a sport,
mind a stra té giai já té kok és mű vé sze tek te rén, hogy a kép zé sek el vár ják az el kö -
te le ző dést. Leg több eset ben az él sport, a ver seny zés, a mű vésszé vá lás a cél, pe dig
nem at lé tá kat, tor ná szo kat, sakkvi lág baj no ko kat, szob rá szo kat és tánc mű vé sze -
ket kell ké pez ni, ha nem min den ki nek az éle te részéve, min den na pi vá kell ten ni
eze ket a te vé keny sé ge ket. Így amel lett, hogy a kul tú ra alap jait szé les kör ben
megad hat ják az em be rek nek, adott te rü le te ken a te het ség meg je le né sé nek is na-
 gyobb a va ló szí nű sé ge.

A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű te het sé ge sek szá má ra a gon do zás -
ban rend kí vül lé nye ges tu da to san elő tér be he lyez ni a kul tu rá lis fej lesz tést. Ez a
fej lesz tés a sza ba di dős te vé keny sé ge ken ke resz tül va ló sít ha tó meg a leg ter mé -
sze te sebb mó don.

Az eről te tett szok ta tás, a ma gas kul tú rá ra ta ní tás ön ma gá ban akár visszás ér-
 zé se ket is kelt het, mert ide gen anyag beül te té se. A meg fe le lő kö ze ge ken ke resz -

25 Az 1912-es olim pia mű vé sze ti ver se nyé ben ma ga Coubertin is in dult ál né ven, és nyert is Óda a
sport hoz cí mű ver sé vel.
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tül szin te ész re vét le nül le het a vi sel ke dés be és az élet ve -
ze tés be beépí te ni a kul tu rá lis igé nye ket.

A kul tu rá lis ne ve lés az egyen súly ra ne ve lés. Az
egyen súly a kör nye ző vi lág és az egyén összeegyez te té -
se. „Amint fent úgy lent”, mond ja az ezoterika, sok ré gi
bölcs és a tu do má nyok is.

A szenzomotoros in teg rá ció ugyanaz a fo lya mat,
mint a tár sa dal mi in teg rá ció és a szel le mi in teg rá ció.
Min den eset ben össze kell egyez tet ni a bel ső és kül ső té-
 nye ző ket. A szint től és kö zeg től el vo nat koz tat va a lé nye -
gi egye zés tet ten ér he tő. Az in teg rá ció je len té se egy sé -
ge sü lés, beil lesz ke dés vagy beol vasz tás, hoz zá csa to lás.

A leg mé lyebb és va ló di in teg rá ció az egy sé ge sü lés, ami kor a két elem lé nye ge ta-
 lál ko zik és egy új lé nyeg ben egye sül nek. Ilyen a nem zés és a krea tív gon do lat, va-
gyis az al ko tás.26

Az egyén beil lesz ke dé se a vi lág ba a tes ti in teg rá ciót kí ván ja. Ez az ész le lés 
és moz gás össze han go lá sa, ami a pon tos ki vi te le zés hez szük sé ges, és amit az
egyen súly rend szer old meg. A neu ro ló giai har mo ni zá ció sok tes ti-moz gá sos-
ész le lé ses ta pasz ta lat, amely az in teg rá ció hoz ve zet a gyer mek fej lő dé se so rán.
A min den na pos te vé keny sé gek fo lya ma to san fenn tart ják ezt az in teg rá ciót.
A neu ro ló giai har mo ni zá ció a tes ti-lel ki egész ség alapja, amely az egyen súly -
rend szer mű kö dé sén ke resz tül fej ti ki ha tá sát. Az egyen súly meg ha tá ro zó a te vé -
keny sé gek ben, a mér té kek ben, az el vá rá sok ban és az íté le tek ben. 

A mai vi lág ban nem  csak a szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű ré teg ben
hiány zik a kul tú ra és az egyen súly. Már tár sa dal mi prob lé ma, hogy az em be rek
nem ta lál ják a he lyü ket, mint egy sú lyos in ga, kilengenek. A kul tú ra hiá nya
egyen súly vesz tést je lent.

Át me ne ti idő sza kok ban, ami kor a tár sa dal mi-kul tu rá lis vál to zás a ko ráb bi
ér té ke ket fel bo rít ja, és új ér té kek ala kul nak ki, so kan el bi zony ta la nod nak és szé-
 de leg ve él nek. A leg meg bíz ha tóbb sta bi li zá to ro kat az ősi kul tu rá lis te vé keny sé -
gek ad ják. Ezek a neu ro ló giai har mo ni zá ciót erő sí tik, és ez zel a tes ti és szel le mi
mű kö dés in teg rá ció ját biz to sít ják. „Ép test ben ép lé lek”.

A stra té giai já té kok és a sport neu ro ló giai har mo ni zá ciós ta laj. A sport fő leg a
tes ti, a stra té giai já té kok fő leg a szel le mi te rü le ten nyújt ják a neu ro ló giai har mo -
ni zá ció hoz szük sé ges leg meg fe le lőbb ta pasz ta la to kat.

26 A té má ról bő vebb in for má ció elér he tő a Gyarmathy É. (2007): A te het ség – hát te re és gon do zá -
sá nak gya kor la ta cí mű köny vé ben.
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A mű vé sze tek ben a szel le mi és tes ti meg nyil vá nu lá sok egyaránt lé nye ge sek,
nincs túl súly ban egyik sem. Pre cíz moz du la tok és kiemel ke dő szel le mi erő nél-
 kül nincs sem mi lyen mű vé szet sem. A neu ro ló giai har mo ni zá ció nak ezért ez a
leg meg fe le lőbb kö ze ge. A kul tú rá nak így lé nye gé ben ten ge lye a mű vé szet.

Min den nép nek meg van nak a sa ját táb lás já té kai, sport jai és mű vé sze te, lé te -
zik ezek egye te mes em be ri kul tú rá ja. A meg tar tó erőt ad ják. Ahol ezek a te vé -
keny sé gek él nek, ott él a kul tú ra, és megerő söd nek az em be rek.

A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű te het sé ge sek el lá tá sá ban kü lö nö sen
lé nye ges ha tás, hogy a kul tú ra fent em lí tett sa rok kö vei vi sel ke dés be li és élet ve ze -
té si ta ní tá so kat köz ve tí te nek. Ah hoz, hogy a ta ní tá sok is el jus sa nak a gye re kek -
hez, ér tő szak em be rek köz ve tí tő mun ká já ra van szük ség.

Stra té giai já té kok

A stra té giai já té kok kal a sport hoz és a mű vé sze tek hez ké pest va la mi vel töb bet
fog lal ko zom, mert míg ezek pszi cho ló giá ja igen ki dol go zott, és szá mos kiad -
vány elér he tő a té má ban, a stra té giai já té kok ról ez nem mond ha tó el. Lé te zik
sport pszi cho ló giai és mű vé szet pszi cho ló giai, de nincs stra té giaijá ték-pszi cho -
ló gia.27

A táb lás-stra té giai já té kok a leg ha té ko nyabb gon dol ko dás fej lesz tők, mert az
egész agy hasz ná la tát te szik le he tő vé, sőt szük sé ges sé. Mi köz ben vi zuá lis-moz -
gá sos já ték, az elem ző-szek ven ciá lis gon dol ko dás ra szok tat. Lo gi kát és krea ti vi -
tást egy szer re fej leszt. Al kal mat ad a sza bá lyok hasz ná la tá ra és mó do sí tá sá ra.
Egy szer re ta nít ja a sza bály tar tás fon tos sá gát és a sza bály mó do sí tás le he tő sé gét.

Fej leszt he tő gon dol ko dá si ké pes sé gek (K. Nagy Eme se 2009):

• Al go rit mi kus gon dol ko dás: ter ve zés – kö vet kez te tés – elő nyös, nye rő stra-
 té giák kiala kí tá sa.

• Kom bi na ti vi tás: le he tő sé gek szám ba vé te le – hány fé le kép pen?
• Ana lí zis – szin té zis: hely zet elem zés – cél irá nyos dön tés (lé nyeg lá tás).
• Rend sze re zés – cso por to sí tás – osz tá lyo zás – vá lo ga tás.
• Ana ló gia: játsz mák so rán is mét lő dő hely ze tek, ál lá sok felis me ré se, s ezek

elő nyös ke ze lé se.
• Ru gal mas ság, al kal maz ko dás: sza bály mó do sí tás – nye rő-vesz tő já té kok. 
• Új sze rű kér dé sek fel ve té se: ho gyan mű kö dik, ha 3 a nye rő, ha 5 a nye rő?

27 A já ték pszi cho ló gia nem eről tet he tő rá a té má ra. Nem lé nye ge és nem fő té má ja a stra té giai já -
ték.
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• Prob lé ma ér zé keny ség: ho gyan mű kö dik a já ték ko ron gok kal, más ala kú
vagy mé re tű táb lán?

A já té kok a tár sas hely zet, a meg küz dés, a ver sen gés és az együtt mű kö dés ta-
 nu lá sát te szik le he tő vé. A táb lás já té kok nak a legegy sze rűbb től a legössze tet teb -
be kig sok fé le faj tá ja van. Áll jon itt egy rö vid fel so ro lás:

– reversi
– mancala
– go
– tamba
– tőtike
– amő ba
– hex
– ósdáma (alquerque)
– blochus
– gobble
– göri
– dá ma
– ver seny sakk
– csil lag sakk

A ké pért kö szö net Murvai Jó zsef nek, az Edi son Klub ve ze tő jé nek (ÁMK Ál-
 ta lá nos Is ko la, Csor vás).

A fel so ro lás ja vas lat is, affé le alap kész let a táb lás já té kok hoz.28 A já té kok meg-
 vá sá rol ha tók, de még jobb, ha egy-egy kész let mel lett a diá kok ma guk gyár ta nak
já té ko kat. Egy sze rű anya gok ból, pa pír ból, ka vi csok ból, fá ból, ter mé sek ből, vagy
akár hul la dé kok ból is tet sze tős táb lát és bá bu kat le het ké szí te ni (14. áb ra).

Ezek nek a já té kok nak a lé nye gé hez tar to zik a meg mér kő zés. Ket ten vagy
töb ben küz de nek a győ ze le mért. A ver se nyek min den kép pen a meg mé ret te tés -
ről szól nak, te hát az „énre” fókuszálnak. Ez gyak ran tel je sít mény szo ron gás hoz
ve zet.

A stra té giai-táb lás já té ko kat azon ban le het felad vány for má ban is ját sza ni.
Ilyen kor egy-egy hely ze tet kell megol da ni. Ezt le het kö zö sen és egyé ni leg is
meg ten ni. Ez a hely zet „feladat ra” fókuszáló. Nem az egyén ké pes sé gei re kér dez,
ha nem a feladat megol dá sá ra. 

Ha egy feladat megol dá sa vagy új kész sé gek el sa já tí tá sa a cél, ak kor a felada -
ton van a hang súly. Az egyé ni tel je sít mény fon tos, de a feladat ér de kes sé ge, a ki-

28 Kö szö net dr. K. Nagy Eme sé nek a ja vas la tért.
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 hí vás ad ja a mo ti vá ció hát te rét. Ha a cél a ké pes sé gek meg mu ta tá sa, a hiá nyos sá -
gok el tit ko lá sa, a hang súly az egyén ké pes sé gei re te vő dik át. A ver seny ben osz-
 tály zás kor, ér té ke lés kor a tel je sí tés vá gya ad ja a mo ti vá ció hát te rét. A gye re kek
feladat ra orien tál va sok kal job ban tel je sí te nek, mint az énbevonás hely zet ben
(Gra ham 1999).

Ha a stra té giai-táb lás já ték nak a mér kő zés for má ját játsszák, a leg cél sze rűbb
baj nok sá go kat in dí ta ni. A baj nok ság lé nye ge, hogy nem egyet len egy győz tes
van, ha nem sok ka te gó ria. Így le het nek élet ko ri és ta pasz ta lat sze rin ti ka te gó -
riák. Nem lé nyeg te len, ki mennyi ide je játssza a já té kot, hány fo gást is mer.

A spon tán ját szó cso por tok ban is meg fi gyel he tő a li gák au to ma ti kus szer ve -
ző dé se. A leg jobb já té ko sok nak nem az a cél juk, hogy a kez dő ket fruszt rál ják.
Nem je lent ki hí vást és így iga zi örö met sem, ha nem a ké pes sé gei nek meg fe le lő
szin tű el len fe let vá laszt egy já té kos.

A táb lás és stra té giai já té kok játsz ha tók így ver seng ve, de felad vány for má ban
együtt mű kö dés re is le he tő ség van. Egy-egy kis csa pat együtt gon dol koz hat meg-
ol dá so kon. Így a meg fej tés sem csak egy sze mély ér de me, ha nem az együt tes
gon dol ko dá sé.

A sak kot in diai böl csek ta lál ták ki. Ere de ti leg ta ní tá si se géd esz köz volt.
Ahogy In diá ban egy kor har co sok ok ta tá sá ra szol gált, a kö zép ko ri Eu ró pá ban
fon tos alap kö ve volt a lo va gok kép zé sé nek. Nem csak ki kap cso ló dás ra szol gált,
ha nem se gít sé gé vel ki le he tett ál ta la is mer ni a harc ter mé sze tét.

Ar ra is ta nít a sakk és a töb bi stra té giai já ték, hogy a cél eléré sét meg kell ter-
 vez ni. Nincs esély a győ ze lem re, ha nincs hosszú tá vú (stra té gia) és rö vid tá vú

29 A felad vány a http://polgarstarchess.blogspot.com/ weboldalról va ló.

14. áb ra. Matt öt lé pés ben29
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(tak ti ka) terv, ame lyek per sze ru gal ma san ala kul nak az el len fél lé pé sei től, avagy
a kö rül mé nyek től füg gően. Tak ti ka nél kül lég vá rak épül nek, stra té gia nél kül pe -
dig csak spon tán dön té sek szü let nek.

A sakk egy haj dan volt, kor szak -
vál tó há bo rú ta nul sá gait őr zi és idé zi
fel szim bo li kus, le tisz tult for má ban.
Er ről a csa tá ról szól az ősi in diai mí-
 tosz, a Mahábhárata, amely ben a
sakk hoz ha son lóan két had se reg áll
szem ben egy más sal: az em ber eré-
 nyeit, erős sé geit meg tes te sí tő „vilá-
gos” Pándavák és a hibákat, in du-
 la tos össze te vő ket, fel szí nes ér zel -
me ket jel ké pe ző „sö tét” Kauravák.
Eb ben az ér te lem ben a sakk vi lá gos-
sö tét me zői mint ha bel ső lel ki tér ké pün ket je le ní te nék meg, ame lyen élet utun kat
jár juk. Egy-egy reak ciónk vagy dön té sünk egy-egy lé pés ezen a kü lön le ges táb-
 lán.30

A stra té giai-táb lás já té kok nem csak gon dol ko dás fej lesz tők, ha nem sok fé le
mó don hoz zá já rul nak a lel ki egész ség meg szer zé sé re, fenn tar tá sá ra és erő sí té -
sé re. 

A győ ze lem és ve re ség az élet ter mé sze tes ve le já ró ja. A já ték meg ta nít, hogy az
ered mény in for má ció. Nyil ván sok kal jobb ér zés nyer ni, de a vesz tes is vé gig gon -
dol hat ja a já té kot, és a ve re ség ből is ta nul hat, ezál tal nyer het. Ugyanak kor, ha a
győz tes nem ta nul ja meg győ zel mét in for má ció nak te kin te ni, dia dal it tas sá ga el-
 bó dít ja, ak kor leg kö ze lebb mint vesz tes lesz kény te len a lec két meg ta nul ni.

Sport

A sport a köz tu dat ban szo ro san kap cso ló dik a tes ti-lel ki egész ség fo gal má hoz,
en nek el le né re messze a le he tő sé gek alatt hasz nál ják az em be rek. Ta lán azért van
ez így, mert a sport ugyanilyen szer ve sen kap cso ló dik a ver seny sport fo gal má -
hoz. A sport ban azon ban nem a ver seny a lé nye ges, ha nem a moz gás és a szel le -
mi ség. A sport a kul tú ra ré sze.

A test edzés ál ta lá nos tár sa dal mi men tál hi gié nés té nye ző. A rend sze res spor-
 to lás a tár sa da lom szé les ré te gei ben le het sze mé lyi ség fej lesz tő, a töb bi em ber rel
pszi cho ló giai lag össze kö tő te vé keny ség, amely a la kos ság ál ta lá nos szo ma ti kus

30 For rás: http://www.ujakropolisz.hu
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és pszi cho ló giai ál la po tát ja vít hat ja. Erőn lé tet fo ko zó, antidepresszáns és han gu -
lat ja ví tó ha tá sain ke resz tül je len tő sen be fo lyá sol hat ja az élet ér zést (Bu da 1994).

