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BE VE ZE TÉS

Je len fo ga lom tár cél ja, hogy se gít se a Te het ség pon tok mun ká ját, a mun ka tár sai
kö zöt ti szak mai kom mu ni ká ciót, eliga zí tást ad jon a Te het ség pon tok re giszt rá -
ció ja, akk re di tá ció ja so rán hasz nált (ese ten ként a pá lyá za tok ból is vissza kö szö -
nő) fo gal mak ér tel me zé sé hez. 

A fo ga lom tár főbb szer kesz té si szem pont jai: 
1. A fo gal mak tar tal má nak ki bon tá sá ban alap ve tően a te het ség-szak iro da lom -

ra épí tünk, az ese tek több sé gé ben ez ki vá ló ke re tet je lent a pon tos fo ga lom-
tisz tá zás hoz. Ter mé sze te sen több nyi re nem né hány so ros, szűk re sza bott 
fo ga lom meg ha tá ro zást adunk, ha nem tö rek szünk a fo gal mi tar ta lom leg kri -
ti ku sabb ele mei nek bő vebb ki fej té sé re is. Így eb ben a bő vebb ki bon tás ban az
itt kö zölt in for má ciók a gya kor la ti te het ség fej lesz tő mun ka kü lön bö ző fá zi -
sai ban köz vet le nül is fel hasz nál ha tók.

2. A Te het ség pont és a Ma gyar Gé niusz Prog ram fo ga lom rend sze ré hez köz vet -
le nül kö tő dő új fo gal mak ese té ben szak iro dal mi ka pasz ko dóink alig vol tak,
ezért ezek ben az ese tek ben a Nem ze ti Te het ség se gí tő Ta nács és a Gé niusz
Prog ram a té ma kör ben il le té kes bi zott sá gai ál tal ki dol go zott és el fo ga dott ér-
 tel me zést hasz nál juk.

3. Mi vel a fo gal mak rend szert al kot nak, ezért min den al ka lom mal je lez zük azt
is, hogy e Fo ga lom tár ban meg ta lál ha tó mely to váb bi fo gal mak se gí te nek az
adott szó cikk ér tel me zé sé ben.

4. Tö re ked tünk ar ra is, hogy ka pasz ko dó kat ad junk a to váb bi tá jé ko zó dás hoz,
ezért a fo ga lom tá rak ban szo kott gya kor la tot kö vet ve to váb bi szak iro dal mi
hi vat ko zást is köz zé te szünk min den té ma kör nél. En nek össze sí tett jegy zé ke
a gyűj te mény vé gén a fel hasz nált iro da lom ban ta lál ha tó. 
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ALUL TEL JE SÍ TÉS, ALUL TEL JE SÍ TŐ TE HET SÉG

Alul tel je sí tő az a diák, aki nek ér tel mi ké pes sé gei hez vi szo nyít va az el múlt két hó-
 nap ban, a köz is me re ti tár gyak több sé gé ben szer zett ta nul má nyi ered mé nyei re-
 la tív ér te lem ben gyen gék.

Alul tel je sí tő te het sé ges az a diák, aki nek át lag fe let ti (115 IQ fe let ti) in tel lek -
tuá lis ké pes sé gei el le né re az el múlt két hó nap ban, a köz is me re ti tár gyak több sé -
gé ben szer zett ta nul má nyi ered mé nyei nek át la ga 4-es nél gyen géb bek (hoz zá té -
ve, hogy akár színötös ta nul má nyi át lag mel lett is ér tel mez he tő az alul tel je sí tés,
amennyi ben a diák nem a ki ma gas ló ké pes sé gei nek meg fe le lő tel je sít mé nye kért
kap ja az ötös osz tály za to kat, és nem a ké pes sé gei nek meg fe le lő diffe ren ciált fej -
lesz tés ben ré sze sül).

Alul tel je sí tő te het sé ge sek azo no sí tá sa: IQ-tesz tek ered mé nye és a köz is me re -
ti tár gyak ban nyúj tott mi ni mum az el múlt két hó nap ban szer zett ta nul má nyi
ered mé nyek össze ve té se alap ján tör tén het meg.

Az alul tel je sí tés kom pen zá lá sa: az alul tel je sí tés egy vagy több prob lé má nak
(alap za var nak) a „tü ne ti” meg nyil vá nu lá sa. Ke ze lé se kor, megelő zé se kor az alap -
za vart (a ki vál tó oko kat) szük sé ges el ső sor ban azo no sí ta ni, majd azok ra kell hat -
ni. A leg jel lem zőbb, egy mást nem ki zá ró oko zó té nye zők: ta nu lá si mo ti vá ció val,
ta nu lásmód szer tan nal, önis me ret tel, ok ta tá si mód sze rek kel/tan ter vek kel, élet-
 mód vál to zás sal (pl. szü lők vá lá sa, is ko la vál tás stb.) kap cso la tos prob lé mák. 

ANI MÁ CIÓS SZOL GÁL TA TÁ SOK
Olyan szol gál ta tá sok, ame lyek cél ja ma ra dan dó él ményt nyúj ta ni az em be rek
kö zöt ti kap cso la tok kiépí té sén és já té kos prog ra mok meg va ló sí tá sán ke resz tül.
Az ani má ciós szol gál ta tást vég ző sze mély az ani má tor. Az ani má tor felada ta: kö -
zös te vé keny ség re va ló ösz tön zés, biz ta tás, rá han go lás, prog ra mok le ve ze té se.

ASSZERTIVITÁS
Az asszertivitás olyan kom mu ni ká ciós mód szer, amely az önér de ket és má sok
ér de két har mo ni ku san kom bi ná ló vi sel ke dést, a hosszú tá vú szo ciá lis ha té kony -
sá got se gí ti, és amely nek el sa já tí tá sa a ne he zen ke zel he tő, konflik tu sos hely ze -
tek ben min den ki szá má ra biz tos megol dást je lent. Az asszertív vi sel ke dést ta nu -
lás sal tud juk el sa já tí ta ni. Az asszertivitás meg ta nu lá sa megol dást ad hat, ha
va la ki úgy ér zi, sok szor nem éri el, amit sze ret ne, ha konflik tus hely ze tek ben
gyak ran ta pasz tal szé gyen ér ze tet, vagy el len ke ző leg, túl zott in du la to kat, ame-
 lye ken nem tud úr rá len ni. 

[For rás: http://www.lelkititkaink.hu/asszertivitas.html (Le töl tés: 2010. 11. 30.)]
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CSO DA GYE REKEK
Olyan gye re kek, akik az élet ko ruk alap ján vár ha tó tól lé nye ge sen (min den ki szá -
má ra szem be tű nően) na gyobb tel je sít mé nyek re ké pe sek egy vagy több te het ség -
te rü le ten. Pél da: Wolfgang Amadeus Mo zart ze nei té ren volt cso da gye rek nek te -
kint he tő már 4 éves ko rá ban. Fon tos: a) a cso da gye re kek nél is ta pasz tal ha tó
fej lő dé si diszinkrónia (vagyis nem min den té ren fej lőd nek egy for ma ütem ben)!;
b) a fej lő dé si diszinkróniából adó dóan ne kik is le het nek „gyen ge ol da laik”; c)
gyer mek kor ban ál ta lá ban a rep ro duk tív te het ség mu tat ko zik meg, a pro duk tív
(al ko tó) te het ség in kább a fel nőttévek re jel lem ző az ő ese tük ben is; d) szo ciá lis
kör nye ze tük a Savant-szindrómás (a fej lő dé si rend el le nes sé gük el le né re bi zo -
nyos te rü le te ken ki ma gas ló tel je sít ményt nyúj tó) gye re ke ket is cso da gye rek nek
tart hat ja, az azon ban nem igaz, hogy min den cso da gye rek Savant-szindrómás.