A sport nak sok ré tű ha tá sa van a tes ti-lel ki egész ség re, de emel lett egyi ke a
kul tu rá lis alap pil lé rek nek. Szá mos lé nye ges tu laj don ság, amely a sport ban meg-
erő sö dik, transz ferha tás sal van az em ber egyéb tel je sít mé nyei re. Borkai Zsolt
olim piai baj nok tor nász, Győr pol gár mes te re sze rint a cél tu da tos ság, aka rat-ki -
tar tás, si ker utá ni vágy se gí ti a legin kább mun ká já ban. Egyér tel mű, hogy ezek a
sport ál tal megerő sö dött jel lem zői.31

A te het ség fej lő dé se szem pont já ból ki fe je zet ten hasz nos nak lát szik a sport-
 ban szer zett ta pasz ta lat. Szöllősiné (2010) szak dol go za tá ban össze ve tet te a tár-
 sas-ve ze tői ké pes sé ge ket és a sport si ker hez szük sé ges jel lem ző ket. Igen sok te-
 kin tet ben egye zé sek ta lál ha tók:

• ér tel mes ség: in tel li gen cia, ké szen lét, íté lő ké pes ség,
• fe le lős ség: meg bíz ha tó ság, kez de mé nye ző kész ség, ki tar tás, rá me nős ség,
• énerő: ön bi za lom, ki tű nés vá gya, kez de mé nye ző kész ség, ki tar tás, rá me -

nős ség,
• tár sas ak ti vi tás: szociabilitás, koo pe rá ció, al kal maz ko dó ké pes ség, hu mor,

nép sze rű ség.

A sport olyan te rü le te ken erő sít, ame lyek a tel je sít mé nyek eléré sé nek a hát-
 te rét ad ják. Mindegyik fen ti tu laj don ság cso port kü lön-kü lön is lé nye ges fej -
lesz té si te rü let a szociokulturálisan hát rá nyos gye re kek te het ség gon do zá sá ban.
A sport egy szer re esz köz le het az ér tel mi ké pes sé gek, a fe le lős ség, az énerő és a
tár sas kész sé gek ala kí tá sá ban.

Gyor sab ban, ma ga sabb ra, erő seb ben. A há rom szó Pierre de Coubertin ja-
 vas la tá ra vált az olim piai já té kok mot tó já vá.32 Ar ra bá to rít, hogy min den ki a

31 Az in ter jú Borkai Zsolt tal a Szöllősi Zol tán né (2010) Te het ség arany előtt és után című disszer-
 tá ció ban je lent meg.

32 Ere de ti leg Coubertin ba rát ja, Henri Didon do mi ni ká nus pap hasz nál ta a sza va kat bíztatásra,
ami kor spor tot ta ní tott.
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leg jobb ját hoz za ki ma gá ból. A leg fon to sabb az élet ben nem a győ ze lem, ha nem
hogy jól küzd jön va la ki.33 Az olim piai esz me fon tos lec ke az élet re.34

A sport az egyik leg könnyebb kiemel ke dé si te rü let a szociokulturálisan hát-
 rá nyos hely ze tű gye re kek szá má ra, és mind azok nak, akik nek az is ko lai ta nu lás
nem hoz si ke re ket. A sport megerő sí tő ha tá sa se gít he tett sok hí res rossz ta nu ló -
nak is, mint pél dául a va ló szí nű leg hi perak tív, diszlexiás Geor ge S. Pattonnak
meg ta nul ni küz de ni, kon cent rál ni, ve szí te ni és győz ni.

Az 1912-es olim pián öt tu sá ban az ötö dik he lyen vég zett Geor ge S. Pat ton, a
má so dik vi lág há bo rú ban ké sőbb nagy sze re pet ját szó tá bor nok. Geor ge S. Pat-
 ton nyug ha tat lan sá ga miatt ne héz em ber volt, és az ol va sás sal már gye rek ko rá -
ban gond jai vol tak. „A fia tal Geor ge….bár mi lyen okos és ér tel mes gye rek volt is,
te le ener giá val, kép te len volt meg ta nul ni ol vas ni és ír ni.” – ír ja Mar tin Blumen-
son élet rajz ku ta tó Pat ton tá bor nok ról.35

Szük sé ges, hogy a te het ség gon do zás tu da to san hasz nál ja a spor tot nem csak a
sport te het sé gek kieme lé sé re, ha nem a te het ség gon do zás szer ves ré sze ként.

A spor tok sok fé le sé ge le he tő sé get ad az egyén szá má ra leg meg fe le lőbb ágá-
 nak meg ta lá lá sá ra. Már óvodáskortól kezd ve fon tos a sport be ve ze té se a min-
 den na pi élet be. A rend sze res és tu da tos moz gás az ideg rend szer fej lő dé sé nek
egyik leg jobb ka ta li zá to ra. Ká ros, sőt szé gyen le tes az ok ta tá si in téz mé nyek 
gya kor la ta, amellyel a moz gást el ve szik a diá kok tól. Min den fé le szel le mi te vé -
keny ség ha té ko nyabb, ha rend sze res moz gá sos te vé keny sé get ik tat nak be a fo-
 lya mat ba.

Mű vé sze tek

A mű vé sze tek a kul tú ra leg job ban el fo ga dott ré szei. Sok szor a kul tú rát azo no sít -
ják is a mű vé szet tel, más megíté lés ben a mű vé szet úri hun cut ság. Ahol a he lyé re
ke rül het a mű vé szet, ott a tár sa da lom vi rág zik. Az is ko la egyelő re felál doz za a
mű vé sze te ket a tu do mány ol tá rán. Több ezer éve n át a nagy bi ro dal mak ban, mint
Kon fu cius is ko lái ban vagy az óko ri gö rög is ko lák ban, a mű vé sze tek re épült a
kép zés. Kon fu cius nem csak mond ta böl cses sé geit, de éne kel te és szitár ral kí sér te
is. A ze ne, a tánc, a kép ző mű vé szet és a szín ját szás az in tel li gen ciát és a krea ti vi -
tást együtt fej lesz ti. Vizs gá la tok ki mu tat ták, hogy a ze nei is ko lák ban a ma gas in-

33 „Nem a győ ze lem, ha nem a rész vé tel a fon tos” mon dás Ethel bert Talbot ang li kán ér sek től szár-
 ma zik. A ver seny zők szá má ra ren de zett mi sén mond ta 1908-ban, Lon don ban.

34 The Olympic Symbols. In The Olympic Museum, 2nd edition 2007. http://multimedia.olym-
pic.org/pdf/en_re port_1303.pdf

35 Hí res rossz tanulókról to váb bi in for má ciók ta lál ha tók a http://www.diszlexia.hu weboldalon.
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 tel li gen ciaö ve zet be tar to zó gye re -
kek mindegyi ke ma gas krea ti-
vi tás sal ren del ke zik, míg a nem ze -
nei is ko lák ban a ma gas intelli -
 gencia nem jár fel tét le nül együtt 
ma gas szin tű krea ti vi tás sal (Bar-
kóczi–Pléh 1977). A mai kor gye-
 re kei a ver ba li tás hoz lán col tak, bár
már so kan tép de sik lán cai kat. 

A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tűek fej lő dé sé nek leg biz to sabb ta la ja a
jobb agyféltekei mű kö dé se ken ala pu ló te vé keny ség. A mű vé sze tek, a moz gás,
ze ne, a ké pek és az ér zel mek ki vá ló kiin du lás a gon dol ko dás fej lő dé sé hez, a neu -
ro ló giai har mo ni zá ció hoz és a sze mé lyi ség megerő sö dé sé hez.

A mű vé szet hez ve zet ni az em be re ket so ha sem ké ső, de a szen zi tív pe rió du -
sok ide jén ren del ke zés re ál ló kör nye ze ti in ge rek meg ha tá roz zák, mi lyen szin ten
tud majd az agy egy-egy te rü let tel fog lal koz ni. A ko rai ze nei, moz gás és vi zuá lis
ne ve lés egy élet re meg ha tá ro zó fej lesz tést je lent. Ha va la ki eh hez nem jut hoz zá
gye rek ko rá ban, ké sőb bi élet kor ban sem kell le mon da nia a fej lesz tés ről, de az
egyén meg lé vő le he tő sé gei hez kell iga zod ni.

Nem lesz min den ci gány szár ma zá sú gye rek ből ze nész vagy tán cos, sőt, ha
nem ta lál ko zik gye rek ko rá ban a ze né vel és a tánc cal, még csak át la gos sem lesz
eze ken a te rü le te ken. A ge ne ti kai le he tő ség hez meg fe le lő kör nye zet is szük sé ges,
hogy a ké pes sé gek kiala kul has sa nak.

A mű vé sze ti ne ve lést már egé szen ki csi kor ban el kell kez de ni. Az óvo da vagy
nyújt ilyen le he tő sé get, vagy nem, de a szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tűek
szá má ra in dí tott prog ra mok nak min den kép pen ko rai fej lesz té si te rü le te kell
hogy le gyen a mű vé sze ti ne ve lés.

Ha idő sebb gye re kek szá má ra in dul a mű vé sze ti prog ram, min dig meg kell
ál la pí ta ni, mi lyen ké pes sé gek kel ren del kez nek a résztve vők, és a prog ram anya-
 gá nak felépí té sé ben és az el vá rá sok ban eh hez al kal maz kod ni kell.

A sza ba di dős mű vé sze ti fog lal ko zá sok nem fel tét le nül kell hogy el kü lö nül ten
ke zel jék a mű vé sze ti ága kat. Sőt, nem fel tét le nül csak a mű vé sze ti fog lal ko zá son
je len het meg a mű vé szet. Bár mi lyen tár gyú szak kör höz, mun ká hoz, hob bi hoz
csat la koz hat ze ne, rit mu sos moz gás, szín já ték vagy kép ző mű vé szet.

Ze ne és tánc
A ze ne az em ber nek még meg nem fej tett ké pes ség te rü le te. Egyér tel műen elő-
 hu za lo zott, de na gyon kép lé keny. Min dig a be széd köz pont tól el té rő agy fél te ké -
ben ta lál ha tó a ze ne leképeződése, ki vé ve a japán anya nyel vű sze mé lyek nél.
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A japán nyelv ze nei sé ge össze kap csol ja a két ké pes ség te rü le tet. Nem örök le tes ez
a je len ség, mert a nem japán anya nyel vű japán sze mé lyek nél nincs ilyen össze-
 kap cso ló dás. Ez is mu tat ja, hogy a mu zi ka li tás a kri ti kus idő szak ban rög zü lő ta-
 nult ké pes ség (Há mo ri 2005). Más ha tá sa van

• a passzív ze ne hall ga tás nak,
• az ak tív ze ne hall ga tás nak,
• az ének lés nek, 
• a ze né lés nek.

A passzív ze ne hall ga tás, a hát tér ze ne han gu la tot kelt. Nem kell rá fi gyel ni, tu-
 dat ta la nul hat. Kü lön bö ző te vé keny sé ge ket kí sér het ze ne. Az ak tív ze ne hall ga -
tás nál a fi gye lem a ze né re for dul. A ze ne ha tá sa alatt le het te vé keny sé ge ket vé-
 gez ni, mint pél dául mo zog ni, raj zol ni, fes te ni. Eb ben a for má ban nem a
te vé keny sé get kí sé ri a ze ne, ha nem for dít va, a ze né re fi gye lés vált ja ki a te vé -
keny sé get. A ze nei ne ve lés mód sze rei és ha tá sa Kokas Klá ra (1972, 1992) mun-
 kái ál tal jól is mert. A ze ne min den fé le te vé keny sé get meg ter mé ke nyít het.

Az ének lés a hang szá la kon tör té nő ze né lés. Ugyanúgy gya ko rol ni kell, mint
a hang sze rek hasz ná la tát. Ha nem éne kel nek az em be rek, el fe lej tik a hang szá lak
hasz ná la tát, és ne héz új ra ta nul ni. Aki kisgyerekkorától kezd ve éne kel, an nak
min dig ren del ke zés re áll a ze ne. Ez azért lé nye ges a szociokulturálisan hát rá -
nyos hely ze tűek el lá tá sá ban, mert az ének lés nem igé nyel sem mi lyen anya gi
hát te ret. A legegy sze rűbb ze nei kép zés. A kö zös ének, a kó rus ének lés kö zös ség -
épí tő.

A hang sze res ze né lés sem fel tét le nül kö tő dik a mé reg drá ga hang sze rek hez.
Bár mi lyen egy sze rű hasz ná la ti tárgy (lásd ceg lé di kan nák) vagy ter mé szet ben
ta lált anya gok (ka vi csok, fűz fa síp) hang szer ré vál hat nak ér tő ke zek ben. A gye -
re kek ma guk is ké szít het nek egy sze rű hang sze re ket, sőt ke zü ket, lá bu kat is
hasz nál hat ják rit mus hang sze rek ként. Ezen a pon ton össze kap cso ló dik a ze ne a
tánc cal.

A tánc a ze né vel együtt jár. Az éne kes vagy ze nész leg több ször au to ma ti ku -
san együtt mo zog a ze né vel. A ze né re tör té nő moz gás a ze ne ak tív hall ga tá sá nak
ré sze. Ez pél dául Kokas Klá ra mód sze ré ben meg ta pasz tal ha tó. Van, aki egész
tes té vel, van, aki csak egy-egy test ré szé vel tán col.

Nem min den ki nek van egy for mán ér zé ke és von zó dá sa a ze né hez. Van nak,
aki ket hív hat nánk „diszmuziásnak” ugyanúgy, ahogy diszlexiásnak és diszkal -
kuli ás nak ne vez nek egyé ne ket, akik az ol va sás, il let ve a szá mo lás te rén gyen gébb
adott sá gok kal ren del kez nek. Mégis, leg fel jebb bot fü lű nek ti tu lál ják eze ket a sze-
 mé lye ket, és nem kap nak kli ni kai-pszi chiát riai diganózist. Aho gyan a kü lön bö -
ző „dí sze sek” is meg tud nak ta nul ni is ko lai kész sé ge ket, úgy a gyen gébb ze nei
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ér zék kel ren del ke zők is meg ta nít ha tók az ének lés re, ze né lés re és fő leg a ze ne él-
 ve ze té re. A ko rai fej lesz tés be hoz ha tat lan előnnyel jár.

A szociokulturálisan hát rá nyos
hely ze tű gyerekek, kü lö nö sen a ci-
 gány szár ma zá sú gye re kek kö zött
sok ze nei te het ség van. A ze neis ko -
lák ban azon ban ugyanaz zal a ne-
 héz ség gel szem be sül nek ezek a 
te het sé gek, mint ami vel az is ko lá -
ban. A ská lá zás szek ven ciá lis fel-
adat (Há mo ri 2005), és ez nem
egy sze rű szá muk ra. A kot ta ol va -
sást sok ci gány ze nész meg sem ta-
 nul ja. A sor ren di ség, az irá nyok,

vi szo nyok, a ze ne tu da tos, elem ző megis me ré se a bal agy fél te ké hez kap cso ló dik.
A kot ta ol va sás el sa já tí tá sát se gít he ti a jobb agyféltekei vi zua li tás be vo ná sá val a
szí nes kot ta.36 Bár so kan nem ta lál ják he lyes nek ezt a könnyí tést, a gya kor lat ban
jól mű kö dik.

Az iga zi megol dás, ha a ze ne el sőbb sé get él vez a tu dás sal szem ben. Azok,
akik a ze né vel hi va tás sze rűen fog lal koz nak majd, a ké sőb biek ben meg ta nul ják a
gya kor lat fe lől az el mé le tet is. A mu zi ka li tás kiala ku lá sá nak van szen zi tív pe rió -
du sa, a ská lá zás nak nincs. A sza ba di dős ze ne ta nu lás nak a ze né re kell kon cent -
rál ni, nem a ze ne tu do mány ra.

A gye re kek ze nei krea ti vi tá sát fe léb resz ti, ha nem kell min dig pon to san a
kot ta sze rint ját sza niuk, és iga zán játsz hat nak. A ko ra be li ze né szek től el vár ták,
hogy imp ro vi zál ja nak. Azt, aki pon to san, egy az egy ben ad ta vol na elő a da ra -
bot, nem is te kin tet ték vol na iga zi ze nész nek.

A ze nei ség ér tő átadá sa a gye re kek tes ti-szel le mi fej lő dé sét elő se gí tő ha tá sú.
Emel lett, ha már gye rek ko rá ban sze re ti és ki csit is ér ti a ze nét, tud ja, mennyi re
fon tos, és nem fog ja má sok ra ráeről tet ni sa ját ze né jét, nem fog bár mi lyen ze nét
el fo gad ni. Mi nél töb be ké a ze ne, an nál egyé nib bé vá lik.

36 Ilyen szí nes kot ta pél dául az ULWILA. To váb bi in for má ció: K. Ud va ri Ka ta lin (szerk.) (2008):
In teg rált mű vé sze ti ne ve lés az is ko lá ban és a csa lád ban. Psal mus Humanus Mű vé szet pe da gó giai
Egye sü let, Bu da pest.
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Szín ját szás
A szín ját szás már kisgyerekkorban a
leg ked vel tebb spon tán mű vé sze ti ág.
Le he tő ség olyan vi lá gok megélé sé re,
ame lyek egy em ber éle té be nem fér-
 het nek be le. Ki pró bál ha tó éle tek.
A szín da rab meg te kin té se, film né zés a
passzív be leélés, a szín ját szás, sze rep -
já ték pe dig az ak tív, al ko tó be leélés.

Egy-egy szerep al ka lom az ér zel -
mek, tár sas hely ze tek elem zé sé re, megis me ré sé re. Kü lön bö ző hely ze tek ben pró-
 bál hat ja ki ma gát az em ber, így vi sel ke dé si re per toár ja gaz da go dik. A szociokul-
turálisan hát rá nyos hely ze tű gye re kek vi sel ke dés fej lesz té sé ben ezért is van nagy
sze re pe a szín ját szás nak.

A szín ját szás össze köt sok egyéb te rü le tet. A moz du la tok, a tánc és a ze ne
szer ves ré sze, aho gyan az ol va sás és az iro da lom is. A dísz le tek és jel me zek el ké -
szí té se a kép ző mű vé szet hez kap csol ja a szín ját szást.

A ver ba li tás fej lesz té sé ben már említésre ke rült a szín ját szás, ami a szocio-
kulturá lisan hát rá nyos hely ze tű gye re kek nek egyik ki vá ló te rü le te. So kan kö zü -
lük szü le tett szí né szek.

Nem kor lá to zó dik a szín ját szás a tel jes em be ri nagy ság ban tör té nő meg je le -
nés re. A bá bo zás kü lön bö ző for mái, az árny já té kok, a pan to mim le het nek egész
test tel vagy test ré szek kel meg je le ní tet tek. A sok fé le ség meg je le né si út a sok fé le
ké pes ség és ér dek lő dés szá má ra.

A Waldorf-pe da gó giá ban a szín ját szás nak ha tal mas sze re pe van. Egy szín-
 ház te rem a leg job ban hasz nál ha tó he lyi ség még a ta ní tás ban is. Előadás ra, szín-
 ját szás ra, kon cert re, tánc ra, kö zös já té kok ra ki vá lóan al kal mas.

A sza ba di dős te vé keny sé gek szá má ra is leg meg fe le lőbb he lyi ség egy szín ház -
te rem. A nagy te ret sok fé le kép pen le het hasz nál ni egész ben és ré szek re oszt va.
Ha va la hol a szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű gye re kek nek in dí tan dó sza-
 ba di dős prog ram szá má ra kor lá to zott he lyi ség le he tő ség van, egy szín ház te rem a
leg jobb vá lasz tás. A szín ház te rem olyan, mint ma ga a szín ját szás, bár mi le het,
bár mi lyen sze re pet be tud töl te ni.

Kép ző mű vé szet
A kép ző mű vé szet is, mint a töb bi mű vé sze ti ág, olyan ko moly do log, hogy nem
sza bad na gyon ko mo lyan ven ni. A já té kos ság, a kí sér le te zés, az al ko tás a lé nye -
ge, és nem a vég ered mény mint mű vé szi ér ték. A legegy sze rűbb asz falt rajz is al-
 kal mas az ér zé sek ki fe je zé sé re.
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A vi zuá lis meg je le ní tés lé nye ge sen kü lön bö -
zik a töb bi mű vé sze ti ág tól, mert a leg több eset-
 ben az al ko tás ma ra dan dó, lega lábbis hosszabb
időn át, új ra és új ra meg te kint he tő ugyanaz az
al ko tás.37 Nem csak az al ko tás fo lya ma tá ban hat
a mű, ha nem a ké sőb biek ben is mint vi zuá lis él-
 mény meg ma rad. El té rően a mu zsi ká lás és
szín ját szás él mé nyé től, a kép ző mű vé sze ti al ko -
tás ele ve kom po ná lás, ren de zés.

A kép ző mű vé szet ágai le he tő sé get ad nak
sok fé le ké pes ség nek. A fo tó zás tól a szob rá sza -

tig, az olaj fest mény től a szá mí tó gé pes gra fi káig és még eze ken túl is nagy vál to -
za tos ság jel lem zi a kép ző mű vé sze tet. Mint a szín ját szás ban, itt is a sok fé le le he -
tő ség sok fé le ér dek lő dés nek és ké pes ség nek ad utat.

A kép ző mű vé szet leg több ször anya gi gé nyes. Az esz köz és az alap anyag mi-
 nő sé ge meg ha tá roz hat ja az ered mény szín vo na lát. Ugyanak kor köz tu dott, hogy
a ko ra be li fes tők ma guk ke ver ték, sőt ki ta lál ták a szí ne ket. Már az anya gok el ké -
szí té se is sok krea ti vi tást kí vánt.

A kép ző mű vé sze ti sza ba di dős prog ra mok na gyon al kal ma sak an nak meg ta -
pasz ta lá sá ra, mi lyen mó don le het akár a sem mi ből is va la mit ké szí te ni. Ha a
hang súly az al ko tás fo lya ma tá ra ke rül, amely nek ré sze az anya gok és esz kö zök
megal ko tá sa is, ak kor kis költ ség gel is mű köd het a kép ző mű vé sze ti kör.

A sza ba di dős prog ra mok ba meg hí vott mű vé szek a részt ve vők nek nagy im-
 pul zust ad hat nak. Be szél ge tés, be mu ta tó, kö zös mű hely nem csak a szak mai fo-
 gá sok, ha nem az al ko tás mi ben lé té nek megér té sét is más szint re he lyez he ti.

Sze ren csés, és nem is rit ka, hogy egy-egy mű vész gye re kek nek, fia ta lok nak
ve zet mű vé sze ti klu bot, szak kört. A mű vé szek ál tal irá nyí tott fog lal ko zá sok fo-
 lya ma to san él ményt ad nak a részt ve vők nek a mű vész gon dol ko dá sá ból, lá tás -
mód já ból. Az iden ti tás fej lő dé se ér de ké ben fon tos, hogy hi te les és ki vé te les
egyé ni sé gek ve gyék kö rül a gye re ke ket.38 Ahol ilyen sze mé lyi sé gek ből hiány
van, mint pél dául a szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tűek kör nye ze té ben, ott
kü lö nö sen fi gyel ni kell er re a prog ra mok szer ve zé sé nél.

37 Ez is jel zi, hogy a film mű vé szet moz gókép-ha tár te rü let, sok te kin tet ben a kép ző mű vé szet ré sze.
38 La ka tos György a Romano Glasszo egy ze ne-tánc ta ní tá sán így kiál tott a gye re kek re, ami kor fi-

 gyel met le nül ügyet len ked tek: „Hát ci gány gye re kek vagy tok ti? A ci gány gye rek már az any ja
ha sá ban is tud tán col ni. És he ge dül ni is.”
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Prog ra mok

A kü lön bö ző sza ba di dős te vé keny sé gek ön ma guk ban, spo ra di ku san, ad hoc jel-
 leg gel is nagy le he tő sé gek a fej lő dés re. Ha tu da to san, prog ra mok ba szer ve zet tek
a ké pes ség fej lesz tő, al ko tó te vé keny sé gek, a ha té kony ság meg sok szo ro zó dik.
A prog ra mok cél ja le het pél dául is me ret- és ké pes ség fej lesz tés, tár sas kész sé gek
és élet mód ve ze tés ala kí tása, az iden ti tás kiala ku lá sá nak se gí té se, de akár mindez
egye sít he tő komp lex prog ra mok ban.

A prog ra mok szem lé le ti alap jai
Ah hoz, hogy egy szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű te het sé gek szá má ra in-
 dí tott prog ram elér je cél ját, gon do san meg kell ter vez ni az el vi hát te rét, és fel-
 mér ni az igé nye ket, le he tő sé ge ket.

Ja vas la tok a prog ra mok hoz:

• A prog ram ba tör té nő be ke rü lés hez nem fel tét le nül szük sé ges ké pes ség mé -
rés, az ér dek lő dés jobb jel ző je a te het ség nek, kü lö nö sen az alul tel je sí tő cso-
 por tok ese té ben. A meg fi gye lés és ér té ke lő lis ták, va la mint az ön je lö lés
alap ján biz to sab ban le het a mo ti vált, a szo ká sos nál töb bet elér ni aka ró,
szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű egyé ne ket elér ni.

• A prog ram le he tő ség sze rint egy más ra la zán épü lő ré szek ből áll jon.
A prog ram ré szek be va ló be ke rü lés fo lya ma tos le het, de jó, ha al ka lom van
trau ma men tes, ku darc men tes ki lé pés re is.

• Fej lő dé sé vel kap cso la tos dön té sek ben a te het ség nek meg ha tá ro zó szava
van. Az el kö te le ző dés min dig na gyobb, ha sa ját dön té sen alap szik a rész vé -
tel. Emel lett fi gye lem be kell ven ni, hogy a te het sé ge sek nek nagy a sza bad -
ság igé nye, és sze re tik sa ját út ju kat jár ni, sa ját megol dá sai kat kö vet ni.
A prog ra mok nak elég ru gal mas nak kell len ni ah hoz, hogy sok fé le kép pen
részt ve hes se nek ben ne a gye re kek, fia ta lok.

• Fej lő dé sé vel egy re töb bet tud ten ni és kell is hogy te gyen a te het sé ges
egyén ma ga is a kör nye ze téért. Ezt az el vet az zal le het megala poz ni, ha a
prog ram ré sze olyan megál la po dás, amely ben a te het sé ges fia tal ma ga is
felajánl al ko tó, ta ní tó, tá mo ga tó, fej lesz tő te vé keny sé get, amellyel a kör-
 nye ze tét töb bé, job bá és szeb bé te he ti.

• Sze ren csés, ha a prog ram nak si ke rül a te het sé ges egyén kör nye ze tét is be-
 von ni, mert ez zel a hát szél is se gí ti majd. A csa lád és az is ko la ki vá ló part-
 ne re le het a te het ség gon do zó prog ram nak, ha a prog ram ban ha tá ro zot -
tan körülírt és vég re hajt ha tó, va la mint leg fő kép pen fel vál lal ha tó felada tai
van nak.
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Az anya gi tá mo ga tás is szük sé ges le het, de ez min dig cél zott jut ta tás ként és
jól el lenőr zöt ten éri el cél ját. Jó megol dás, ha ma ga a te het sé ges gye rek vagy fia -
tal dönt he ti el, hogy mi re hasz nál fel adott ke re tet fej lő dé se ér de ké ben.39

A prog ra mok szer ke ze te és tar tal ma
A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű gye re kek és fia ta lok az is ko lá ban egye-
lő re ke vés sé tud nak kiemel ked ni, de mégis, az is ko la bi zo nyos fo kig hát te ret ad a
fej lő dés hez. Az is ko lai szü ne tek ben azon ban, ami kor má sok szá má ra meg nyí lik
a vi lág, szá muk ra in kább be csu kó dik. Ek kor szem be sül nek legin kább a csa lád
anya gi és kul tu rá lis el ma ra dott sá gá val, amely szö ges el len tét ben áll ha tal mas
ter veik kel, ma gas röp tű te vé keny sé gek el kép ze lé sé vel. Ezek a hely ze tek két sé ge -
ket okoz hat nak, ame lyek az tán az amúgy is nagy erő fe szí té se ket kí vá nó felada -
tok tól sok ener giát vesz nek el.40

Sza ba di dős prog ra mok in dí tá sa ezért is a leg jobb megol dás a szociokulturáli-
san hát rá nyos hely ze tű te het sé gek el lá tá sá ban. Az is ko lai szü ne tek re ter ve zett
prog ra mok nem csak tar tal muk ban, de az zal is hat nak, hogy csök ken tik a csa lá di
mi liő vissza hú zó ere jét. Ahe lyett, hogy a kor lá taik kal szem be sül né nek a szocio-
kulturálisan hát rá nyos hely ze tű gye re kek, a le he tő sé gei ket pró bál gat hat ják.

A csa lád min den kép pen je len tős sze re pet ját szik az egyén éle té ben. Nem
megol dás a csa lád ból tel je sen ki von ni a gye re ke ket. Sok kal jobb, ha a csa lá dot is
si ke rül be von ni a prog ram ba. A te het sé ges gye re kek hát te ré vel is tö rő dő prog ra -
mok si ke re seb bek, mint azok, ame lyek fi gyel men kí vül hagy ják ezt a fon tos kö-
 ze get. A csa lád ra ugyanaz az alap sza bály ér vé nyes, ami a gye re kek re: 

• el kö te le ző dés, 
• sa ját erő fe szí tés,
• fej lő dé sért fel vál lalt fe le lős ség ese tén ha tá sos 

a prog ram.

Ezért a csa lá dok tá mo ga tá sa egy be kell hogy es sen a
csa lá dok ál do zat vál la lá sá val. Le he tő sé geik mér té ké ben
el vá rás, hogy a gye re kek ér de ké ben te gye nek va la mit a
csa lád ta gok is. Ez le het annyi, hogy a kis gye rek nek meg-
old ják a prog ra mok ra va ló el ju tá sát, le het felada tok el-
 vég zé se, mint pél dául a gye rek al ko tá sai nak meg fe le lő ke-
 ze lé se, fel lé pé sei nek lá to ga tá sa.

39 Nagy sze rű gya kor la ti meg va ló su lá sa lát ha tó en nek és egyéb fen ti el vek nek az „Esélyt a ké pes sé -
gek nek” Ala pít vány prog ram já ban.

40 Kö szö net Gurbacs Gá bor nak, hogy er re fel hív ta a fi gyel mün ket.
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A sza ba di dős prog ra mok egy szer re je len te nek szó ra ko zást és fej lő dést.
A sza ba di dő ak tív el töl té se min dig va la mennyi re mun ka és/vagy ta nu lás is.
A prog ra mok tar tal má nak meg ter ve zé sé ben a részt ve vők ér dek lő dé se és a te vé -
keny ség nek a részt ve vők fej lő dé sé ben be töl tött sze re pét ér de mes fi gye lem be
ven ni.41 Ezek a te vé keny sé gek a pá lya orien tá ció ra és a pá lya vá lasz tás ra je len tős
ha tás sal le het nek.

Iden ti fi ká ciós prog ra mok
A prog ra mok kö zül ta lán az iden ti fi ká ciós prog ram a leg ke vés bé is mert, ezért
ér de mes er ről bő veb ben szól ni.

Az egyik jól kö rülír ha tó té ma, ami re fel fűz he tők a te vé keny sé gek, az iden ti -
tás fej lesz té se. A sza ba di dős te vé keny sé gek a tizen-huszonéves ko rosz tá lyok szá-
 má ra a leg fon to sab bak (Super 1984). Nem vé let le nül, mert ön ma ga meg ta lá lá sá -
ban ak kor sze rez het fon tos ta pasz ta la to kat az egyén, ami kor sa ját dön té sei
alap ján vá laszt ja meg a te vé keny sé ge ket. En nek ér tő irá nyí tá sa nagy se gít ség a fi-
a ta lok nak.

Az iden ti fi ká ciós prog ra mok kü lö nö sen fon to sak azok szá má ra, akik va la mi -
lyen ok ból beil lesz ke dé si prob lé mák kal küz de nek és/vagy ké pes sé geik alatt tel-
 je sí te nek. A te het sé ge sek na gyobb ré sze alul tel je sí tő. Az ér tel mi ké pes sé ge ket
mé rő tesz tek ben a leg fel ső 5%-ot elérő gye re kek nek meg kö ze lí tő leg a fe le ké pes -
sé gei alatt tel je sít az is ko lá ban (Whitmore 1980). Ezek nek a gye re kek nek a nagy
ré sze nem is tud ja ma gá ról, mi re len ne ké pes.