DIF FE REN CIÁLT (EGYÉ NI ÉS CSO POR TOS) FEJ LESZ TÉS
A diffe ren ciá lás ma gá tól ér te tő dően alap ve tő as pek tu sa a ha té kony te het ség gon -
do zás nak. A jó ké pes sé gű gye re kek is igé nyel nek mó do sí tást a stan dard tan terv -
hez ké pest, a kiemel ke dő ké pes sé gűek nek pe dig a nor mál tól lé nye ge sen ne he -
zebb felada tok ra is szük sé gük van. A nap jaink ban vi lág szer te el ter jedt, kor sze rű
tu do má nyos ala po kon nyug vó adap tív ok ta tás is fi gye lem be ve szi ezt, ahogy azt
M. Nádasi Má ria (2001), a szak te rü let ki vá ló ha zai ku ta tó ja meg fo gal maz ta:
„A diffe ren ciá lás és az egyé ni sa já tos sá gok ra te kin tet tel szer ve zett egy sé ges ok-
 ta tás együt tes al kal ma zá sa kö zös ter mi no ló giá val adap tív ok ta tás nak ne vez he -
tő.” (i. m. 40. o.). Ezen szem lé let mód alap ján a nap jaink ban ugyan csak elen ged -
he tet len in teg rá ció és a diffe ren ciált fej lesz tés el ve egyaránt egy szer re tud
ér vé nye sül ni.

Ezen kér dés kö rön be lül a ki vá ló ság és az egyen lő ség vi tá ja az egyik leg prob lé -
má sabb fe szült ség, amely át jár ja vi lág szer te az is ko lá kat. A gya kor lat ban lét fon -
tos sá gú, hogy az is ko lák mind az egyen lő ség, mind a ki vá ló ság el vé re össz pon to -
sít sa nak. A hát rá nyos hely ze tű gyer me kek kör nye ze te na gyon meg ne he zí ti
szá muk ra a ta nu lást. Az ilyen kör nye zet ben élő gyer me kek ese té ben nem az a
kér dés, hogy miért nem ta nul nak, ha nem az, hogy ho gyan ké pe sek ta nul ni az út-
 juk ban ál ló aka dá lyok el le né re, és ho gyan se gít he ti ezt az is ko la. Ezen túl, a fej lő -
dé si fo gya té kos ság gal ren del ke ző gyer me kek vagy az olya nok, akik ke vés bé ké-
 szek a ta nu lás ra, to váb bi se gít ség re szo rul nak. Kö vet ke zés kép pen, vi lág szer te
nagy fi gye lem irá nyul ar ra a kér dés re, hogy ho gyan le het a hát rá nyos hely ze tű
csa lá dok ban élő és a fo gya té kos gyer me ke ket ta ní ta ni; ez köz pon ti feladat Ma-
 gyaror szá gon is. 

Ugyanak kor a tár sa da lom fej lő dé se azon mú lik, biz to sít juk-e, hogy az ok ta -
tá si for rá sok egyen lően le gye nek eloszt va, és a ki vá ló ság ki bon ta ko zá sát is se gít -
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sék elő. Fon tos ko mo lyan ven ni a kér dés kör át gon do lá sá hoz Silverman (1994, 3.
o.) ki je len té sét: „a legoko sabb diá kok vissza tar tá sa nem fog ja va rázs la tos mó don
se gí te ni a las sab ba kat”. Ma gyak ran az ok ta tá si ered mé nyek egy for ma sá gá ra tö -
rek szünk ahe lyett, hogy egy for ma le he tő sé ge ket biz to sí ta nánk min den fia tal
szá má ra, a kü lön bö ző rej tett ké pes sé gek ki bon ta ko zá sá hoz.

A diffe ren ciált fej lesz tés, amely egy részt egyé ni mun ká ra épít, más részt ho-
 mo gén cso por tok ban vég zett te vé keny ség re, már több mint 100 éve je len van a
vi lág or szá gai nak ok ta tá si gya kor la tá ban. Mi lyen ér vek szól nak a ké pes ség sze -
rin ti cso por to sí tás mel lett? A ké pes ség és tel je sít mény sze rin ti cso por to sí tás a
kor sze rin ti cso por to sí tás sal szem ben ha té ko nyabb a fej lesz tő mun ká ban, mert
(1) meg fe le lőbb pá ro sí tást nyújt a te het sé ges diák fej lő dé si ké szen lé te és igé -

nyei, va la mint a kép zés kö zött;

(2) az el té rő ké pes sé gek kel ren del ke ző diá kok el té rően rea gál nak a kü lön bö -
ző ok ta tá si stra té giák ra és ta ní tá si mód sze rek re;

(3) a diá kok job ban ta nul nak, ami kor olyan diá kok kal van nak együtt, akik -
nek kom pe ten ciá ja az ő szint jük kel megegye ző vagy an nál egy pi ci vel ma-
 ga sabb;

(4) a cso por to sí tás ki hí vást je lent a diá kok szá má ra, hogy ki tűn je nek vagy elő-
 re tör je nek (Benbow 1997).

Eze ket a szem pon to kat vé gig gon dol va megál la pít ha tó, hogy a diffe ren ciált fej-
 lesz tés nem csak a te het sé ge sebb diá kok ha té kony elő re ha la dá sá hoz szük sé ges,
de min den ta nu ló op ti má lis fej lő dé sé nek fel té te le. Az egyé ni el té ré sek re va ló re-
a gá lás, va la mint az el té rő ered mé nyek megen ge dé se ön ma gá ban nem hoz lét re
elitizmust, szeg re gá ciót, amely gya ko ri vád a te het sé ges diá kok szá má ra in dí tott
prog ra mok kal szem ben. A ha té kony fej lesz tés ma gá ban hor doz za az „op ti má lis
pá ro sí tást” (Ro bin son–Ro bin son 1982), vagyis olyan prob lé mák ki tű zé sét a diák
szá má ra, amely nek szint je ész re ve he tően meg ha lad ja azt a szin tet, amellyel a
diák már meg bir kó zott, s ez elő se gí ti fej lő dé sét. A túl könnyű felada tok una lom -
hoz ve zet nek, a túl sá go san ne héz felada tok fruszt rá ció hoz. Egyik sem se gí ti elő
az op ti má lis ta nu lást, vagy mo ti vál a ta nu lás ra. Min den gyer mek nek egy for mán
meg kell ad nunk a le he tő sé get, hogy ta nul jon, és ki tel je sít se po ten ciál ját. Az
„egy mé re tű” ok ta tá si rend szer nem ha té kony, és nem tesz ele get az esély egyen -
lő ség el vé nek. Az esély egyen lő sé get pe da gó giai és pszi cho ló giai ér te lem ben úgy
kell te kin te ni, mint egy for ma hoz zá fé ré si le he tő sé get az egyén szá má ra meg fe le -
lő ok ta tás hoz. Ezt a jo got egyéb ként Ma gyaror szág Al kot má nya és az ok ta tá si
tör vény is rög zí ti! Ér de mes Gardner (1991, 92. o.) gon do la tát meg szív lel ni: „A jó
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tár sa da lom nem az, ame lyik fi gyel men kí vül hagy ja az egyé ni el té ré se ket, ha nem
az, ame lyik böl csen és em ber sé ge sen ke ze li azo kat.”

Vé ge ze tül egy ál lás fog la lást idé zünk a fen ti kér dés kör rel kap cso lat ban a Ma-
 gyaror szá gon ma nap ság gya ko ri fél reér té sek el ke rü lé se ér de ké ben. A Nem ze ti
Te het ség se gí tő Ta nács (NTT) ál lás fog la lást adott ki 2009. ja nuár 28-án: „Mi a
kü lönb ség a te het ség gon do zás és a szeg re gá ció kö zött?” cím mel. Né hány fon tos
gon do la tot idé zünk eb ből, ame lyek bi zo nyít ják, hogy Ma gyaror szág leg ki vá lóbb
te het ség gon do zó szer ve ze tei és szak em be rei egyér tel műen le tet ték vok su kat a
diffe ren ciált fej lesz tés szük sé ges sé ge mel lett, cá fol va azt a ha zánk ban gyak ran el-
 hang zó de ma góg, tu do mány ta lan vá dat is, hogy „a te het ség gon do zás diffe ren -
ciált fej lesz tő for mái szeg re gá ciót, diszk ri mi ná ciót je len te nek”. Az NTT fen ti ál-
 lás fog la lá sá nak in dok lá sá ban a kö vet ke zők ol vas ha tók.

„A te het ség gon do zás szá mos ki vá ló gya kor la ti pél dá ja az in teg rált és az el kü -
lö ní tett megol dá sok nak az adott hely ze tek hez (pl. la kó kör nye zet, is ko lá ban/te -
le pü lé sen meg ta lál ha tó le he tő sé gek stb.) al kal maz ko dó kom bi ná ció ja. Ideá lis
eset ben a min den na pi ok ta tás ba beépül ve je len nek meg azok az ele mek, ame-
 lyek a leg kü lön fé lébb te het sé gek nek is meg fe lel nek, de na gyon sok szor ilyen jel-
 le gű gaz da gí tó prog ra mok ra csak el kü lö ní tett for má ban van le he tő ség. A te het -
ség gon do zó prog ra mok meg ha tá ro zó ele me a mentorálás, ami lé nye gét te kint ve
egy olyan sze mé lyes jel le gű se gít ség nyúj tá si for ma, amely re sok eset ben el kü lö -
ní tet ten le het sort ke rí te ni. Össze fog lal va te hát: a si ke res te het ség gon do zá si gya-
 kor la tok egy szer re al kal maz zák az integratív és el kü lö ní tő ele me ket. Rend kí vül
fon tos hang sú lyoz ni, hogy a te het ség gon do zó prog ra mok ban az el kü lö ní tés a
leg több eset ben át me ne ti jel le gű és nyi tott, azaz a te het ség gon do zá si fo lya mat ba
bár mely fia tal be ke rül het ak kor, ha egyé ni fej lő dé sé ben el ju tott ar ra a pont ra,
amely ben te het sé ge megérett a prog ram ba va ló be ke rü lés re. A te het ség gon do zó
prog ra mok nak fel vál lalt mó don po ten ciá li san az is ko la, a kör zet összes diák ja az
ala nya le het, a tény le ges be vá lo ga tást igen komp lex szak mai vizs gá la tok és a
prog ram ban va ló rész vé tel si kere sé lyé nek gon dos mér le ge lé se kell hogy meg-
előz ze.”

A Nem ze ti Te het ség se gí tő Ta nács ál lás fog la lá sa: „A Nem ze ti Te het ség se gí tő
Ta nács tá mo gat és véd min den olyan gya kor la tot, amely meg fe lel a komp lex te-
 het ség gon do zás szak mai ala po kon ál ló fel té te lei nek. E tá mo ga tás és vé de lem ki-
 ter jed an nak a mód szer ta ni elem nek a tá mo ga tá sá ra és vé del mé re is, amely a te-
 het ség gon do zás ban részt ve vők el kü lö ní té sét je len ti, fel té ve, ha ez az el kü lö ní tés
át me ne ti, be fo ga dó és nyi tott. Ugyanak kor a Nem ze ti Te het ség se gí tő Ta nács el-
ítél min den olyan tö rek vést, amely sa ját ma gát te het ség gon do zó nak kiált ja ki
ugyan, de szak mai ala pok nél kül mű kö dik, hí ján van a komp lex egyé ni ség fej -
lesz tés fen tiek ben rész le te zett tar tal mai nak, és te het ség gon do zó meg je lö lé sét a
fia ta lok va la mely egy sí kú mó don de fi niált cso port já nak, il let ve cso port jai nak
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egy elő nyös hely zet ből va ló egy ol da lú és vég le ges ki re kesz té sé re hasz nál ja fel”.
(Az „Ál lás fog la lás” tel jes szö ve ge meg ta lál ha tó a www.tehetsegpont.hu hon-
  lapon.) 

Az itt meg fo gal ma zott gya kor la ti szem pon tok, el vek tel je sen össz hang ban
van nak az Eu ró pai Unió te het ség gon do zó gya kor la tá val, amely nek lé nye ge,
hogy mind az in teg rá ció, mind a diffe ren ciált fej lesz tés gya kor la ti fo gá sait al kal -
maz ni kell a fel nö vek vő nem ze dék ké pes sé gei nek, sze mé lyi sé gé nek mi nél ha té -
ko nyabb ki bon ta koz ta tá sá hoz – tel je sen füg get le nül at tól, hogy va la ki ben na-
 gyobb te het ség szunnyad-e vagy ki sebb! E két szem pont szi mul tán ér vé nye sí té se
nél kül az is ko lai pe da gó giai mun ka nem le het szín vo na las és ha té kony egyet len
gye rek szá má ra sem!

[Lásd még: Gaz da gí tás, Gyor sí tás, Komp lex te het ség fej lesz tő prog ra mok, Szer-
 ve ze ti ke re tek, Egyé ni fej lesz té si terv! To váb bi rész le tek: Ba logh 2006; Ba logh–
Koncz 2008; Polonkai 2002; Turmezeyné Heller E. 2008]

DISSZEMINÁCIÓ
Va la mely ter mék ered mé nyei nek ter jesz té se azért, hogy a rá for dí tott mun ka
meg té rül hes sen (for rás: Ide gen sza vak gyűj te mé nye: http://www.idegen-sza-
vak.hu/ke res/disszemináció). A disszemináció a pro jek tek ered mé nyei nek ter-
 jesz té se an nak ér de ké ben, hogy a pro jekt ál tal ki vál tott ha tás és ezál tal a pro jekt
meg va ló sí tá sá ra for dí tott for rá sok hasz no su lá sa a le he tő leg na gyobb le hes sen.
Ma gá ban fog lal ja mind a pro jek tek so rán meg szü le tett ter mé kek (új kép zé sek,
tan ter vek, ta na nya gok, tan esz kö zök stb.), mind a pro jekt meg va ló sí tás ta pasz ta -
la tai nak (pro jekt me nedzs ment, együtt mű kö dés, mód szer tan stb.) átadá sát.
A ha zai szak iro da lom ban egyelő re nem szü le tett olyan ma gyar szak ki fe je zés,
amely kel lő pon tos ság gal ad ná vissza a je len té sét, így az an gol ból át vett szó lát-
 szik meg gyö ke re sed ni.

[For rás: Tor dai Pé ter: Az ered mé nyek ter jesz té se a struk tu rá lis ala pok ese té ben
In www.celodin.org/files/hu/5738544757.doc)]

EGYÉ NI FEJ LESZ TÉ SI TERV
Az egyé ni fej lesz té si terv egy adott sze mély vizs gá la ti ered mé nyei alap ján ki dol -
go zott, az ő sze mé lyé re sza bott fej lesz tő beavat ko zás do ku men tált ter ve. A do -
ku men tá ció a kö vet ke ző ket tar tal maz za (Sar ka Fe renc ja vas la tai alap ján): 

• Egyé ni fej lesz tés be ke rü lés in dok lá sa;
• Fej lesz ten dő te rü le tek meg ha tá ro zá sa;
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• A fej lesz ten dő te rü le tek elődiagnosztikai le he tő sé gei;
• Cél ki tű zés (az az ál la pot, ame lyet a fej lesz tés vé gé re el sze ret nénk ér ni);
• Si ker kri té riu mok meg ha tá ro zá sa (mi kor tel je sül a cé lunk?);
• A fej lesz tés te ma ti ká ja, mód sze rei;
• A fej lesz tés ter ve zett idő tar ta ma (pl. 5 óra, 5 hó nap, 1 év);
• A fej lesz tés in ten zi tá sa (he ti hány al ka lom ról, hány órá ról van szó);
• A fej lesz tés ön kont rol los és/vagy kont roll cso por tos ha tás vizs gá la ti ter ve.