A meg mu tat ko zó te het sé ge se ket se gí ti, ha a te het ség mint identitáselem har-
 mo ni ku san beépül az énké pükbe. A je len tő sen ké pes sé gei alatt tel je sí tő, va la mi -
lyen ok ból meg lé vő kü lön le ges sé gei miatt hát rányt szen ve dő te het sé ge sek szá-
 má ra ez bo nyo lul tabb feladat, mint az ilyen kü lön le ges sé gek kel nem öt vö ző dő
te het sé gű egyé nek szá má ra.

Az iden ti fi ká ciós prog ra mok nak leír ha tó egy olyan ke re te, amely se gít bár-
 mely ha son ló prog ram kiala kí tá sá hoz.

Iden ti fi ká ciós prog ram alul tel je sí tő fia ta lok szá má ra:

1. Egyen lő mér ce felál lí tá sa.
2. Hely zet elem zé se.
3. Sa ját kul tú ra megis me ré se.
4. Kiemel ke dő al ko tók mint sze rep mo del lek.

41 A mel lék le tek ben ta lál ha tó a Sza ba di dő kér dő ív, amely ar ra is rá kér dez, hogy mennyi re szó ra -
ko zás és mennyi re mun ka/ta nu lás egy-egy te vé keny ség.
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5. Elő nyök és hát rá nyok.
6. Más ság ból fa ka dó gá tak és le he tő -

sé gek szo ciál pszi cho ló giai elem zé -
se.

7. Új irá nyok, megol dá sok ke re sé se.
8. Egyé ni kö zép tá vú és hosszú tá vú

cé lok, meg küz dé si stra té giák.

1. Az egyen lő mér ce azt je len ti, hogy sem töb bet, sem ke ve seb bet nem sza-
 bad el vár ni va la ki től azért, mert va la mi lyen szem pont ból a több ség től el té rő a
hely ze te. A po zi tív diszk ri mi ná ció is diszk ri mi ná ció. Az el vá rá so kat az egyén
ké pes sé gei hez kell iga zí ta ni. A kö rül mé nyek azok, ame lye ket meg fe le lő vé kell
ten ni, hogy az egyén, füg get le nül sa já tos sá gai tól, ké pes sé gei leg ja vát hoz has sa.

So kan visszaél nek a kör nye zet lel ki fur da lá sá val vagy a po zi tív diszk ri mi ná -
ció le he tő sé gei vel, és jut ta tá so kat akar nak sa ját be fek te tés nél kül. A va ló di tá mo -
ga tás az egyén fe le lős ség vál la lá sá ra épít, és el vár ja, hogy a sa ját fej lő dé séért te-
 gyen meg min den szük sé ges erő fe szí tést. Gyak ran fel men tik a kü lön le ges
hely zet ben lé vő ket hely ze tük miatt, és ez zel csök ken tik le he tő sé gei ket, gyen gí tik
meg küz dé sü ket.42

Más rész ről sok szor a hát rá nyos hely zet ben lé vő egyé nek úgy ér zik, ne kik
töb bet kell tel je sí te ni má sok nál (mert moz gás kor lá to zott, mert lány, mert ci gány
szár ma zá sú stb.), mert bi zo nyí ta niuk kell, és mint hogy kü lön le ges hely ze tet te-
 rem te nek, és ez kü lön meg ter he lés a kör nye zet szá má ra, ezért töb bet kell ad-
 niuk. Úgy ér zik, hogy há lás nak kell len niük. Ha ter mé sze tes a kü lön le ges is, va-
gyis mind fi zi kai lag, mind szel le mi leg aka dály men tes a kör nye zet, ak kor ilyen
gon do lat fel sem me rül het.

2. Az iden ti tás fej lő dé se ér de ké ben a hely zet elem zé se min dig az adott egyén
vagy cso port sa já tos sá gai men tén kell, hogy tör tén jen. Fi gye lem be kell ven ni a
kü lön le ges sé ge ket, ezek elő nyeit és hát rá nyait, a le he tő sé ge ket és a le het sé ges cé-
 lo kat. Tisz tá ban kell len ni az zal, hogy pél dául lány ként mi lyen gon dol ko dá si
mód, mi lyen bio ló giai szerep jel le mez va la kit, vagy si ket ként mi lyen fi zio ló giai
jel lem zők és mi lyen esz kö zök áll nak ren del ke zés re.

3. A sa já tos sá gok men tén, a sa ját kul tú rá ja ál tal tud ja felépí te ni ér té keit az
egyén. Ezek fi gye lem be vé te lé vel, a mű vé szet, a fi lo zó fia, a tör té ne lem és egyéb

42 A diszlexiásoknak je len tős hát rányt okoz pél dául a nyelv ta nu lás és egyéb tan tár gyak aló li fel-
 men tés. Az élet nem ment fel sem mi fé le ok kal. Aki nek ké pes sé ge és tu dá sa van, an nak van le-
 he tő sé ge tel je sít mé nyek eléré sé re. To váb bi in for má ció pél dául a http://www.isheds.eu web ol-
dalon az egye te mi hall ga tók el lá tá sá ról.
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tu do má nyok ered mé nyeit is fel hasz nál va sa ját ér ték rend kiépí té se kez dőd het
meg. A lé nye ges ér té kek elem zé se ön ma gá ban is hasznos, de a se gít sé gül hí vott
kö ze gek ben sok szo ros ha tá sú.

4. Az iden ti tás felépí té sé ben nagy je len tő sé ge van a sze rep mo del lek nek.
A kü lön le ges hely zet ben, va la mi lyen szem pont ból ki sebb ség ben lé vők szá má ra
igen je len tős feladat az iden ti tás kiala kí tá sa. Ha eh hez még egy to váb bi kü lön le -
ges ség, így a te het ség tár sul, vég kép pen ma gá ra ma rad, nem könnyen ta lál min-
 tát a fia tal.

A sze rep mo del lek le het nek ko ráb bi ko rok ha son ló kü lön le ges sé gek kel bí ró
te het sé gei, akár az iro da lom ban meg je le nő sze mé lyek is. Na gyon sze ren csés, ha
si ke rül kortárs kiemel ke dő al ko tót ta lál ni. Az is nagy sze rű, ha az ilyen egyé nek
éle té vel megis mer ked het nek a fia ta lok, de még ha tá so sabb, ha ez az egyén haj-
 lan dó sze mé lyes be szél ge té sen részt ven ni.

Az ön se gí tő cso por tok azért na gyon ha té ko nyak, mert a fia ta lok sze mé lyes
pél dá kat lát hat nak a hely ze tek megol dá sá ra, ami sa ját megol dá saik nak kiin du lá -
sa le het. Egy-egy si ke res tag ja a cso port nak, akár ma ga a koor di ná tor, sze rep mo -
dell ként jö het szó ba.

5. A szám ve tés, a kü lön le ges ség ből szár ma zó
elő nyök és hát rá nyok konst ruk tív vizs gá la ta a
konst ruk tív megol dá sok alapja. Az adott ság nem
di cső ség és nem szé gyen, ha nem le he tő ség és kor-
lát. Ezek reá lis is me re te az önis me ret, ami a meg-
 küz dés ben kulcs sze re pet ját szik.

Del phoi jós női is a leg ha té ko nyabb ta ná csot
ad ták a klien seik nek: „Is merd meg ma ga dat.” Sa -
ját elő nyeit ak kor tud ja hasz nál ni az egyén, ha is-
 me ri eze ket, és az ezek ál tal ren del ke zés re ál ló le-
 he tő sé ge ket felis me ri. Aki pe dig a hát rá nyai val is
tisz tá ban van, sőt el fo gad ja ön ma gát a gyen ge sé -
gei vel együtt, az ke vés bé lesz tá mad ha tó. Nem in -
dul harc ba olyan fegy ve rek kel, ame lyek kel nem ren del ke zik. Min den ki nek van
Ac hil les-sar ka. Ha is me ri, tud ja vé de ni, és felis me ri, ha va la ki ezen ke resz tül
akar ja tá mad ni. Az önis me ret és önel fo ga dás meg véd.

A va la mi lyen szem pont ból a több ség hez ké pest hát rány ban lé vő cso por tok -
nak is tud niuk kell, hogy mi az, ami hely ze tük ben a hát rányt okoz za, és mi az,
ami vi szont előnyt je lent.

6. A más ság min den kép pen kü lön le ges reak ció kat ger jeszt. Ezek kel a je len -
sé gek kel so kat fog lal ko zik a szo ciál pszi cho ló gia. Akár szak iro da lom ol va sá sá val,
akár szak em be rek meg hí vá sá val, előadá sok és fő leg be szél ge té sek ál tal is me re te -
ket sze rez het nek a fia ta lok azok ról a tör vény sze rű sé gek ről, ame lyek kel szem be -
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sül nek a min den na pi élet ben. Ha is me rik eze ket, ak kor ke vés bé ér zik sze mé lyes -
nek, és könnyeb ben meg küz de nek ve lük.

7. Mindezek az is me re tek al ko tó gon dol ko dás ba for dít ha tók. Akár be szél ge -
tés, cso port mun ka, pro jekt, tu do má nyos ku ta tó mun ka, vagy bár mi lyen for má -
ban az in for má ciók hasz ná la tá val a fia ta lok megol dá so kat ke res het nek cso port -
juk prob lé mái ra. Így le het szó akár me lyik fen ti té ma kör ről an nak ala po sabb
át gon do lá sá val, és a megol dá si mó dok ke re sé sé vel mé lyebb megér tés re tesz nek
szert a fia ta lok.

8. A mé lyebb megér tés, és az ál ta lá no sabb prob lé ma hely ze tek megol dá sa jó
alap a sa ját hely zet megér té sé re és ke ze lé sé re. Kö zép tá vú és hosszú tá vú cé lok ki-
 je lö lé sé vel a fej lő dés és az iden ti tás biz to sab bá vá lik.

Az iden ti fi ká ciós prog ram a meg fe le lő cso port ra adap tál ha tó. Akár mi lyen
ok ból kiala kult alul tel je sí tés vagy egyéb prob lé ma ese té ben a fő pon tok ba fog lalt
ele mek re szük ség van. Ezek se gí tik az egyént, hogy a te het ség iden ti tás ba va ló
beépí té sét össze tud ja egyez tet ni az egyé ni-tár -
sa dal mi sa já tos sá gai val.

A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű te-
 het sé gek kö zött igen so kan van nak a ci gány
szár ma zá súak. Hát rá nyaik egy re job ban azo no -
sí tot tak, most már épp ide je, hogy elő nyei ket is
meg ta lál ják. A te het sé ges ci gány fia ta lok ra is al-
 kal maz ha tó az iden ti fi ká ciós prog ram.

Az iden ti fi ká ciós prog ram al kal ma zá sa a ci gány szár ma zá sú te het sé ges fia ta -
lok ra:

• A hely zet elem zé se, az alul tel je sí tés meg ha tá ro zá sa, a cé lok ki je lö lé se.
• Be szél ge té sek a ci gány kul tú ra, mű vé szet és fi lo zó fia se gít sé gé vel fon tos

dol gok ról, mint jó és rossz, al ko tás és rom bo lás, élet és ha lál stb.
• A ván dor lás kér dé se kü lön bö ző kul tú rák ban, tör té nel mi, gaz da sá gi és

pszi cho ló giai hát te re, az em be ri ter mé szet ből fa ka dó igé nyek és szük ség -
sze rű sé gek meg tár gya lá sa.

• Kiemel ke dő ci gány egyé nek éle té nek, te vé keny sé gé nek, gon do la tai nak
megis me ré se.

• Az ér tel mi ké pes sé gek és a te het ség mi ben lé té nek megis me ré se és elem zé -
se.

• Pa to ló giás és an ti szo ciá lis vi sel ke dés meg je le né se a ci gány kö zös sé gek -
ben.
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• A ci gá nyok kal kap cso la tos, és a ci gá nyok nak a ma gya rok kal kap cso la tos
szte reo tí piái, és a kü lön fé le előíté le tek, ame lyek meg ha tá roz zák a ki sebb -
ség ben élők hely ze tét.

• Rassziz mus és a men tá lis be teg sé gek.
• In teg rá ció jól és rosszul, sze pa rá ció és egyéb le he tő sé gek.
• Új irá nyok és le he tő sé gek a ci gány ki sebb ség szá má ra.
• Egyé ni le he tő sé gek, pers pek tí vák, cé lok és meg küz dé si stra té giák.

A sza ba di dős prog ra mok a ta nu lás és a pá lya vá lasz tás alap jai. Akár hob bi
ma rad egy te vé keny ség, akár hi va tás sá ala kul, az egyén fej lő dé sét se gí ti az ak tív
fia tal kor. A ma gán élet ben legalább annyi ra fon to sak a konst ruk tív te vé keny sé -
gek, mint a mun ká ban. A va ló di tár sas kap cso la tok alapja a kö zös ér dek lő dés, te-
 vé keny ség. A sza ba di dős prog ra mok kö zös ség szer ve ző, tár sas kész sé ge ket erő sí -
tő ha tá sa tár sa dal mi elő nyök kel jár.

A prog ra mo kat ér de mes affé le ön se gí tő, önszerveződő cso por tok ként in dí ta -
ni. Le he tő ség sze rint a fia ta lok kö zül ke rül je nek ki a szer ve zők. A fel nőt tek,
szak em be rek a mun kát felügye lik, szak mai lag irá nyít ják. Affé le men to rok ként
mű köd nek, majd egy idő után a be vont fia ta lok kö zül is lesz nek men to rok, akik
ideá lis eset ben át ve szik a mun ká nak ezt a ré szét. 

Min den szak em ber nél töb bet tud az, aki ma ga ta pasz talt meg hely ze te ket, és
eze ket meg ta nul ta ér tően ke zel ni.

Mentorálás

A men tor kü lö nö sen je len tős a te het sé ges hát rá nyos hely ze tű gye re kek éle té ben
(Frasier 1979). Sze re pe nem a ha gyo má nyos men torszerep, de sok te kin tet ben
mégis meg fe lel az ere de ti kép nek.

Men tor Odüsszeusz ba rát ja és fiá nak ta ní tó ja
volt. Az apa tá vol lé té ben ve zet te, bá to rí tot ta Tele-
makhoszt. A tu dás nál töb bet adott, megosz tot ta a
megis me rés örö mét az if jú val. Ba rát ja, ta nács adó ja,
tá mo ga tó ja volt.

A men tor ság ha té kony in téz mény, ame lyet a gö -
rög fi lo zó fu sok tól kezd ve (pl. Szók ra tész, aki be-
 szél ge tett ta nít vá nyai val) Erasmuson ke resz tül 
Rous seau-ig sok nagy em ber al kal ma zott, hogy
ma guk hoz ha son ló nagy em be re ket ne vel je nek.
A kö zép ko ri Ang lia ne ves is ko lái ban, mint Ox ford és Camb ridge, in téz mé nyes -
sé vált a men tor ság. 
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Majd nem mindegyik ma gas szin tű tel je sít ményt mu ta tó egyén éle té ben
meg ta lál ha tó egy men tor, pat ró nus, szpon zor, aki szel le mi-in tel lek tuá lis tá mo -
ga tást, bá to rí tást nyúj tott. A leg több tu dós nak, aki kü lön le ge sen nagy ered mé -
nye ket ért el, je len tős sze mé lyes kap cso la ta volt egy ta ná rá val. 

Charles Dar win ép pen csak át la gos ér tel mi ké pes sé gek kel ren del ke ző gye-
 rek nek tűnt. Sen ki nem gon dol ta vol na ró la, hogy ő fog ja for ra dal ma sí ta ni a bio -
ló giát. Ap ja sze ret te vol na, ha fia, mint ő is, or vos lesz, de az if jú Charles ha mar
fel ha gyott az or vo si ta nul má nyok kal. Camb ridge-be ment teo ló giát ta nul ni.

Dar win nak na gyon tet szett egyik ta ná rá nak ok ta tá si mód sze re.
John Henslow pro fesszor, egy ter mé szet tu dós lel kész, az ön ál ló
fel fe de zés re, ku ta tás ra és te rep gya kor la tok ra épí tett. Ha mar egy-
 más ra ta lált ta nár és ta nít vány. Együtt sé tál tak a ter mé szet ben,
ro va ro kat gyűj töt tek, ele mez ték a kő ze tek kiala ku lá sát.

Dar win, miu tán el vé gez te az egye te met, Henslow ja vas la tá ra
be ke rült ter mé szet tu dós ként a kor mány ál tal ak ko ri ban in dí tott
dél- af ri kai ku ta tó ex pe dí ció ba. A ke mény öt éves uta zás so rán
Henslow le ve le zé sük ben mind vé gig tá mo gat ta, biz tat ta volt ta-
 nít vá nyát, to váb bá a Dar win ál tal ha za kül dött anya got kar ban -

tar tot ta a ké sőb bi elem zé sek szá má ra. Vissza té ré se után Henslow tá mo ga tá sá val ju tott
ösz tön díj hoz egy öt kö te tes zoo ló giai mű megírá sá ra.

Ba rát sá guk to vább ra is tar tott, és jól le het az evo lú ciós el mé let re néz ve fel fo gá suk el-
 té rő volt, a nagy vi hart ka va ró, „A fa jok ere de te” cí mű könyv kiadá sa után Henslow vál-
 lal ta az el mé let tel fog lal ko zó tu do má nyos vi ta ve ze té sét.

Dar win és Henslow együtt mű kö dé sé ben ki tűn nek a men tor és vé den ce kap-
 cso la tá nak je len tős té nye zői:

• kö zös ér dek lő dés és szen ve dély,
• meg fe le lés a men tor ta ní tá si és a vé denc ta nu lá si stí lu sa kö zött,
• kü lön le ges, hosszan tar tó, köl csö nös bi za lom ra épí tő kap cso lat,
• szim met ri kus kap cso lat,
• megegye ző élet stí lus.

Men tor ként el ső sor ban csa lád tag, má sod sor ban va la me lyik ta nár sze re pel a
be szá mo lók ban, de akár test vér, idő sebb társ, ba rát is be tölt het ilyen sze re pet.
A vé let le nek nagy ban köz re ját sza nak a meg fe le lő egyé ni sé gek egy más ra ta lá lá -
sá ban.

A men tor ság in téz mé nye sen is kiala kít ha tó. Ilyen kor a fen tiek nem fel tét le nül
jel lem zőek a kap cso lat ra. A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű te het sé gek ese-
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 té ben ép pen az se gí ti a vé den cet, hogy a men tor a ko ráb biak tól el té rő élet ve ze tést
mu tat, mun ka stí lu sá val is min tát ad. A kap cso lat ke vés bé szim met ri kus, mint a
ter mé sze te sen adó dó egyéb men tor–vé denc hely ze tek ben, de messze nem a ta -
nár–diák, ve ze tő–ve ze tett kap cso lat. Ezért a men torsze rep re nem al kal mas akár-
 me lyik jó ta nár vagy ve ze tő. A men tor leg fon to sabb tu laj don sá gai a kö vet ke zők:

• nyi tott ság, több szem pont ból va ló meg kö ze lí tés ké pes sé ge,
• to le ran cia, el fo ga dás,
• te rü le te irán ti el kö te le zett ség.

A men tor és vé den ce kö zö sen kell hogy kiala kít sa együtt mű kö dé sé nek mód-
 ját, te rü le tét. Igen kü lön bö ző le he tő sé gek van nak. Az aláb bi lis ta is kü lön fé le
megol dá so kat mu tat, és ter mé sze te sen ezek től igen el té rő, sa já tos együtt mű kö -
dés is kiala kul hat:

1. rend sze res ta lál ko zá sok,

2. le ve le zés,

3. idő sza kos együtt mű kö dés (pl. nyá ri gya kor lat),

4. kö zös mun ka egy-egy té mán,

5. rend sze res felada tok,

6. ta ná csok a szak mai fej lő dés hez (pl. to vább ta nu lás, kép zé sek, ta nár vá -
lasz tás),

7. köny vek, esz kö zök, anya gok is mer te té se, aján lá sa,

8. se gít ség ösz tön dí jak eléré sé hez,

9. se gít ség esz kö zök höz ju tás ban,

10. elért tel je sít mé nyek meg je len te té sé nek biz to sí tá sa (pl. be mu ta tók, pub li -
ká ciók).

A fia ta lok nak kü lön bö ző igé nyei le het nek. A ta pasz ta lat azt mu tat ja, hogy
nagy kü lönb ség van a fiúk és a lá nyok kö zött ezen a té ren. A lá nyok el ső sor ban
lel ki tá mo ga tást, biz ta tást igé nyel nek, míg a fiúk a szak mai, üz le ti kar rier rel kap-
 cso la tos in for má ció kat ré sze sí tik előny ben. 

A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű te het sé ge sek ese té ben in dí tott men-
 torprog ra mok ál ta lá ban a szo ká sos nál is kö töt teb bek. A men to rok nak adott ke-
 re tek kö zött eset leg több te het sé get is tá mo gat ni kell mind tu dá sa, gon dol ko dá sa
fej lő dé sé ben, mind vi sel ke dé sé nek ala kí tá sá ban, mind gyen ge anya gi hát te ré nek
kom pen zá lá sá ban. A feladat te hát sok ré tű, a szo ká sos men torsze rep hez a szü lő,
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a me ne dzser, az edző, a lel ki tá masz és a csa lád ba rát ja szerep tár sul az ilyen
men tor prog ra mok ban.

Pá lya vá lasz tás és a mun ka

A gye re kek pá lya orien tá ció já hoz a kör nye zet ad ja meg az ala pot. Pél dául or vos -
di nasz tiák, mér nök di nasz tiák, szí nész di nasz tiák, más rész ről bá nyász di nasz tiák
és földműves-dinasztiák jel zik a csa lá di meg ha tá ro zott sá got. 

Min den ki egy szer re több fé le sze re pet tölt be éle té ben. Ezek a sze re pek nem
füg get le nek egy más tól. A csa lá di, is ko lai/mun ka he lyi és sza ba di dős sze re pek
ha tás sal van nak egy más ra. Az egyik ben meg je le nő ne héz ség ha tás sal van a töb bi
sze rep re is az énképen ke resz tül (Super 1984). A szociokulturálisan hát rá nyos
hely ze tű gye re kek szá má ra ál ta lá ban mind a csa lá di, mind az is ko lai sze re pek
ku dar co sak, és a sza ba di dő el töl té se sem je lent iga zán örö met, ha nincs a ké pes -
sé geik nek meg fe le lő ki hí vás. Ez zel a ku dar cos hát tér rel bo rí té kol ha tó a mun ka -
he lyi szerep ku dar ca, ami már a pá lya vá lasz tás sal el kez dőd het.

A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű te het sé ges gye re kek egyik jel lem ző -
je, hogy ma gas, de elér he tő cé lo kat ál lí ta nak ma guk elé. Hosszú tá vú cél jaik van-
 nak, ame lyek ko rán ki fej lőd tek ben nük, és reá li sak nak tűn nek (Frasier 1979).
Hely ze tük höz ké pest ir ra cio ná lis nak tűn het nek a cé lok, de egyéb ként meg va ló -
sít ha tó, kiemel ke dő ter vek. Ha egy edény mo so ga tó pol gár mes ter vagy atom fi zi -
kus akar len ni, meg mo so lyog ják, pe dig miért ne le het ne az zá? 

Az élet pá lya-min tá za tot az egyén csa lád já nak 
• szocio-ökonómiai hát te re, 
• ké pes sé gei, kész sé gei, 
• is ko lai ered mé nyei, 
• sze mé lyi ség jel lem zői, 
• pá lya érett sé ge 
• és a szak mai le he tő sé gek ala kít ják (Super 1984).

A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű
gye re kek ma gas cél jai gyak ran szű k ke re tek
kö zött ma rad nak. A szü lők el vá rá sai és a
gye rek jö vő jé vel kap cso la tos el kép ze lé sei
messze ala cso nyab bak, mint ál ta lá ban jel-
 lem ző. Így a te het sé ges gye rek ke vés bé fon-
 tos nak te kin ti az is ko lai tel je sít ményt, és in-
 kább a sport, a ba rá tai, is me rő sei ál tal több re
tar tott te vé keny sé gek re for dít ja ener giáit
(Begoray–Slovinsky 1997).
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A te het sé ges gye rek nek bel ső irány tű je van, ér zi, mer re kell ha lad nia, de ah -
hoz, hogy meg ta lál ja a szá má ra leg meg fe le lőbb hi va tást, is mer nie kell sok fé le le-
 he tő sé get. Eb ben van nagy sze re pe a kép zé sek nek és a sza ba di dős te vé keny sé -
gek nek. A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű te het sé ge ket kü lö nö sen fon tos
kü lön bö ző ha tá sok nak ki ten ni, hogy a csa lá di hát tér től el té rő cso port ha tá sok
ki tá gít sák az ala csony szociokulturális hát tér ad ta szűk ke re te ket.

A sza ba di dős te vé keny sé gek nem csak
a ké pes sé gek, kész sé gek fej lő dé sé re al kal -
ma sak, ha nem a lá tó tér szé le sí té sé re is. Ér-
 de mes a fog lal ko zá sok részéve ten ni a táv-
 la ti le he tő sé gek be mu ta tá sát. A mű vé szet,
a sport, a stra té giai já té kok is nyúj ta nak
pá lya le he tő sé ge ket, de ezek el ső sor ban a
bel ső fej lő dést se gí tő te vé keny sé gek, ame-

 lyek jó eset ben egész éle té re meg ma rad nak az egyén szá má ra.
Az egyéb fog lal ko zá sok több irány ban nyit hat nak utat. A sza ba di dős te vé -

keny sé gek meg vá lasz tá sá nál a cél a kar rier megala po zá sa is. Az egyé ni fej lesz -
tési terv ben fi gye lem mel kell len ni az egyén irá nyu lá sá ra, amely a te het ség 
szá má ra a fő te vé keny sé gi te rü let lesz. Az en nek meg fe le lő sza ba di dős te vé -
keny sé gek so rán el dől het, hogy va ló ban az a te rü let fe lel-e meg leg job ban a 
te het sé ges fia tal cél jai nak.

„En gem ter mé sze te sen el fo gult tá tesz nek sa ját ma gyar gyö ke reim, de azt hi-
 szem, elég gé tár gyi la go san meg le het ne vé de ni azt az ál lás pon tot, hogy a
ma gyar kul tú rá ban van nak olyan ele mek, ame lyek ből ki ter me lőd het ne az
anyag el vű ség al ter na tí vá ja – és nem csak he lyi, ha nem az egész vi lá gon va ló
hasz ná lat ra is. A ma gyar kul tú rá ban még min dig ko mo lyan ve szik a spi ri -
tuá lis és in tel lek tuá lis kér dé se ket – még so kan és so kat ol vas nak ver se ket,
hall gat nak jó ze né ket, jár nak ki rán dul ni a ter mé szet be és edzik a tes tü ket.
Ugyanak kor a tár sa da lom élen jár a ma te ma ti kai és a ter mé szet tu do má -
nyos fej lő dés ben is. Mi több, a szen ve dés és el nyo más hosszú idő sza ká nak
lec ké jé ből so kan meg ta nul ták, hogyha sza bad ság ra vágy nak, ak kor azt ma-
 guk nak kell ki vív niuk.” 

Csíkszentmihályi Mi hály, 2005



LE VE ZE TÉS

A le ve ze tés a ko ráb bi te vé keny ség könnyed, já té kos foly ta tá sa, hogy a megeről te -
tő mun ka ered mé nye el mé lyül hes sen. A szociokulturálisan hát rá nyos hely ze tű
te het sé gek té má ja szer teága zó. Sok szem pon tot kell fi gye lem be ven ni, sok szem-
 lé le tet kell új ra szem lél ni. Nin csen még meg fe le lően járt út, ezért al ko tó te rü let,
sok öt let tel, le he tő ség gel és bi zony ta lan ság gal, ve széllyel.

A leg job ban egy ele fánt va dá szat il luszt rál ja azok hely ze tét, akik a szociokul-
turálisan hát rá nyos hely ze tű te het sé ge sek el lá tá sá ban kí ván nak ten ni va la mit.

Rész let A. A. Milne Mi ci mac kó cí mű köny vé ből:
– Ma lac ka, el ha tá roz tam va la mit.
– Mit, Mac kó?
– El ha tá roz tam, hogy fo gok egy Ele fán tot.
Mac kó több ször, önér zet tel meg bic cen tet te a fe jét, míg ezt mond ta, s ar ra várt köz-

 ben, hogy Ma lac ka meg kér di: „De ho gyan?” – vagy ké te lyei nek ad ki fe je zést, vagy egyál-
 ta lán szól va la mit. De Ma lac ka na gyon res tell te, miért nem ne ki ju tott elő ször eszé be ez
az öt let.

– Én meg te szem – mond ta Mac kó egy idő múl va, miu tán hiá ba várt. – Még pe dig
Csap dá val. S mert na gyon fur fan gos Csap dá ra gon do lok, se gít sé gem re kell len ned, Ma-
 lac ka.

– Mac kó – mond ta Ma lac ka, most már megint egé szen bol do gan. – Én se gí te ni fo -
gok! De hogy fo gunk hoz zá?

– Az ám, ho gyan? – mond ta Mac kó, és most leül tek gon dol kod ni.
Mac kó el ső öt le te az volt, hogy mély göd röt ás nak, és az Ele fánt, mi kor ar ra jár, be le-

esik a gö dör be, és…
– De miért? – kér dez te Ma lac ka.
– Mit miért?
– Miért es ne be le?
Mac kó az or rát dör göl te, és azt ál lí tot ta, hogy az Ele fánt majd ar ra fe lé sé tál, dú dol

ma gá ban, köz ben az eget né zi, hogy va jon hoz-e esőt a fel hő, így hát nem lát ja meg a
mély ver met, csak mi kor már a szé lé re lé pett, és ak kor már ké ső.

Ma lac ka meg je gyez te, hogy a Csap da nem rossz; de mi tör té nik, ha tény leg esőt hoz a
fel hő?

Mac kó megint az or rát dör göl te, és elis mer te, hogy er re bi zony nem gon dolt. De az -
tán fel ra gyo gott és ki je len tet te, hogy amennyi ben ép pen es ne ak kor, az eset ben az Ele-
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 fánt azért néz né az eget, hogy mi kor fog ki de rül ni, és ezért nem lát ná meg a ver met, csak
ami kor… és ak kor már ké ső vol na.

Mi kor ezt így el ma gya ráz ta, Ma lac ka kény te len volt elis mer ni, hogy ez bi zony jó
Csel fo gás.

Et től Mac kó na gyon büsz ke lett, s már a zse bé ben érez te az Ele fán tot, és már csak egy
kér dés volt hát ra: hogy hol ás sák meg ezt a Na gyon Mély Ver met.

Ma lac ka azon a né ze ten volt, hogy bi zony leg jobb lesz ar ra fe lé megás ni, ahol az Ele-
 fánt tar tóz kod ni szo kott, leg fel jebb né hány lé pés nyi tá vol ság ban.

– De ak kor meg lát ben nün ket, mi köz ben ásunk – ve tet te oda Mac kó.
– Ha az eget né zi?!
– Mégis gya na kod ni ta lál – mond ta Mac kó. Hossza san el tű nő dött, az tán bú san ki je -

len tet te egy só haj jal, hogy: – Még se olyan egy sze rű a do log, mint ami lyen nek gon dol tuk.
Iga zá ban nem is tud nám meg mon da ni, fog tak-e már egyál ta lán Ele fán tot.

– Nem mer ném ál lí ta ni.
Só haj tot tak, feláll tak, ki szed tek bun dá juk ból né hány re kettye tüs két, megint leül tek,

s köz ben Mac kó foly ton azt haj to gat ta: – Legalább gon dol ni tud nék va la mi re! – Mert azt
ho má lyo san sej tet te, hogy egy Na gyon, Na gyon Okos és Ra vasz Agy ve lő nek bliktri az
egész, egy ilyen kér dés.



IRO DA LOM

Anderson, M. (1994): Intelligence and Development. A Cognitive Theory. Black-
well, Ox ford UK. Ma gya rul: Anderson, M. (1998) In tel li gen cia és fej lő dés.
Kulturtrade Kiadó, Bu da pest.

Arm strong, T. (1994): Multiple intelligences in the classroom. ASCD, Ale xand -
ria, Vir gi nia.

Aronson, E.–Patnoe, S. (1997): The jigsaw classroom: Building co operation in the
classroom (2nd ed.), Ad di son Wesley Longman, New York.

Barkóczi I.–Pléh Cs. (1977): Ko dály ze nei ne ve lé si mód sze ré nek pszi cho ló giai ha-
 tás vizs gá la ta. Ko dály Zol tán Ze ne pe da gó giai In té zet, Bács Me gyei Lap kiadó
Vál la lat, Kecs ke mét.

Begoray, D.–Slovinsky, K. (1997): Pearls in shells: Preparing teachers to accom-
modate gifted low-income populations. Roeper Review, 20(1), 45–49.

Bern stein, B. (1972): Class, Codes and Control. Routledge Kegan Paul, Lon don.
Bidwell, C.–Csíkszentmihalyi, M.–Hedges, L.–Schnei der, B. (1999): Final re port

to the Alfred P. Sloan Foundation for the Sloan Study of Youth and Social Deve-
lopment. Vols. 1–2. University of Mi chi gan.