[Lásd még: Diffe ren ciált (egyé ni és cso por tos) fej lesz tés]

EGYÜTT MŰ KÖ DÉS
A Te het ség pon tok kal szem ben tá masz tott egyik szak mai mi ni mum kö ve tel -
mény a más Te het ség pon tok kal (tá gabb ér te lem ben: szer ve ze tek kel, ma gán sze-
 mé lyek kel) tör té nő együtt mű kö dés. Az együtt mű kö dés: két vagy több part ner
ál tal egy jól de fi niált cél ér de ké ben vég re haj tott, feladat megosz tá son ala pu ló kö -
zös te vé keny ség.

Az együtt mű kö dés tí pu sai a Te het ség pon tok kal szem ben tá masz tott szak mai
mi ni mumkö ve tel mé nye ket is fi gye lem be vé ve:

• cél juk alap ján be szél he tünk a te het ség azo no sí tás sal, a te het ség gon do zás -
sal, a te het ség-ta nács adás sal, a te het ség gel kap cso la tos ren dez vény meg-
 va ló sí tá sá val, és a te het ség gel kap cso la tos tu do má nyos ku ta tás sal kap cso -
la tos együtt mű kö dés ről;

• az együtt mű kö dők szá ma alap ján is le het sé ges a ti pi zá lás (pl. két, há rom
stb. együtt mű kö dő part ner);

• az idő be li in ten zi tás alap ján be szél he tünk al kal mi vagy rend sze res (pl. he -
ti, ha vi, éves rend sze res ség gel meg va ló su ló) együtt mű kö dés ről;

• az idő tar tam alap ján az együtt mű kö dés a né hány má sod perc től (lásd pl. a
te le fo non tör té nő in for má ció egyez te tés ese tét) az éve ken át tar tó hosszig
ter jed het;

• komp le xi tá sa alap ján az együtt mű kö dés le het egy sze rű cél feladat ra
(egyet len in for má ció meg kér de zé sé re) vagy össze tett feladat ra (pl. komp-
 lex, több rész feladat ra bont ha tó) irá nyu ló;

• ered mé nyes sé ge alap ján mindegyik part ner szá má ra ered mé nyes, né mely
part ner szá má ra ered mé nyes, s egyet len part ner szem pont já ból sem ered-
 mé nyes együtt mű kö dé sek le het sé ge sek.

Ideá lis eset ben az együtt mű kö dés jól do ku men tált; e do ku men tum ból ki de rül a
part ne rek szá ma és ne ve, utolér he tő sé ge (va la mint hi te le sí tő iga zo lá sa: pl. alá-
írá sa, pe csét je); az együtt mű kö dés cél ja, idő tar ta ma, in ten zi tá sa, ered mé nyes sé -
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ge; a feladat megosz tás jel le ge. E do ku men tá ció a Te het ség pont akk re di tá ció -
jának szem pont já ból kü lö nö sen lé nye ges! 

A part ne rek kö zöt ti tar tó sabb és ál ta lá no sabb jel le gű együtt mű kö dés ről cél-
 sze rű ke ret szer ző dést köt ni. A ke ret szer ző dés sab lon szö ve ge díj men te sen le tölt -
he tő a www.kockakor.hu/szolgaltatasok/egyeb hon lap ról.

ESETELEMZŐ CSO PORT
Olyan cso port, amely nek cél ja egy „eset”-nek te kin tett vizs gá la ti egy ség (pl.
egyén, cso port, in téz mény, el já rás, mód szer és/vagy ese mény) meg ha tá ro zott
szem pon tok sze rin ti be mu ta tá sa és/vagy ér té ke lé se. Az esetelemzés (egy mást
nem ki zá ró mó don) le het:

• elő re jel ző (prediktív) jel le gű (pl. an nak elem zé se, hogy mi lyen kö vet kez -
mé nyei le het nek XY te het sé ges ta nu ló ra, ha ta nul má nyait ma gán ta nu ló -
ként foly tat ja);

• leíró jel le gű (pl. egy te het ség gon do zó prog ram rész le tes be mu ta tá sa);
• ér tel me ző jel le gű (pl. a meg hir de tett te het ség azo no sí tó te vé keny ség irán ti

szo kat la nul nagy/cse kély ér dek lő dés okai nak ke re sé se).

ÉNKÉP, ÖNÉR TÉ KE LÉS
A te het sé ge sek ál tal pro du kált tel je sít mé nyek hát te ré ben ál ló két (egy más hoz
közel álló) hát tér vál to zó az énkép, il let ve az önér té ke lés. Az énkép az ön ma -
gunk ról (pl. fi zi kai ké pes sé geink ről, meg je le né sünk ről, sze mé lyi ség vo ná saink -
ról stb.) vélt tu dá sunk. Az önér té ke lés ön ma gunk hoz va ló ér té ke lő vi szo nyu lás.
Ha son ló tí pu saik kü lön böz tet he tők meg:

• szű kebb ér te lem ben vett té má ja alap ján meg kü lön böz tet he tünk fi zi kai
(pél dául fi zi kai ké pes sé gek re, meg je le nés re, test al kat ra) és pszi chés tu laj -
don sá gok ra (in tel li gen ciá ra, krea ti vi tás ra, nonkognitív sze mé lyi ség vo ná -
sok ra) vo nat ko zó énképet/ön ér té ke lést;

• va ló ság nak (má sok ál tal, il let ve ob jek tív vizs gá la tok ál tal megerő sí tett
„va ló ság nak”) va ló meg fe le lé se alap ján be szél he tünk reá lis, il let ve ir reá lis
énképről/ön ér té ke lés ről. A fej lesz tés cél ja ál ta lá ban a reá lis énkép/önér té -
ke lés kiala kí tá sa (az ir reá lis önér té ke lés önér té ke lé si prob lé mák egyik tí-
 pu sá nak te kint he tő);

• valenciája alap ján be szél he tünk po zi tív, il let ve ne ga tív énképről/ön ér té -
ke lés ről. Po zi tív énkép ese tén be szél he tünk ön ma gunk el fo ga dá sá ról; 
ne ga tív énkép ese tén pe dig az ön ma gunk kal va ló elé ge det len ség fo gal ma -
zó dik meg. Po zi tív önér té ke lés ön ma gunk ér té kes nek tar tá sá ra utal; a ne-
 ga tív önér té ke lés (ala csony önér té ke lés) ese tén nem tartjuk ma gun kat
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„elég jó nak” (a ne ga tív önér té ke lés is önér té ke lé si prob lé ma). A fej lesz tés
cél ja ál ta lá ban a po zi tív énkép/önér té ke lés kiala kí tá sa.

A kie gyen sú lyo zott sze mé lyi ség (füg get le nül at tól, hogy te het sé ges-e, vagy sem)
po zi tív és reá lis énképpel/ön ér té ke lés sel jel le mez he tő. 

A po zi tív, de ir reá lis énkép/önér té ke lés ese té ben a sze mély túlér té ke li sa ját
le he tő sé geit, adott sá gait, tes ti-lel ki tu laj don sá gait. A pe jo ra tív ér te lem ben vett
„ön je lölt te het sé gek” ese te so rol ha tó ide. A prob lé mát ilyen kor az je len ti, hogy
a) a sze mély nem úgy és/vagy nem azon a te het ség te rü le ten igyek szik az ön meg -
va ló sí tás ra, ami szá má ra va ló di si ke re ket hoz hat na; b) a szo ciá lis kör nye ze te kö-
 ré ben ne vet ség, gúny vagy akár eluta sí tás tár gyá vá vál hat a sze mély; c) olyan ak-
 ti vi tá sok ra sar kall hat ja („túl vál lal hat ja”) ma gát, ami sa ját és tár sai tes ti/lel ki
ép sé gét is sú lyo san sér ti vagy ve szé lyez te ti. 

A reá lis ne ga tív énkép/önér té ke lés ki sebb ren dű sé gi ér zés hez ve zet het. Bár
még en nek is le het tel je sít mény re mo ti vá ló ha tá sa (gon dol junk pél dául a „bi zo -
nyí tá si kény szer ként” is mert je len ség re), az ál ta la elért tel je sít mé nyek re ár nyé -
kot vet az a tény, hogy a sze mély va ló já ban „nem ér zi jól ma gát a bő ré ben”. Te-
 het sé ge sek ese té re vo nat ko zó pél da: gon dol junk az in tel lek tuá li san te het sé ges,
de va ló ban csú nya em be rek fi zi kai meg je le nés sel kap cso la tos reá lis, ám ne ga tív
énképére/ön ér té ke lé sé re. A te het sé ge sek köz vet len szo ciá lis kör nye ze té ben lé -
vők (pl. át la gos ké pes sé gű tár sak) ese té ben átélt reá lis ne ga tív énkép/önér té ke lés
a te het sé ge sek fe lé irá nyu ló irigy ség, rossz in du lat for rá sa is le het – a te het ség -
gon do zás ban is mert „lég kör ja ví tás” so rán őket is be kell von ni, és az ő önér té ke -
lé si prob lé mái kat is ke zel ni szük sé ges. 

A ne ga tív, de ir reá lis énképpel/ön ér té ke lés sel jel le mez he tő te het sé gek nek
önér té ke lé si vál sá gaik le het nek; ön ma guk kal kap cso la tos ma xi ma liz mu suk
miatt még (min den ki szá má ra nyil ván va ló) kiemel ke dő tel je sít mé nyeik el le né re
is ir reá lis és ne ga tív énképpel bír hat nak. Mindez ráadá sul egy faj ta ön ger jesz tő
fo lya mat ként rend kí vül erős mo ti vá ciós bá zist is je lent het szá muk ra, újabb és
újabb (ed di gi ki vá ló ered mé nyei ket is túl szár nya ló) tel je sít mé nyek re sar kall hat -
ja őket. A fej lesz té si feladat ilyen ese tek ben az át la gos nál is na gyobb ki hí vást je-
 lent, ne ve ze te sen: ho gyan old juk meg azt, hogy reá lis/po zi tív énképe ala kul jon
ki va la ki nek úgy, hogy ki ma gas ló tel je sít mé nyek re irá nyu ló mo ti vá ció ja ne
csök ken jen, ha nem in kább más for rás ból (pél dául: a si ke rei vel sze ret tei nek va ló
öröm szer zés vá gyá ból) nyer jen ener giát. 
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FACILITÁTORI SZOL GÁL TA TÁ SOK

Legál ta lá no sabb ér te lem ben va la mi lyen fo lya ma tot se gí tő, ser ken tő szol gál ta tá -
sok gyűj tő ne ve. A szol gál ta tást nyúj tó sze mély/szer ve zet a facilitátor. A facilitá-
tor felada ta: prob lé mafel ve tés/-meg ha tá ro zás, -megol dás ra ösz tön zés, a -megol -
dás se gí té se, mo ti vá lás. A facilitátor felada ta ab ban áll, hogy a prob lé ma fel tá ró
és prob lé ma megol dó meg be szé lé sek, cso por tos dön tés ho za ta li el já rá sok fo lya -
ma tát te gye ha té ko nyab bá. Fon tos ugyanak kor, hogy ma gát a dön tést a részt ve -
vők hoz zák meg.

FEL NŐTT KOR ÉS TE HET SÉG
A fel nőtt ko ri te het ség gon do zás né hány pont ban kü lön bö zik a gyer mek ko ri te-
 het ség gon do zás tól, pél dául: 

• Míg gyer mek kor ban in kább elő re jel ző jel le gű a te het ség diag nosz ti ka, ad -
dig fel nőtt kor ban gyak ran a már fel mu ta tott tel je sít mé nyek alap ján tör té -
nő te het ség azo no sí tás ról le het szó. 

• Fel nőtt kor ban olyan új te het ség te rü le tek buk kan hat nak fel egy sze mély
ese té ben, ame lyek re gyer mek ko rá ban nem utalt sem mi.

• Fel nőtt kor ban meg tör tén het, hogy pél dául ko ráb bi te het ség te rü le té ből
„öre ged het ki” az egy kor te het sé ges spor to ló. 

• Sok gyer mek kor ban meg va ló su ló is ko lai jel le gű kép zé si prog ram nak hát-
 rá nya, hogy az „is ko lai te het sé ge ket” ki kép zi ugyan, ám e te het sé gek – a
to váb bi te het ség gon do zó te vé keny ség hiá nya miatt – fel nőtt kor ban el kal -
lód nak. 

A fel nőtt kép zés egy le het sé ges esz köz le het ar ra, hogy a fel nőtt ko ri te het ség gon -
do zás ál tal fel ve tett spe ciá lis prob lé má kat ha té ko nyan ke zel jük.

GAZ DA GÍ TÁS, DÚ SÍ TÁS
A gaz da gí tás a te het ség fej lesz tő mun ka alap esz kö ze: en nek ke re té ben a te het ség -
ígé re tek nek, adott sá gaik kal össz hang ban, fo lya ma to san töb bet nyúj tunk te het -
sé gük ki bon ta koz ta tá sá hoz.

Passow (1958) ku ta tá sai ad ják itt a kiin du ló pon tot: ő a gaz da gí tás nak négy
faj tá ját kü lö ní tet te el egy más tól, ezek ugyan csak tám pon tul szol gál nak a diffe -
ren ciált gaz da gí tó prog ra mok meg va ló sí tás hoz (idé zi: Páskuné 2000).

• Mély ség ben tör té nő gaz da gí tás. En nek so rán több le he tő sé get kí ná lunk a
te het sé ges gye re kek nek tu dá suk és ké pes sé geik al kal ma zá sá ra, mint ál ta -
lá ban a ta nu lók nak.
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• A „tar tal mi gaz da gí tás” azt je len ti, hogy a ta na nya got a ta nu lók ra sza bot -
tan szer keszt jük meg, fi gye lem be vé ve ér dek lő dé sü ket, szük ség le tei ket,
eze ket köz ben fej leszt jük.

• A „fel dol go zá si ké pes sé gek gaz da gí tá sa” el ső sor ban a krea tív és kri ti kus
gon dol ko dás fej lesz té sét je len ti fel fe de ző, il let ve in ter disz cip li ná ris te vé -
keny ség köz ben.

• A „tem pó ban tör té nő gaz da gí tás” a te het sé ges gye re kek át la gos nál gyor-
 sabb mun ká já ra épül: ugyanannyi idő alatt töb bet ké pe sek fel dol goz ni
tár saik nál, így kiegé szí tő ele me ket is be von ha tunk a fej lesz tő fo lya mat ba.
(Lásd: Gyor sí tás!)

[To váb bi rész le tek: Ba logh 2006; Herskovits 2000, Polonkai 1999; Tóth 2008.
Lásd még: Gaz da gí tá si mo del lek]

GAZ DA GÍ TÁ SI MO DEL LEK
Szá mos szisz te ma ti kus gaz da gí tó prog ram mo delljét fej lesz tet tek ki. E mo del lek
mindegyi ke vi szony lag át fo gó ter vet ad a te het sé ges gyer me kek azo no sí tá sá ra és
a szá muk ra ké szí tett prog ram szol gál ta tá sok ra, ame lyek alap ve tően gaz da gí tó
ter mé sze tűek. Ezek kö zül mi most hár mat mu ta tunk be váz la to san, ezek a legel -
ter jed teb bek a pe da gó giai gya kor lat ban.