Bloom, B. S. (1956): Taxonomy of Educational Objectives: The Classifica tion of
Educational Goals. Longman Publishing Group, White Plains.

Bu da B. (1994): A sportmentálhigiéné kon cep ció ja. In Bu da B. (szerk.): Men tál -
hi gié né. Ta nul mány gyűj te mény. Animula, Bu da pest, 257–284.

Ceci, S. J. (1990): On Intelligence: A Bioecological Treatise on Intellectual Develop-
ment. Har vard University Press, Camb ridge, Mas sa chu setts.

Chugani, H. T. (1998): A critical period of brain development: Studies of cereb-
ral glucose utilization with PET. Preventive Medicine, 27, 184–188.

Conners, C. K. (1969): A teacher rating scale for use in drug studies with child-
ren. American Journal of Psychiatry, 126, 884–888.

Csíkszentmihályi M. (1990): Flow: The psychology of optimal experience. Har-
per& Row, New York. Ma gya rul: Csikszentmihályi M. (1991): Flow. Áram lat.
A tö ké le tes él mény pszi cho ló giá ja. Aka dé miai Kiadó, Bu da pest.

Csíkszentmihályi M. (1998): Ad dig él tek, amíg meg nem hal tak. Kulturtrade
Kiadó, Bu da pest.

Csíkszentmihályi M. (2005): Elő szó. Kasser T. (2006): Az anya gias ság sú lyos ára.
Ursus Libris, Bu da pest köny vé hez.



153

Hát rány ban az előny – A szociokulturálisan hát rá nyos te het sé ge sek

Deary, I. J. (2000): Looking Down on Human Intelligence: From Psycho metrics to
the Brain. Ox ford Univ. Press, Ox ford.

Dobzhansky, T. (1973): Genetic Diversity and Human Equality. New York, Basic
Books.

Doyle K. O.–Moen, R. E. (1978): Toward the Definition of a Domain of Acade-
mic Motivation. Journal of Educational Psychology, Vol. 71, No. 2, 231–236.

Dweck, C. S.–Licht, B. (1980): Learned helplessness and intellectual achieve-
ment. Gruber, J.– Seligman, M. (eds): Human Helplessness Theory and Appli-
cations. Academic Press, New York,197–221.

Earl, C. J. C. (1942): Discussion on „Test ing Intellectual Capacity in Adults”. Idé zi
Raven, J. C. (1958): Guide to using the Mill Hill Vocabulary Scale with the
Progressive Matrices Scales. H. K. Le wis & Co. Ltd., Lon don. 

Ehrlich, V. Z. (1986): Recognizing superior cognitive abilities in disadvantaged,
minority, and other diverse populations. Journal of Children in Contempo-
rary Society, 18, 55–70. 

Feuerstein, R. (1979): The dynamic assessment of retarded performers. Univer-
sity Park Press, Bal ti mo re, MD. 

Flavell, J. H. (1979): Metacognition and cognitive mo ni tor ing: A new area of
cognitive-developmental inquiry. American Psychologist, 34, 906–911.

Fo dor, J. (1983): The Modularity of Mind. MIT Press, Camb ridge.
Frasier, M. M. (1979): Counseling the Culturally Diverse Gifted. In ed. Ni cho las

Colangelo & Ronald T. Zaffrann (1979): New Voices In Coun seling The Gif-
ted Kendall & Hunt Publishing Company. Dubuque, IA:

Freeman, J. (1990): The intellectually gifted adolescent. In Howe, M. J. A. (1990):
Encouraging the Development of Exceptional Skills and Talent. British Psycho-
logical Society, Leicester, 89–108.

Gardner, H. (1983): Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelli gen ces. Basic
Books, New York.

Geshwind, N. (1984): The brain of learning-disabled individual. Annals of
Dyslexia, 34, 319–327.

Gottlieb, G. (1991): Experiential canalization of behavioral development: The-
ory. Developmental Psychology, 27, 4–13.

Gra ham, S. (1999): Tan ter mi mo ti vá ció attribúciós meg kö ze lí tés ben. In O’Neil,
Jr. H. F.–Drillings, M. (eds) (1999): Mo ti vá ció. El mé let és ku ta tás. Vin ce
Kiadó, Bu da pest, 41–60.

Gyarmathy É. (1994): A Renzulli-modell fel hasz ná lá sá nak le he tő sé gei a te het -
ség gon do zás ban. In Herskovits M.–Ba logh L. (szerk.): Te het ség és sze mé lyi -
ség. KLTE, Deb re cen, 188–204.

Gyarmathy É. (2000): Ta nu lá si za va rok, át la gon felüli in tel li gen cia és a MAWI-
GY. Pszi cho ló gia (20) 3, 243–270.



154
Gyarmathy Éva

Gyarmathy É. (2001): Special Persons in the Early Years of Gifted Children.
Mentors and Some of Their Effects. Educating Able Children, Volume 5, May,
13–18.

Gyarmathy É. (2003): Te het ség gon do zás – Szocio-kulturálisan hát rá nyos hely-
 ze tű kiemel ke dő ké pes sé gek kel ren del ke ző gye re kek alul tel je sí té se. TaníTani,
24–25, 70–78.

Gyarmathy É. (2006): A te het ség – Fo gal ma, össze te vői, tí pu sai, azo no sí tá sa. ELTE
Kiadó, Bu da pest.

Gyarmathy É. (2007a): A te het ség – Hát te re és gon do zá sá nak gya kor la ta. ELTE
Kiadó, Bu da pest.

Gyarmathy É. (2007b): The social-culturally disadvantaged gifted and the
ADHD. World Conference Book, Distinguished Academic Performance. World
Council for Gifted and Talented Children, 17th Biennial World Conference,
5–10 August 2007, University of Warwick, England.

Gyarmathy É. (2007c): Diszlexia. Spe ci fi kus ta ní tá si za var. Lé lek ben Ott hon
Kiadó, Bu da pest.

Gyarmathy É. (2008): Szocio-kulturálisan hát rá nyos hely zet és kiemel ke dő ké-
 pes ség óvodáskorban. A ké pes sé gek elem zé se – elő vizs gá la ti ered mé nyek.
http://www.diszlexia.hu

Gyarmathy É. (2009a): Kog ni tív Pro fil Teszt. Is ko la kul tú ra, 3–4, 60–73.
Gyarmathy É. (2009b): Atipikus agy és a te het ség I. – Te het ség és a neu ro ló gia

hát te rű tel je sít mény za va rok, va la mint az Asperger szind ró ma. Pszi cho ló gia,
Vol. 29, 4, 377–390.

Gyarmathy É. (2010): Atipikus agy és a te het ség II. – Az átütő te het ség és a te het -
ség vizs gá la tok ma. Pszi cho ló gia, 30, 1, 31–41.

Gyarmathy É.–Herskovits M. (1999): Ké pes sé gek vizs gá la ta az ér dek lő dés tér ké -
pé nek se gít sé gé vel. Egy új el já rás ki dol go zá sa és az el ső gya kor la ti ta pasz ta la -
tok te het sé ges gye re kek kel vég zett vizs gá la tok ban. Pszi cho ló gia, (19) 4, 437–
458.

Há mo ri J. (2005): Az em be ri agy aszim met riái. Dia lóg Campus Kiadó, Pécs.
Herskovits M.–Gyarmathy É. (1994): Kér dé sek és el lent mon dá sok a te het sé ges

gye re kek ki vá lasz tá sá ban. Pszi cho ló gia, (14), 4, 515–534.
Hor to bá gyi K. (1991): Pro jekt ké zi könyv. Altern fü ze tek, Bu da pest.
Jensen, A. R. (1972): Genetics and Education. Methuen, Lon don.
K. Ud va ri Ka ta lin (szerk.) (2008): Psal mus Humanus. In teg rált mű vé sze ti ne ve lés

az is ko lá ban és a csa lád ban. Psal mus Humanus Mű vé szet pe da gó giai Egye sü -
let, Bu da pest.

Kasser T. (2006): Az anya gias ság sú lyos ára. Ursus Libris, Bu da pest.



155

Hát rány ban az előny – A szociokulturálisan hát rá nyos te het sé ge sek

Ke le men R.–Csí kos Cs.–Steklács J. (2005): A ma te ma ti kai prob lé ma megol dást
kí sé rő me ta kog ni tív stra té giák vizs gá la ta a han go san gon dol kod ta tás és a vi-
 deo meg fi gye lés esz kö zei vel. Ma gyar Pedgógia, 105. évf. 4, 343–358.

Klein, B.–Klein, S.–Joubert, K.–Gyenis, Gy. (2006): In tel li gen cia és is ko lá zott ság
Ma gyaror szá gon. Moz gó Vi lág, 32, 51–59. 290.

Klein B.–Klein S.–Joubert K.–Gyenis Gy. (2006): In tel li gen cia és is ko lá zott ság
Ma gyaror szá gon. A Moz gó Vi lág internetes vál to za ta. 32. év fo lyam, 6.
http://www.mozgovilag.hu/2006/06/07klein.htm

Kokas K. (1972): Ké pes ség fej lesz tés ze nei ne ve lés sel. Ze ne mű kiadó, Bu da pest.
Kokas K. (1992): A ze ne feleme li a ke zei met. Aka dé miai Kiadó, Bu da pest.
Krechevsky, M.–Gardner, H. (1990): The Emergence and Nurturance of Multiple

Intelligence: The Project Spectrum approach. In Howe, M. J. A. (ed.): Encoura-
ging the Development of Exceptional Skills and Talent. British Psychological
Society, Lon don,222–245.

Kun M.–Sze ge di M. (1983): Az in tel li gen cia mé ré se. Aka dé miai Kiadó, Bu da -
pest.

Landau, E. (1980): Mut zur Begabung. Reinhardt. Mün chen. Ma gya rul: Landau,
E. (1990) Bá tor ság a te het ség hez. Calibra Köny vek. Bu da pest.

M. Nádasi M. (2003): Pro jekt ok ta tás. Ok ta tá si-mód szer ta ni Kiskönyvtár. Gon-
 do lat, Bu da pest.

Martinson, R. A. (1975): The Identification of Gifted and Talented. Council for
Exceptional Children, Reston, Vir gi nia.

Mar tos T. (2010): Élet cé lok és lel ki egész ség a ma gyar tásadalomban. Dok to ri
(PhD) ér te ke zés. Sem mel weis Egye tem Men tá lis Egész ség tu do má nyok Dok-
 to ri Is ko la.

Merton, R. K. (1948): The self-fulfilling prophecy. Antioch Review, 193–210. 
Montessori, M. (1949): The Absorbent Mind. Kalakshetra Press, Madras.
Montessori, M. (1972): The Secret Of Childhood. Ballantine Books, New York.
Ornstein, R. (1972): The Psychology of Consciousness. Freeman, San Fran cis co.
Páskuné Kiss J. (2010): Ta nu lói sa já tos sá gok tük rö ző dé se hát rá nyos hely ze tű te-

 het sé ge sek jö vő ké pé ben. Ha bi li tá ciós ér te ke zés, Deb re ce ni Egye tem.
Plomin, R. (1997): Identifying genes for cognitive abilities and disabilities. In

Sternberg, J.– Grigorenko, E. L. (eds): Intelligence: Heredity and Environment,
Camb ridge University Press, New York, 89–104.

Raven, J. C. (1958): Guide to Using the Mill Hill Vocabulary Scale with the Prog-
 ressive Matrices Scales. H. K. Le wis & Co. Ltd., Lon don. 

Renzulli, J. (1977): The Enrichment Triad Mo dell: A Guide for Developing Defen-
sible Programs for the Gifted and Talented. Creative Learning Press Inc., Wet-
hersfield.



156
Gyarmathy Éva

Renzulli, J.–Reis, S. M.–Smith, L. H. (1981): The Revolving Door Identification
Model. Creative Learning Press, Manfield.

Rosenthal, R.–Fode, K. L. (1963): The effect of experimenter bias on the perfor-
mance of the albino rat. Behavioral Science, 8, 183–189.

Rosenthal, R.–Jacobson, L. (1968): Pygmalion in the classroom: Teacher expecta-
tion and pupils’ intellectual development’. Rinehart and Winston, New York.

Scarr, S. (1993): Biological and cultural diversity: The legacy of Dar win for deve-
lopment. Child Development, 64, 1333–1353.

Sears, P.–Sears, R. (1980): 1528 little geniuses and how they grew. Psychology
Today, February, 29–43.

Seligman, M. E. P. (1975): Helplessness: On Depression, Development and Death.
Freeman, W. H., San Fran cis co.

Spearman, C. E. (1927): The Abilities of Man. Macmillan. New York.
Sternberg, R. J. (1992): Ability tests, measurements and markets. Journal of Edu-

cational Psychology, 84 (2), 134–140.
Sternberg, R. J. (1996): Successful intelligence. Si mon & Schuster. New York.
Super, D. E. (1984): Career and life development. In Brown, D.–Brooks, L. et al.

(eds): Career Choice and Development. Jossey-Bass, San Fran cis co, 192–234.
Suter, D.–Wolf, J. (1987): Issues in the identification and programming of the

gifted/learning disabled child. Journal for Education of the Gifted, 10(3), 227–
237.

Szé che nyi I. (1857): In tel mek. Gróf Szé che nyi Ist ván in tel mei Bé la fiá hoz.
http://mek.oszk.hu/01000/01075/01075.htm – Idé zi Páskuné Kiss J. (2010):
Ta nu lói sa já tos sá gok tük rö ző dé se hát rá nyos hely ze tű te het sé ge sek jö vő ké pé -
ben. Ha bi li tá ciós ér te ke zés, Deb re ce ni Egye tem.

Szöllősi Zol tán né (2010): Te het ség arany előtt és után. Disszer tá ció. Nyu gat- ma -
gyaror szá gi Egye tem, Be ne dek Elek Pe da gó giai Kar, Győr.

Terman, L. M. (1925): Genetic Studies of Genius. Vol. 1. Mental and Physical Tra-
its of a Thousand Gifted Children. Stanford University Press, Stanford, CA.

The Olympic Symbols. In The Olympic Museum, 2nd edition 2007. http://multi-
media.olympic.org/pdf/en_re port_1303.pdf

V. Komlósi A.–Ró zsa S.–Bérdi M.–Mó ricz É.–Hor váth D. (2006): Az As pi rá ciós
In dex ha zai al kal ma zá sá val szer zett ta pasz ta la tok. Ma gyar Pszi cho ló giai
Szem le, 61, 237–250.

Van Tassel-Baska, I. (1992): Falling through the education loop: Disadvantages
gifted students. In Mönks, F.–Peters, W. (eds): Talent for the Future. Van Gor-
cum, Assen/Maast richt, 270–278.

Van Tassel-Baska, I.–Willis, G. (1987): A three-year study of the effects of low
income on SAT scores among academically able. Gifted Child Quarterly, 31,
169–173.



157

Hát rány ban az előny – A szociokulturálisan hát rá nyos te het sé ge sek

Wal lace, B. (1983): Teaching the Very Able Child. Ward Lock, Lon don. 
Wal lace, B.–Adams, H. B. (eds) (1990): Worldwide Perspectives on the Gifted 

Disadvantaged. ABA, Oxon.
Whitmore, J. R. (1980): Giftedness: Conflict and Underachievement. Allyn & Ba -

con, Bos ton.





MEL LÉK LE TEK

1/A. mel lé ket. Az Ér dek lő dés Tér kép  mód szer – Ta nár/Szü lő/Ba rát töl ti ki

Út mu ta tó a vizs gá lat el vég zé sé hez:

A teszt el vég zé sé vel egy jól is mert egyén (gye rek, ta nít vány, ba rát stb.) ké pes ség-
tér ké pét le het el ké szí te ni.

Kér jük, te gye a meg fe le lő lá dá ba az ál lí tá so kat, at tól füg gően, mennyi re ér zi
jel lem ző nek azt a kér dé ses egyén re:

1. Na gyon jel lem ző (2 pont)
2. Jel lem ző (1 pont)
3. Nem jel lem ző (–1 pont)
4. Na gyon nem jel lem ző (–2 pont)

Mindegyik lá dá ba leg fel jebb tíz ál lí tás fér. Le het tíz nél ke ve seb bet ten ni a lá dá ba,
de töb bet nem. Ezért jól át kell gon dol ni, me lyik ál lí tá so kat te szi a lá dák ba. Lesz-
 nek ál lí tá sok, amik ki ma rad nak. 

Nem könnyű dön te ni, mér le gel ni kell, me lyik te vé keny ség a jel lem ző, me lyik
nem.