A Renzulli-modell ta lán a legát fo góbb az azo no sí tás, az ad mi niszt rá ció, a ta-
 nár kép zés és a prog ram meg va ló sí tá si struk tú ra ki ter jedt ke ze lé sé vel (Renzulli
1994; Renzulli–Reis 1986). Há rom tí pu sú prog ram él mény kü lö nít he tő el:
(1) Az el ső tí pu sú gaz da gí tás ál ta lá nos fel fe de ző él mé nye ket fog lal ma gá ba,

amely „az is me ret nek a ha gyo má nyos tan terv ben nem sze rep lő, új és iz-
 gal mas té mái val, öt le tei vel és te rü le tei vel” is mer te ti meg a diá ko kat (Ren-
zulli–Reis 1986, 237. o). 

(2) A má so dik tí pu sú gaz da gí tás, a cso por tos kép zés gya kor la tok, olyan te vé -
keny sé gek ből áll nak, ame lye ket a kog ni tív és affek tív fo lya ma tok fej lesz té -
sé re ter vez tek. A te vé keny sé ge ket min den gyer mek nek, nem csu pán a te-
 het sé ge sek szá má ra le het kí nál ni.

(3) A har ma dik tí pu sú gaz da gí tás va lós prob lé mák egyé ni és kis cso por tos
vizs gá la tát kö ve te li meg. Spe ciá lis azo no sí tá si el já rá so kat al kal maz nak a
gyer me kek ki vá lasz tá sá hoz a har ma dik tí pu sú gaz da gí tás ra – kü lö nö sen a
gyer mek nyílt vi sel ke dé sé nek meg fi gye lé sén ke resz tül, amely tük rö zi egy
konk rét té má hoz vagy pro jekt hez kap cso ló dó ak tuá lis ér dek lő dé sét, mo-
 ti vá ció ját vagy vi sel ke dé sét. 
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A Treffinger-féle (1986) egyén re sza bott prog ram ter ve zé si mo dell (Individuali-
zed Prog ram Planning Model) hang sú lyoz za az azo no sí tá si fo lya mat so rán ösz-
sze gyűj tött in for má ció in ten zív hasz ná la tát a te het sé ge sek erős sé gei re és ér dek -
lő dé sé re épü lő, egyén re sza bott ta nul má nyi prog ra mok ter ve zé sé ben. A mo dell
ar ra is tö rek vést tesz, hogy fej lessze az ön ál ló ság és az önirá nyí tás kész sé geit a te-
 het sé ge sek ben. Ar ra for dít ja a fi gyel met, ho gyan kell ke zel ni és el lát ni a te het sé -
ge se ket egy ál ta lá nos osz tály ban. 

A Betts (1986) ál tal ki fej lesz tett Au to nóm Ta nu ló Mo dell (Autonomous Le-
arner Model) ar ra tesz kí sér le tet, hogy ele get te gyen a te het sé ge sek ta nul má nyi,
szo ciá lis és emo cio ná lis szük ség le tei nek, mi köz ben az ön ál ló ság vagy au to nó -
mia cél ját tű zi ki ma ga elé, hogy a ta nu lók fe le lős sé vál ja nak sa ját ta nul má nyai -
kért. A mo dell biz to sít ja, hogy a ta nu ló
1) fi gyel met for dít son ön ma gá ra, mint te het sé ges egyén re, va la mint a prog-

 ram le he tő sé gek re; 

2) gaz da gí tó gya kor la tok ban ve gyen részt, pél dául vizs gá la tok ban, kul tu rá -
lis te vé keny sé gek ben és te rep gya kor la to kon; 

3) sze mi ná riu mo kat lá to gas son a fu tu riz mus ról, prob lé mák ról és vi tás kér-
 dé sek ről; 

4) a ta nu lá si kész sé ge ket, pá lya vá lasz tá si is me re te ket és in ter per szo ná lis ké-
 pes sé geit egyé ni leg fej lessze; és

5) mély re ha tó vizs gá la to kat foly tas son cso por tos pro jek tek és mentorálás
ke re té ben. Ez a mo dell kü lö nö sen erő sen össz pon to sít a te het sé ges diá kok
egyé ni fej lő dé sé re.

[A mo del lek rész le tes leírá sa meg ta lál ha tó: Ba logh 2006. Lásd még: Gaz da gí tás,
dú sí tás]

GÉ NIUSZ-KÉP ZÉ SEK
A Ma gyar Gé niusz In teg rált Te het ség se gí tő Prog ram ke re té ben út já ra in dí tott
Gé niusz-kép zé sek (akk re di tált fel nőtt kép zé sek, il let ve akk re di tált pe da gó gus to-
 vább kép zé sek) 2011 szep tem be réig ke rül nek meg szer ve zés re or szág szer te a Te-
 het ség pon tok kép vi se lői nek és a ma gyar te het ség ügy szak em be rei nek.

A Gé niusz-kép zé sek fi nan szí ro zá sa a Ma gyar Gé niusz In teg rált Te het ség-
 se gítő Prog ram – Or szá gos Te het ség se gí tő Há ló zat kiala kí tá sa TÁMOP3.4.4-
A/08/1-2009-0001 se gít sé gé vel va ló sul meg.
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[To váb bi in for má ciók: http://www.geniuszportal.hu/content/kerdezz-felelek-
geniusz-kepzesekrol. Lásd még: Ma gyar Gé niusz In teg rált Te het ség se gí tő Prog-
 ram]

GYOR SÍ TÁS
Már a gaz da gí tás Passow ál tal ki dol go zott és fen tebb be mu ta tott rend sze ré ben
fel tűnt a „tem pó ban tör té nő gaz da gí tás”, amely ar ra épül, hogy a te het sé ges ta-
 nu lók töb bet ké pe sek gyor sab ban fel dol goz ni, tel je sí te ni. Ezt a szem pon tot ki-
 ter jesz tet ték a te het ség gon do zás egész rend sze ré re, és így jött lét re a gyor sí tás fo-
 gal ma. En nek lé nye ge, hogy a te het sé ges ta nu lók ál ta lá ban gyor sab ban
fej lőd nek, mint tár saik, s ezért biz to sí ta ni kell ré szük re azo kat a ke re te ket, ame-
 lyek le he tő vé te szik az egyé ni tem pó ban (gyor sab ban) va ló ha la dást. Sok fé le for-
 má ja ala kult ki a gyor sí tás nak, itt a leg fon to sab ba kat so rol juk fel Feger (1997)
összeg zé se alap ján:

• Ko ráb bi is ko la kez dés. Nagy kü lönb sé gek le het nek a fej lő dés ben már a gye  -
rek kor ban, és ez alap ján nem egy szer elő for dul, hogy az ál ta lá no san szo-
 ká sos élet kor (6–7 éves kor) előtt el kez di a gye rek is ko lai ta nul má nyait.
Ter mé sze te sen kö rül te kin tő is ko la érett sé gi vizs gá la tok je len tik a ga ran -
ciát a té ve dés el ke rü lé sé hez.

• Osz tály-át lép te tés. A gyor sabb fej lő dés és eh hez kap cso ló dó na gyobb tel-
 je sít mény az is ko lai évek alatt is jel le mez he tik a te het sé ges ta nu ló kat. Ha
ez min den tan tárgy ban jel lem zi a diá kot, és idő előtt ké pes a kö ve tel mé -
nye ket tel je sí te ni, ak kor él ni kell ez zel a le he tő ség gel is.

• D-típusú osz tá lyok. Ezek lé nye ge, hogy össze vá lo ga tott te het sé ges gye re -
kek kel rö vi debb idő alatt (pél dául négy év he lyett há rom év alatt) tel je sí tik
az ál ta lá nos is ko la fel ső ta go za tá nak tan tár gyi kö ve tel mé nyeit (vö. Nagy
1999).

• Ta nul má nyi idő le rö vi dí té se. A te het sé ges diák fo lya ma tos ma gas szin tű
tel je sít mé nye le he tő vé te szi azt is, hogy az egész is ko lai időt (8 év, 12 év)
rö vi debb idő alatt tel je sít se.

• Egye te mi ta nul má nyok idő előt ti el kez dé se. Ez két for má ban is le het sé ges.
Az egyik, hogy ta nul má nyi ide je le rö vi dí té sé vel a ta nu ló a szo ká sos élet-
 kor előtt tel je sí ti a kö zép is ko lai kö ve tel mé nye ket, így ha ma rabb fel vé telt
nyer het a fel ső ok ta tás ba. A má sik le he tő ség, hogy egy-egy spe ciá lis szak-
 te rü le ten (pl. ma te ma ti ka, ze ne) a kö zép is ko lai ta nul má nyok mel lett már
foly tat ja egye te mi ta nul má nyait is.

[To váb bi rész le tek: Ba logh 2006]
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HA TÁS VIZS GÁ LAT

A te het ség gon do zó prog ra mok ha tás vizs gá la tá nak je len tő sé gét a Nem ze ti Te-
 het ség se gí tő Ta nács (NTT) hang sú lyoz za. A Te het ség pon tok kal (az NTT ál tal
elis mert te het ség gon do zó köz pon tok kal) szem ben tá masz tott egyik szak mai
mi ni mum kö ve tel mény sze rint lé nye ges, hogy: „A Te het ség pon tok te het ség gon -
do zó te vé keny sé gü ket ön kont rol los ha tás vizs gá lat tal is sza bá lyoz zák, el lenőriz -
zék. A ha tás vizs gá lat tal alá nem tá masz tott te het ség gon do zás nem te kint he tő bi-
 zo nyí tott nak. A pá lyá za ti rend szer ben a ha tás vizs gá la tok nál nagy hang súlyt kell
he lyez ni ar ra, hogy az anya gi tá mo ga tás oda ke rül jön, ahol az bi zo nyít ha tóan
»jó he lyen« van.” 

[For rás: www.tehetsegpont.hu – a Nem ze ti Te het ség se gí tő Ta nács hon lap ja; le-
 tölt ve 2008. ok tó ber 23.]

A te het ség gon do zó prog ra mok ra vo nat ko zó ha tás vizs gá lat a prog ra mok és/vagy
mód sze rek (to vább)fej lesz té sét, il let ve az egyé ni fej lesz té si ter vek ki dol go zá sát
és mó do sí tá sát le he tő vé te vő, sza bá lyo zó funk ció val, vissza csa to lá si le he tő ség gel
bí ró te vé keny ség. Ese té ben azt vizs gál juk, hogy egy adott te het ség gon do zó
prog ram nak van-e mi nél ob jek tí vebb mó don bi zo nyít ha tó fej lesz tő ha tá sa, vagy
sem.

[Lásd még: Te het ség azo no sí tás, -felis me rés; Te het ség diag nosz ti ka. To váb bi rész  -
le tek: Ba logh 2006; Me ző 2008]

HÁ LÓ ZAT FEJ LESZ TÉS
A Nem ze ti Te het ség se gí tő Ta nács 2007. feb ruár 9-én kelt, Te het ség pon tok meg-
ala kí tá sá ra vo nat ko zó fel hí vá sá ból ere dően a há ló zat fej lesz tés is a Te het ség pon -
tok alap felada tai kö zé tar to zik. Sze mel vé nyek a fel hí vás szö ve gé ből: 

• A Te het ség pon tok ab ban se gí te nek, hogy: „az in téz mé nyi, he lyi, tér sé gi 
és re gio ná lis te het ség gon do zó kez de mé nye zé sek mi nél in ten zí vebb kap-
 cso lat rend szert tud ja nak kiépí te ni egy más sal, a te het sé ges fia ta lok kal, a 
te het sé ges fia ta lok kör nye ze té vel (szü lei vel, ta ná rai val stb.), a te het ség -
gon do zás ban jár tas szak em be rek kel, és a te het ség gon do zást se gí tő ön kor -
mány za ti, egy há zi, ci vil szer ve ze tek kel, vál lal ko zá sok kal és ma gán sze mé -
lyek kel; a te het ség gon do zó kez de mé nye zé sek mi nél több em be ri és
anya gi erő for rást tud ja nak be von ni a te het ség se gí tés fo lya ma tá ba.”

• „A Te het ség pon to kat bár mi lyen he lyi szer ve ző dés hez (he lyi ci vil szer ve -
zet, ön kor mány zat, is ko la, egy há zi in téz mény stb.) köt ni le het. Rend kí vül
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lé nye ges azon ban, hogy e szer ve zet in teg rál jon min den he lyi, a te het ség -
gon do zás ban meg moz gat ha tó erőt, azaz a he lyi ön kor mány za tot, is ko lá kat
(kü lö nös hang súllyal: fel ső ok ta tá si in téz mé nye ket, ha ilye nek van nak), ci -
vil szer ve ző dé se ket, egy há za kat és (nem utol sósor ban) a te het ség gon do -
zást tá mo ga tó he lyi cé ge ket és ma gán sze mé lye ket (men to ro kat, ta ná ro kat,
szü lő ket, nyug dí jas szak em be re ket, tá mo ga tó kat, se gí tő ket). Eh hez a Te-
 het ség pont kez de mé nye zői nek rend kí vül nagy és igen krea tív há ló zat szer -
ve ző, együtt mű kö dé si kész sé get kell fel mu tat nia. A Te het ség pont nem töl ti
be felada tát, ha csak az anya in téz mény in teg rált ré sze ként, a he lyi kö zös ség
töb bi sze le tét irá nyí tó feladat kört kí ván be töl te ni, és nem tö rek szik min-
 den he lyi te het ség se gí tő kez de mé nye zés szol gá la tá ra, koor di ná ció já ra.
Hasz nos le het, de nem kö te le ző, hogy a Te het ség pon tok mun ká já ban részt
 ve vő in téz mé nyek és cso por tok egy kö zös, er re a cél ra ala ku ló ci vil szer ve -
ze tet (egye sü let, ala pít vány) ala pít sa nak.”

• „A Te het ség pon tok csak egy más sal együtt mű köd ve, há ló za tos for má ban
tud nak lé tez ni, hi szen te vé keny sé gük egyik alap ve tő ele me a fo lya ma tos
in for má ció cse re, mind a he lyi ér té kek (te het sé ges fia ta lok, men to rok,
kez de mé nye zé sek, jó pél dák, a se gít ség bár mi lyen for má ja) köz ve tí té se az
or szág töb bi ré szé be, mind pe dig a más hon nan szár ma zó ér té kek (ld.
fent) be fo ga dá sa és al ko tó al kal ma zá sa az ak tuá lis Te het ség pont kör nye -
ze té ben.”

• „A Te het ség pon tok há ló za tát ru gal mas, ho ri zon tá lis kap cso la tok ban gaz-
 dag, di na mi kus há ló zat nak és nem faszer ke ze tű, hie rar chi kus struk tú rá -
nak kell el kép zel ni. Ügyel ni kell ar ra, hogy két Te het ség pont egy más sal
va ló kap cso lat te rem té sé hez le he tő ség sze rint egy nél több Te het ség pont
köz ve tí té sé re ne le gyen szük ség. En nek ér de ké ben biz to sí ta ni kell azt,
hogy a Te het ség pon tok ve ze tői in ten zív sze mé lyes kap cso lat ban le gye nek
egy más sal. A Te het ség pon tok együtt mű kö dé sé ben és ter je dé sé nek fo lya -
ma tá ban fon tos elem a tér sé gi, il let ve re gio ná lis te het ség gon do zó in téz -
mé nyek, kez de mé nye zé sek be vo ná sa.”