Út mu ta tó a vizs gá la ti ered mé nyek ér té ke lé sé hez:

Vá lasz tá sai alap ján el ké szül az Ér dek lő dés Tér kép. Ez mu tat ja a kér dé ses egyén
ké pes sé gei nek irá nyát.

• A koor di ná ta-rend szer po zi tív ol da lán van nak azok az osz lo pok, ame lyek
az erős sé ge ket mu tat ják. Ezek azok a te rü le tek, ahol kiemel ke dő tel je sít mé -
nyek re van le he tő sé ge.

• Le fe lé van nak a gyen ge pon to kat jel ző osz lo pok. A ké pes sé geit eze ken a te-
 rü le te ken is fej lesz te ni kell, hogy ne le gyen aka dá lya a kiemel ke dő tel je sít -
mé nyek nek.
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• Le het nek olyan te rü le tek, ahol mind fel fe lé, mind le fe lé egy for mán vagy
kö zel egy for mán van osz lop. Ha kiemel ke dő te rü let, és mégis je len tős ne-
 ga tív irá nyú ér dek lő dés is meg je le nik, az azt je len ti, hogy ezen a ké pes ség -
te rü le ten el lent mon dá sos az ér dek lő dés. Le het ez rész ké pes ség be li prob lé -
ma, vagy eset leg rossz él mé nyek, ta pasz ta la tok bi zony ta la ní tot ták el az
egyén ér dek lő dé sét.

• Azok a te rü le tek, ahol nin cse nek vagy alig van nak osz lo pok, nem je len te -
nek gon dot, de nem is kiemel ke dőek.

• Az egyén ál ta lá nos mo ti vá ció ját mu tat ja, mek ko ra az ér dek lő dés te rü le te.
Ha 25 pont fe lett van, ak kor mo ti vált egyén ről van szó. A 15 pont alat ti vá-
 lasz tás gyen ge ál ta lá nos mo ti vált sá got je lent.

• Lé nye ges szem pont, mennyi re kon cent rált vagy szórt az ér dek lő dés. El té rő
a fej lő dé se az egy te rü let re kon cent rá ló egyén nek a szórt ér dek lő dé sű től.
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1/B. mel lé ket. Az Ér dek lő dés Tér ké pe – „Sa ját Ké pes sé gek Tér ké pe” 
(gye rek töl ti ki)

Út mu ta tó a vizs gá lat el vég zé sé hez:

A kér dő ív ki töl té sé vel a sa ját ké pes sé gek tér ké pét le het el ké szí te ni.
Kér jük, tedd a meg fe le lő lá dá ba az ál lí tá so kat, at tól füg gően, mennyi re ér zed

ma gad ra jel lem ző nek. Négy lá da van:

1. Na gyon jel lem ző (2 pont)
2. Jel lem ző (1 pont)
3. Nem jel lem ző (–1 pont)
4. Na gyon nem jel lem ző (–2 pont)

Mindegyik lá dá ba leg fel jebb tíz ál lí tás fér. Le het tíz nél ke ve seb bet ten ni a lá-
 dá ba, de töb bet nem. Ezért jól át kell gon dol ni, me lyik ál lí tá so kat te szed a lá dák -
ba. Lesz nek ál lí tá sok, amik ki ma rad nak.

Nem könnyű dön te ni, mér le gel ni kell, me lyik te vé keny ség a ked ved re va ló,
me lyik nem.

Út mu ta tó a vizs gá la ti ered mé nyek ér té ke lé sé hez:

Vá lasz tá said alap ján el ké szül az ér dek lő déstér ké ped. Ez mu tat ja ké pes sé geid irá-
 nyát.

• A koor di ná ta-rend szer po zi tív ol da lán van nak azok az osz lo pok, ame lyek
az erős sé gei det mu tat ják. Ezek azok a te rü le tek, ahol kiemel ke dő tel je sít -
mé nyek re van le he tő sé ged.

• Le fe lé van nak a gyen ge pont jai dat jel ző osz lo pok. A ké pes sé gei det eze ken
a te rü le te ken is fej lesz te ni kell, hogy ne le gyen aka dá lya a kiemel ke dő tel je -
sít mé nyek nek.

• Le het nek olyan te rü le tek, ahol mind fel fe lé, mind le fe lé egy for mán vagy
kö zel egy for mán van osz lop. Ha kiemel ke dő te rü let, és mégis je len tős ne-
 ga tív irá nyú ér dek lő dés is meg je le nik, az azt je len ti, hogy ezen a ké pes ség -
te rü le ten el lent mon dá sos az ér dek lő dé sed. Le het ez rész ké pes ség be li
prob lé ma, vagy rossz él mé nyek, ta pasz ta la tok bi zony ta la ní tot ták el az ér-
 dek lő dé se det.

• Azok a te rü le tek, ahol nin cse nek vagy alig van nak osz lo pok, nem je len te -
nek gon dot, de nem is kiemel ke dőek. 
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• Az ál ta lá nos mo ti vá ciót mu tat ja, mek ko ra az ér dek lő dés te rü le te. Ha 25
pont fe lett van, ak kor jól mo ti vált. A 15 pont alat ti vá lasz tás gyen ge ál ta lá -
nos mo ti vált sá got je lent.

• Lé nye ges szem pont, mennyi re kon cent rált vagy szórt az ér dek lő dés. El té rő
a fej lő dé se az egy te rü let re kon cent rá ló egyén nek a szórt ér dek lő dé sű től.
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1/C. mel lé ket. Az Ér dek lő dés Tér ké pe ál lí tá sai a vá lo ga tás hoz

Me lyik jel lem ző?
Gyakran dúdolgat 

magában 

Z5

Meséket talál ki, 
szeret történeteket 

mondani 

N2

Érdekes térbeli 
szerkezeteket  

épít 

T7

Többet megért  
a képekből, mint  

a szövegekből 

T8

Több jó barátja  
van 

J5

Az emberi 
kapcsolatokban jól 

kiismeri magát 

J4

Jó kézügyessége 
van, szeret barká- 

csolni, kézi-
munkázni 

K8

Jól tud fejben 
számolni 

L2

Érzékeny  
a környezeti  

zajokra 
Z8

Valamilyen sport-
ban kiváló (kicsiknél 

fejlett a mozgása) 
K1

Megért másokat, 
kiáll másokért 

J8

Valamilyen csoport, 
klub, egyesület 

tagja 
J7

Mindenhez hozzá 
kell nyúlnia, ami 

körülötte van 
K6

Nagyon szeret 
társakkal együtt 

lenni 
J2

Szeret sakkozni, 
dámázni, malmozni 
vagy más stratégiai 

játékot játszani 
L4

Ügyesen tudja 
mások mimikáját, 

mozgását utánozni 

K3

Gyakran firkál 
könyveibe, 

munkalapjaira vagy 
máshova 

T6

Nagy élvezettel 
hallgat zenét 

Z3

Független, erős 
akaratú 

A1

Van olyan 
érdeklődési köre, 
hobbija, amiről 

nem sokat beszél 
A6

Nagyon sok dalt 
ismer 

Z7

Érdekesen tud 
beszámolni 

eseményekről, jó 
vele beszélgetni 

N7

Társai keresik 
társaságát 

J6

Jól tud egyedül 
játszani, tanulni 

A4

Nem tud sokáig egy 
helyen ülni, izeg-

mozog, feláll 

K2

Szeret szétszedni 
majd összerakni 

dolgokat 

K4

Sokat kérdez arról, 
hogyan működnek 

a dolgok 

L1

Szereti a verseket, 
nyelvtörőket, 
mondókákat 

N5

Magas önértékelése 
van 

A3

Bátran ugrál, 
mászik, szereti 
kipróbálni az új 

helyzeteket 
K5

Harmonikus  
a mozgása 

K7

Korához képest 
magas szinten 

tud következtetni, 
elvonatkoztatni 

L8

Barátainak 
tanácsokat ad 

problémáikban 

J3

Jó ritmusérzéke  
van 

Z6

Pontosan ki  
tudja fejezni 

érzéseit 

A8

Könnyen fel tud 
idézni dallamokat 

Z2

Szereti a dolgokat 
kategóriákba so-

rolni, hierarchiába 
állítani, osztályozni 

L6

Azonnal meghallja 
a hamis zenei 

hangot 

Z1

Szereti a mate- 
matikai játékokat 

és/vagy a számító- 
gépes programozást 
L3

Korához képest 
gazdag, választékos 

szókincse van 

N8

Jól tud fogalmazni 

N1

Tisztában van  
saját erősségeivel 

és gyengéivel 

A2

Képekben 
gondolkodik, 
szemlélődő  

T1

A szövegeknél 
jobban szereti az 

ábrákat, térképeket, 
grafikonokat 

T2

Szeret kísérletezni, 
hogy megértsen 

magasabb 
összefüggéseket 

L7

Szereti a képes 
rejtvényeket, 

kirakókat, 
útvesztőket 

T5

Jól tájékozódik  
a térben 

T4

Jobban szeret 
egyedül dolgozni, 

mint társakkal 

A5

Szereti a logikai 
fejtörőket, 

rejtvényeket 

L5

Játszik valamilyen 
hangszeren, vagy 
kórusban énekel 
(vagy szeretne) 

Z4

Szereti a szó- 
játékokat, a nyelvi 

humort 

N3

Saját örömére ír 
(verset, mesét stb.) 

N4

Vezető alkat 

J1

Tanulni tud 
saját hibáiból és 

sikereiből 

A7

Szeret rajzolni, 
festeni, mintázni 

T3 

Szeret olvasni 
meséket, 

történeteket 

N6

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

Név: .....................................................................

Nagyon jellemző Jellemző Nem jellemző Nagyon nem jellemző
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Naplót írni 

N1

Beszélgetni, 
vicceket, törté-

neteket mesélni 

N2

Barátoknak 
problémáikban 
tanácsokat adni 

J3

Társakkal 
csavarogni 

J4

Filmeket nézni 

T1

Ábrákat, térképeket, 
grafikonokat 

készíteni, nézegetni 

T2

Mozogni 

K5

Szójátékokat 
játszani 

N3

Idegen nyelvet 
tanulni 

N4

Környezetvédelmi 
mozgalmat 

szervezni 
J5

Segíteni  
a barátoknak 

J6

Rajzolni, festeni, 
firkálni 

T3

Álmodozni

T4

Színészkedni 

K7

Olvasni 

N5

Levelezni 

N6

Politikai 
eseményeket 

megvitatni 
J7

Társasjátékokat 
játszani 

J8

Képes rejtvényeket, 
útvesztőket 
megoldani 

T5

Tervrajzot készíteni 

T6

Dalszövegeket 
megtanulni 

Z1

Verseket, nyelv- 
törőket, mondó-
kákat mondani 

N7

Meséket, 
történeteket 

hallgatni, mesélni 
N8

Nyugalmas helyen 
lenni 

A1

Emberekről 
gondolkodni 

A2

Építeni 

T7

Fényképezni, 
videofelvételeket 

készíteni 
T8

Hangszeren  
játszani 

Z3

Megtudni, hogyan 
működnek a dolgok 
L1

Számokkal játszani, 
számolni 

L2

Egyedül sétálni 

A3

 Egyedül játszani, 
tanulni 

A4

Sportolni, tornázni 

K1 

Kirándulni 

K2

Énekelni, 
dúdolgatni 

Z5

Matematikai felad-
ványt megoldani 

vagy készíteni 

L3

Sakkozni, dámázni, 
malmozni vagy más 

stratégiai játékot 
játszani 

L4

Gondolkozni a világ 
dolgain 

A5

Saját hobbival 
foglalkozni 

A6

Mindent 
kézbevenni 

K6

Koncertre menni 

Z4

 Ritmusokban 
beszélni 

Z7

Logikai fejtörőket, 
rejtvényeket 
megoldani 

L5

Rendszerezni egy 
gyűjteményt 

L6

Önmagamról minél 
többet megtudni 

A7

A jövőmet 
elképzelni és 

eltervezni 
A8

Barkácsolni vagy 
kézimunkázni 

K8

 Dalokat kitalálni 

Z6

Klubot, szervezetet 
alapítani vagy 

vezetni 
J1

Számítógépes 
programot írni 

L7

Tudományokkal 
foglalkozni 

L8

Mások mozgását 
utánozni 

K3

Szerelni 

K4

Zenét hallgatni 

Z2

 Ritmusokat  
dobolni 

Z8

Társakkal együtt 
lenni 

J2

Név: .....................................................................

Nagyon jellemző Jellemző Nem jellemző Nagyon nem jellemző
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1/D. mel lé ket. Az Ér dek lő dés-mát rix irány mu ta tó az ér dek lő dés nek 
meg fe le lő te vé keny sé gek meg ta lá lá sá hoz

Területek Nyelvi Log.-mat. Téri-viz. Testi-mozg. Zenei Társas Belső élet

Nyelvi hangos könyv 
olvasás, 

felolvasás 
irodalom 

nyelvtanulás

szójátékok

keresztrejtvény

oktató  

számítógépes

programok

képregény 

illusztráció

pókábra

történet rajzolása

vizualizáció

rapp

színjátszás

árnyjáték

fonomimetika

dalszövegek  

éneklés

mondókák, karaoke

versmegzenésítés

japán nyelv tanulása

olvasókör  

olvasótárs

levelezőkör

beszélgetések

vitakör

kreatív írás

vallások

naplóírás

versírás

Logikai- 

matema-

tikai

nyelvészet 

logika természet-

tudomány számító-

gépes nyelvek 

közgazdaságtan

számítógép- 
programozás
matematika 

logika
statisztika

táblázatok 

grafikonok

táblás játékok

stratégiai játékok

abakusz, szorobán

műszaki rajz

fizikai kísérletek

barkácsolás

hangszerek 

számolásra

számítógépes zene

HIFI berendezések

hangkártya

taktikai-logikai 

játékok, komputeres 

kapcsolatok

matematika

szakkör vezetése

saját ritmusú mat. 

prog rejtvények, 

rejtélyek, matema-

tikai problémák

paradoxonok

Téri- 

vizuális

költészet fotóriport

természet-

tudomány

politika

számítógépes 

grafika, csillagászat

harcászat

képátviteltechnika

ábrák, térképek
szemléltetés

képzőművészet
térképészet

építőjátékok,

kipróbálva tanulás

akrobatika

zsonglőrködés

zongora, dob

ritmus

zenei sorok

megjelenítése

filmklub vezetése 

túravezetés 

színjátszás technikai 

klub vezetése

rajzolás,

képzőművészet

művészet-

terápia

Testi- 

mozgásos

színjátszás

japán színház, nó

sportriporter

edző

erdészet, állatorvosi 

tudomány

műszertechnika

sebészet

építészet

akrobata, zsonglőr

koreográfia

képzőművészet

mozgásművészet
sport, tánc

sportműsorok
sportfelvételek

zenélés, tánc, rap

pantomim

biofeedback 

hanggal

csoportos túrázás

néptánc, társas tánc

csapatjátékok

kézműves szakkör

keleti küzdő-

sportok, jógázás

  önálló túrák, séták

Zenei zenetudomány

zenetörténet

ritmusos költészet

nyelvek

HIFI berendezések

számítógépes zene

hangmérnöki 

munka

akusztika, hangtan

zeneszerzés

karmester

hangszerelés

hangtan

koreográfia

hangszerkészítés

tánc, pantomim

karmester

zenélés, éneklés
zenetanulás/

tanítás
zenei felvételek

zeneszerzés

zenei klub

koncertek

ének-zene tanulása

kórus, zenekar

zenhallgatás

zenetanulás

keleti zenék

éneklés

Társas kommunikáció

szervezőszakember

tolmács, szónok

politika  

jogfilozófia

közgazdaságtan

műszaki vezető

számítógépes

tanácsadás

rendező

várostervező

kiállításszervező

művészeti vezető

sportklub vezetése

edző, csapatvezető

tánccsoport

túravezetés

zenetanítás

zenekar, kórus

zenei műsor 

vezetése

zenei klub vezetése

társasjátékok 
barátok

csoportvezetés
jogtudomány

szervezés-vezetés

levelezés

újságírás

önsegítő csoport

baráti beszélgetés

Belső élet irodalom

pszichológia

filológia, törté-

nelem, filozófia

személyiség-

fejlesztô program

logika 

programozás

filmművészet

filmrendezés

képzőművészet

fényképészet

jóga

egyéni sportok

régészet

koreográfia

zeneszerzés

zenetudomány

zeneterápia

vallási zene

tanácsadás

újságírás, riporter

pszichoterápia

hitélet, vallás

elmélyülés
meditáció vallás-

tudomány lelki 
élet, filozófia
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1/E. mel lé ket. Az Ér dek lő dés Tér ké pe internetes változata*

Tíz-tíz jel lem ző vá laszt ha tó a négy ka te gó ria mindegyi ké be, a na gyon jel-
 lem ző től a na gyon nem jel lem zőig. Nem szük sé ges mind a negy ven he lyet ki töl -
te ni.

A vá lasz tá sok alap ján ki raj zo ló dik a tér kép, meg mu tat va az erős és gyen ge te-
 rü le te ket.

* A vizs gá la ti el já rás internetes vál to za ta in gye ne sen hasz nál ha tó a http://www.diszlexia.hu web-
oldal Azo no sí tás me nü pont alatt.
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2. mel lé ket. Csil lag sakk sza bá lyai (Pol gár Lász ló)

Kez dés kor a já té ko sok a tisz te ket egyen ként, fel vált va he lye zik el. 

Egy le het sé ges alap ál lás
A gya log el ső lé pé se so rán egy

vagy két me zőt ha lad hat elő re.
A gya log az el ső lé pé sé nek meg té -
te le után egy szer re csak egy me zőt
ha lad hat elő re. 

A gya log elő re fe lé, át ló san üt het
egy me ző re jobb ra vagy bal ra.
A gya log az egyet len báb, amely
vissza fe lé nem lép het vagy üt het.
Ha két gya log köz vet le nül szem ben
áll egy más sal, egyik gya log sem
lép het. Il let ve, ha a gya log előtt bár-
 mely báb (sa ját vagy el len fé lé) áll, a
gya log nem tud lép ni. A gya log az

1, 2, 3 és a 35, 36, 37-es me zők re csak ütés sel ke rül het. Ha a gya log eléri a táb la
legal só (il let ve leg fel ső) so rát, az el len fél ol da lán át kell vál toz nia. 

A gya log át vál toz hat sa ját szí nű ve zér ré, bás tyá vá, fu tó vá, hu szár rá, ki rállyá
so ha. Ak kor is át vál toz hat, ha az ere de ti ha son ló báb még fenn van a táb lán. 

A fu tó tet szés sze rin ti me ző re lép het, át ló san elő re vagy hát ra, amed dig nincs
báb az út já ban. Az út já ban le vő el len fél báb ját üt he ti. 

A ki rály min den irány ban egy me zőt lép het, amed dig nincs báb az út já ban,
és min den irány ban üt het. A ki rály az egyet len báb, amely nem üt he tő. 

A ki rály nem lép het olyan me ző re: 
– ame lyet va la me lyik sa ját báb ja már el fog lalt 
– ame lyet az el len fél va la me lyik báb ja tá mad 
– amely az el len fél ki rá lyá val ha tá ros. 
Sán co lás nem le het sé ges. 
A bás tya tet szés sze rin ti me ző re lép het csak füg gő le ge sen, amed dig nincs báb

az út já ban. Az út já ban le vő el len fél báb ját üt he ti. A bás tya so ha nem lép het az 1,
2, 3, 35, 36, 37-es me zők re. (A bás tya a tisz tek kö zül a leg gyen gébb báb.) 

A ki rály + bás tya csak ki vé te les ese tek ben tud mat tot ad ni az el len fél ki rá lyá -
nak. 

A hu szár bár mely me ző re ugor hat (üt het) „lólé pés ben”. Ez az egyet len báb,
amely lé pé se so rán átugor hat egy má sik bá bot. Eb ben a já ték ban a hu szár sok kal
erő sebb báb, mint a ha gyo má nyos sakk ban! A hu szár ké pes tem pó nye rés re. 
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A ve zér tet szés sze rin ti me ző re lép het, bár mely irány ban, amed dig nincs báb
az út já ban. Nem lép het azon ban hu szár mód já ra. Az út já ban le vő el len fél báb ját
üt he ti. A ve zér víz szin te sen nem tud lép ni. 

Sakk – matt – patt 
A ki rály sakk ban áll, ha az el len fél
egyik báb ja tá mad ja. A ki rályt so ha
sem le het kiüt ni! A ki rály nak nyom-
 ban ki kell ke rül nie a sakk ból: 
– a ki rály lé pé sé vel, 
– az el len fél báb já nak leüté sé vel, vagy 
– úgy, hogy egy sa ját bá bot ál lí tunk a
sakk adó báb és a tá ma dott ki rály kö zé. 
Hu szár sakk adá sá nál nem tu dunk sa -
ját bá bot szem beál lí ta ni. Ket tős sakk -
adás nál szin tén nem tu dunk bá bot
szem beál lí ta ni. Ha a ki rály nem tud el-
 me ne kül ni a sakk ból, mat tot ka pott. 
Ha a lé pé sen le vő fél egyik báb já val sem tud lép ni, és ki rá lya sak kot nem ka pott,
a já ték dön tet le nül vég ző dik patt miatt. 
A ki rály, a ve zér, a fu tár és a hu szár egye dül is ké pes patt hely zet be hoz ni az el len -
fél ki rá lyát, ha az a sa rok ban áll. 
Dön tet len: 
1. Patt 
2. Ha már csak a két ki rály van a táb lán 
3. Örö kös sakk ese tén 
4. Há rom szo ri lé pés is mét lés ese tén 
5. Ha az ál lás a já ték vé ge fe lé egyér tel műen dön tet len, ak kor a két já té kos dön-
 tet len ben egyez het meg. 
To váb bi in for má ció:
http://polgarstarchess.blogspot.com 
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3/A. mel lé ket. Mű velt ség fel mé ré se (A)

Ki ír ta a Já nos vi tézt, és mi kor (év szá zad elég)? ........................................................
Ki ír ta a Him nuszt, és mi kor (év szá zad elég)? ..........................................................
Mi az óda? Írj egy pél dát! .............................................................................................
.........................................................................................................................................
So rold fel a szó fa jo kat! .................................................................................................
Elemezd mondattanilag a mondatot: A nagy medve tegnap kidöntött két fát 

a hegyen.
So rolj fel öt ma gyar ki rályt, ural ko dá suk év szá za dá val együtt! ..............................
.........................................................................................................................................
So rolj fel öt óko ri rab szol ga tar tó ál la mot! .................................................................
.........................................................................................................................................
Mi kor volt az el ső vi lág há bo rú?...................................................................................
Mi a ne ve Bel gium és Nor vé gia fő vá ro sá nak? ...........................................................
So rolj fel há rom fia tal lánc hegy sé get! ........................................................................
Mik az óceá ni ég haj lat jel lem zői? Mondj pél dát! ......................................................
.........................................................................................................................................
So rolj fel há rom olyan nö vényt, amely a taj gá ra jel lem ző! ......................................
Mi a fo to szin té zis?.........................................................................................................
.........................................................................................................................................
Mi az ener gia meg ma ra dás tör vé nye? .........................................................................
.........................................................................................................................................

Mik a hosszú ság mér ték egy sé gei, és mek ko ra a vál tó szám kö zöt tük? ...................
12 t 8 q 3 kg =        dkg 

Ár le szál lí tá son 30% ár en ged ményt ad nak az egyik ru há ra. A ru ha ere de ti ára
20 000 Ft volt. Mennyit kell most fi zet ni ér te? ..........................................................
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3/B. mel lé ket. Mű velt ség fel mé ré se (B)

Ki ír ta a Tol dit, és mi kor? (év szá zad elég) .................................................................
Ki ír ta a Szó za tot, és mi kor? (év szá zad elég) ..............................................................
Mi a bal la da? Írj egy pél dát! .........................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
So rold fel a mon dat ré sze ket! .......................................................................................
Ele mezd szó fa ji lag a mon dat sza vait:   A nagy med ve teg nap ki dön tött két fát 

a he gyen.
So rolj fel öt nagy vi lág val lást!  .....................................................................................
.........................................................................................................................................
So rolj fel öt kö zép ko ri ma gyar tör té nel mi ese ményt év szá zad dal együtt! .............
.........................................................................................................................................
Mi kor volt a má so dik vi lág há bo rú? ...........................................................................
Mi a ne ve Hol lan dia és Dá nia fő vá ro sá nak? .............................................................
So rolj fel há rom rög hegy sé get! ...................................................................................
Mik a kon ti nen tá lis ég haj lat jel lem zői? Mondj pél dát! ............................................
.........................................................................................................................................
So rolj fel há rom olyan nö vényt, amely a tund rá ra jel lem ző! ...................................
Mi az anyag cse re? .........................................................................................................
Mi a te he tet len ség tör vé nye? .......................................................................................
.........................................................................................................................................
Mik a tö meg mér ték egy sé gei, és mek ko ra a vál tó szám kö zöt tük? .........................
2 km 3m 6 dm =      cm

A bank 12% ka ma tot fi zet egy év után a be té tek re. Hány fo rin tot kap vissza ösz-
sze sen egy év el tel té vel az, aki 50 000 Ft-ot tett be?
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4. mel lé ket. Diá kok pókábrái*

* Kö szö net Petőiné Fábri Zsu zsá nak és ta nít vá nyai nak a pók áb rá kért. Ma te ma ti kaórán is mer ték
meg a gye re kek a mód szert, de töb ben már más tan tár gyak ta nu lá sá ban is hasz nál ják.
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5./A mel lé ket. Krea ti vi tás felada tok

Állatmix – ér de kes ál la tok (7–8. osz tály)
• Gyűjt se tek ál lat ne ve ket!
• Ké pez ze tek új ál lat ne ve ket úgy, hogy az egyik ál lat név utol só szó tag ja és a má -

sik ál lat név el ső szó tag ja ugyanaz le gyen, pl. macs ka – ka kas: eb ből lesz a
macskakas

• Kép zel jé tek el és raj zol já tok le az így ke let ke zett ál la tot!
• Ír já tok le a jel lem zőit! (kül ső meg je le né se, tu laj don sá gai, élő he lye, táp lál ko zá -

sa, sza po ro dá sa stb.)

CÁPAPAGÁJ

La kó he lye: Ba la ton és a kör nye ző mo csa rak
Mé re te: 0,5 mé ter
Szár ma zá si hely: Cser no bil
Sza po ro dá sa: to jás mé re tű ik rá val
Kül ta ka ró ja: Tes tét pik ke lyek és tol lak bo rít ják.
Cső ré ben pengeéles fo gak he lyez ked nek el.
Csont ve lő vel táp lál ko zik.
Tü dő vel és ko pol tyú val lé leg zik.

Élő he lye: a Ba kony er dei, kü lö nö sen He rend és
kör nyé ke.
Test felépí té se: Nagy ter me tű ál lat: nagy, med-
 vé re em lé kez te tő fe je; hosszú, elő re nyú ló cső re;
2 nagy, erős szár nya van; iz mos lá bai há rom ujj-
 ban vég ződ nek. Ap ró sze mé vel éle sen lát, ma ci -
fü lei vel na gyon jól hall.
Kül ta ka ró ja: Nagy tes tén a szőr zet fe hér, raj ta
sza bály ta la nul el he lyez ke dő fe ke te fol tok kal.
Cső re pi ros, a he gye fe ke te. Szár nyait ró zsa szín
tol lak fe dik. 
Moz gá sa: A ta la jon las san ug rál. 2 nagy szár nyá -
val vi szont könnye dén emel ke dik a fa ko ro nák
ma gas sá gá ba.
Táp lál ko zá sa: ro va rok kal, mag vak kal, fü vek kel
és a fák friss haj tá sai val. 100 évig él.
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5./B mel lé ket

Adott há rom geo met riai for ma: kör, négy zet és há rom szög. A há rom for ma fel-
 hasz ná lá sá val al koss egy ké pet! Mindegyik for má ból bár mennyit és bár mek ko -
rát fel hasz nál hatsz, de et től el té rő for mát nem tar tal maz hat a raj zod!

Mind két megol dás ha to di kos diá kok tól szár ma zik. Lát ha tó a szín vo nal be li kü-
 lönb ség.*

* Kö szö net Egerszegi Éva veszp ré mi fej lesz tő pe da gó gus nak a ki vá ló felada to kért, diák jai nak a
megol dá so kért.
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6./A mel lé ket. Sza ba di dő-kér dő ív

Mennyi re ked ve led? 1 = na gyon nem sze re tem, 2 = nem ked ve lem, 
3 = kö zöm bös, 4 = sze re tem, 5 = ked ven ceim egyi ke

Mennyi re mun ka/ta nu lás, mennyi re szó ra ko zás?

Mun ka/ta nu lás – szó ra ko zás Te vé keny sé gek Nem – Igen

2 1 0 1 2 kör nye zet vé de lem mel fog lal koz ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 fi lo zó fiá val fog lal koz ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 stra té giai/táb lás já té kok kal ját sza ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 kár tyáz ni, tár sas já té kok kal ját sza ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 ki rán dul ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 té véz ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 vi deó kat, DVD-t néz ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 jazz klub ba jár ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 ko moly ze nei kon cert re men ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 ze nél ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 könnyű ze nei kon cert re men ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 mú zeum ba jár ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 kép ző mű vé sze ti kiál lí tást néz ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 interneten bön gész ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 le ve le ző prog ram mal cse veg ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 kö zös sé gi ol da lon bön gész ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 blogot ír ni/ol vas ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 edze ni, erő sí te ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 egyé ni spor tok 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 csa pat spor tok 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 sport mű so ro kat néz ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 sport ver se nyek re jár ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 ba rá tok kal csa va rog ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 ter mé szet ben sé tál ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 szá mí tó gé pen prog ra moz ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 bar ká csol ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 épí te ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 bi cik liz ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 au tót ve zet ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 be szél get ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 tú rát szer vez ni/ve zet ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 szak iro dal mat ol vas ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 szé pi ro dal mat ol vas ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 süt ni-főz ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 nö vé nyek kel fog lal koz ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 ál la tok kal fog lal koz ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 idős em be re ket se gí te ni 1 2 3 4 5



175

Hát rány ban az előny – A szociokulturálisan hát rá nyos te het sé ge sek

Munka/tanulás – szórakozás Te vé kenységek Ked velt sé ge

2 1 0 1 2 gye re ke ket se gí te ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 tár sa kat se gí te ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 játékgépezni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 rá diót hall gat ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 lo va gol ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 utaz ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 szak mai anya got pub li kál ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 ver set, re gényt ír ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 szá mí tó gé pes gra fi kát ké szí te ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 ma te ma ti kai prob lé má kat  
megol da ni

1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 hí re ket ele mez ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 tán col ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 nép mű vé sze tet megis mer ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 me di tál ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 gyó gyí tó el já rá so kat megis mer ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 csil la go kat megis mer ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 fi zi kai/ké miai kí sér le te ket vé gez ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 pszi cho ló giá val fog lal koz ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 ke le ti böl cse let tel fog lal koz ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 kocs má ba jár ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 ama tőr rá dió zás 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 vi tor lá zó re pü lőt ve zet ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 rá dió tech ni ká val fog lal koz ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 ví zi spor tok 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 új ság írás 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 rejt vé nye ket, felad vá nyo kat  
megol da ni

1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 au tó/mo tor sze re lé se 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 re pü lő mo del le ket ké szí te ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 film klub ba jár ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 ház kö rü li mun kát vé gez ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 tör té ne lem mel, ré gé szet tel  
fog lal koz ni

1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 egyéb 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 egyéb 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 egyéb 1 2 3 4 5
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6./B mel lé ket. Sza ba di dő-kér dő ív kisgyerekeknek

Mennyi re ked ve li a gyerek? 1 = na gyon nem sze re tem, 2 = nem ked ve lem, 
3 = kö zöm bös, 4 = sze re tem, 5 = ked ven ceim egyi ke

Mennyi re játék, mennyi re tanulás?

Tanulás/Játék Te vé keny sé gek Nem – Igen

2 1 0 1 2 stra té giai/táb lás já té kok kal ját sza ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 kár tyáz ni, tár sas já té kok kal ját sza ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 ki rán dul ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 té véz ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 vi deó kat, DVD-t néz ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 ze nél ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 egyé ni spor tok 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 csa pat spor tok 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 sport mű so ro kat néz ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 sport ver se nyek re jár ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 ter mé szet ben sé tál ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 szá mí tó gé pez ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 bar ká csol ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 épí te ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 bi cik liz ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 süt ni-főz ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 nö vé nyek kel fog lal koz ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 ál la tok kal fog lal koz ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 lo va gol ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 utaz ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 ma te ma ti kai prob lé má kat  
megol da ni

1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 tán col ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 csil la go kat megis mer ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 kí sér le te ket vé gez ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 rá dió tech ni ká val fog lal koz ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 Ví zi spor tok 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 rejt vé nye ket, felad vá nyo kat  
megol da ni

1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 au tó/mo tor sze re lé se 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 re pü lő mo del le ket ké szí te ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 ház kö rü li mun kát vé gez ni 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 egyéb 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 egyéb 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 egyéb 1 2 3 4 5