• „Amennyi ben egy ré gió ban (ideért ve a ha tá ron tú li ma gyar lak ta te rü le te -
ket is) a Te het ség pon tok szá ma 3 fö lé nő, kez de mé nyez ni ér de mes, 5 fö l-
ött pe dig kez de mé nyez ni kell, hogy a ré gió Te het ség pont jai nak kép vi se lői
egyez te tő fó ru mot ala kít sa nak, és köl csö nös egyetér tés sel meg bíz zák a 
ré giót össze fo gó, kép vi se lő Te het ség pon tot. Biz to sí ta ni kell an nak a le he -
tő sé gét, hogy a hely zet átala ku lá sá val a kép vi se lői feladat kör más Te het -
ség pont nak is átad ha tó le gyen, akár ro tá ciós ala pon is. A ho ri zon tá lis
kap cso la tok és a Nem ze ti Te het ség köz pont mel lett a ré gió kat össze fo gó
Te het ség pon tok kö tik össze egy más sal is a Te het ség pon to kat.”

[For rás: NTT hon lap: http://www.tehetsegpont.hu/96–12219.php]
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IS KO LAI TE HET SÉG

Az is ko lai te het sé gek (schoolhouse gifted children) azok a ta nu lók, akik ki vá ló
ta nul má nyi ered mé nye ket ér nek el, és te het ség azo no sí tá suk ép pen is ko lai
ered mé nyes sé gük alap ján tör té nik. Az is ko lai te het sé gek ta nul má nyaik vé gez -
té vel, az is ko la rend szer ből ki ke rül ve azon ban nem fel tét le nül bi zo nyul nak te-
 het sé ges nek. 

JÓ GYA KOR LAT
A te het ség diag nosz ti ka, -gon do zás, ta nács adás, há ló za ti együtt mű kö dés te rén
ha tás vizs gá la tok kal alá tá masz tott és ered mé nyes nek te kint he tő egye di el já -
rás/mód szer vagy prog ram sze rű te vé keny ség. 

KOMP LEX TE HET SÉG FEJ LESZ TŐ PROG RA MOK
Min de nekelőtt kieme len dő, hogy a fej lesz tés so rán a ko ráb ban fel so rolt négy te-
hetség-összetevőre egyaránt kell fi gyel nünk, te hát a ké pes sé gek mel lett a sze mé -
lyi ség té nye zők for má lá sá nak is na gyon fon tos sze re pet kell kap nia a prog ra -
mok ban. E két fő irá nyon be lül to váb bi négy ál ta lá no san el fo ga dott alap elv
fo gal maz ha tó meg a cél ki tű zé sek re vo nat ko zóan. Fon tos a prog ra mok ter ve zé -
se kor a kö vet ke zők re is fi gyel ni:

• a te het sé ges gye rek erős ol da lá nak fej lesz té se,
• a te het sé ges gye rek gyen ge ol da lá nak fej lesz té se (csak nem min den te het -

sé ges gye rek nél van ilyen, és ez aka dá lyoz hat ja az erős ol dal ki bon ta ko zá -
sát, pél dául ala csony önér té ke lés, biz ton ság ér zet hiá nya stb.),

• meg fe le lő „lég kör” meg te rem té se (kie gyen sú lyo zott tár sas kap cso la tok
pe da gó gu sok kal, fej lesz tő szak em be rek kel és a tár sak kal),

• sza ba di dős, la zí tó prog ra mok, ame lyek biz to sít ják a fel töl tő dést, pi he nést. 

[To váb bi rész le tek: Ba logh 1999, 2004, 2006; Ba logh–Koncz 2008; Endrődiné
2003; Fodorné 2008; Fűkőné 2008; Koncz 2003; Kor mos–Sar ka 2008; Me ző–
Me ző 2007; Nagy 2003; Polonkai 1999; Titkó 2008; Tóth T. 2008]

KREA TI VI TÁS
A krea ti vi tás (al ko tó ké pes ség) a mo dern több té nye zős te het ség kon cep ciók
egyik szük sé ges, de nem elég sé ges kom po nen se (Me ző–Me ző 2003). A krea ti vi -
tás gyűj tő fo ga lom, amely szá mos krea tív rész ké pes sé get fog lal ma gá ba. Leg-
 gyak rab ban idé zett rész ké pes sé gek: 
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• fluencia (fo lyé kony ság, öt let gaz dag ság): a prob lé mák ra adott megol dá sok
szá má val mér he tő;

• ori gi na li tás (ere de ti ség): az új sze rű, szo kat lan, nem sab lo nos mód sze rek,
megol dá sok jel zik;

• fle xi bi li tás (ru gal mas ság): a né ző pont vál tás ra va ló ké pes ség.

Mooney sze rint legalább négy as pek tus ból vizs gál ha tó a krea ti vi tás: 
1. A kör nye zet (a hely, a szi tuá ció) fe lől, mely ben a krea tív al ko tás fel szín re tör.

Eb ből a szem pont ból egy kör nye zet ak kor te kint he tő krea ti vi tást pro vo ká ló
kör nye zet nek, ha „problémagazdag”, és tág te ret en ged a prob lé mák kö tet len
megol dá sai nak (megol dá si kí sér le tei nek).

2. A krea tív pro duk tum, az al ko tó mun ka ered mé nye fe lől. A krea tív pro duk -
tum (füg get le nül at tól, hogy már kész ter mék ről vagy csak a ter ve zés fá zi sá -
ban lé vő do log ról van-e szó) le het va la mi lyen öt let, el kép ze lés, mű vé szi al ko -
tás vagy tu do má nyos el mé let. Irving Taylor (1960) sze rint a pro duk tum
alap ján öt fé le krea ti vi tás ról be szél he tünk, ezek:

• Ki fe je ző krea ti vi tás: spon tán al ko tás, ön ki fe je zés, mely nem fel tét le nül
ere de ti vagy mi nő sé gi. Pél da: gye rek raj zok.

• Al ko tó, pro duk tív krea ti vi tás: rea lisz ti kus al ko tá so kat ered mé nye ző, is-
 me re tek al kal ma zá sá ra épü lő krea ti vi tás.

• Fel ta lá ló vagy inventív krea ti vi tás: az is me re tek, a tu dás bir to ká ban meg-
 je le nő já té kos, ru gal mas al ko tá si fo lya mat, mely tá vo li asszo ciá ciók, szim-
 bo li kus fo lya ma tok ré vén va ló sul meg, és ered mé nye egy adott te rü le ten
be lül tör té nő fel fe de zés lesz.

• Újí tó vagy innovatív krea ti vi tás: va la mely tu do má nyos vagy mű vé sze ti te-
 rü le ten meg fo gal ma zott alap el vek megújí tá sa, to vább fej lesz té se. A tu do -
má nyos vagy mű vé szi is ko lák kép vi se lői re, kö ve tői re jel lem ző.

• Te rem tő (emergentív) krea ti vi tás: az al ko tó ké pes ség olyan kü lön le ge sen
rit ka, ma gas fo kú (zse nia li tás sal jel le mez he tő) szint je, amely ré vén egé-
 szen új tu do má nyos/mű vé sze ti el vek fo gal ma zód hat nak meg (pél da:
Eins tein, Pi cas so, Freud).

3. Az al ko tó fo lya mat felől, amely so rán a pro duk tum lét rejön. A krea tív fo lya -
mat meg ra ga dá sá nak ta lán legegy sze rűbb sé má ja Davistől (1985) szár ma zik.
Esze rint a fo lya mat két lé pés ben ír ha tó le: a) nagy öt let; b) a nagy öt let ki dol -
go zá sa és meg va ló sí tá sa.

Wallas (1926) a krea tív fo lya mat ról szó ló mo dell jé ben a krea ti vi tás kö vet -
ke ző fá zi sait ál lí tot ta fel: in for má ció-elő ké szí tés (information), lap pan gás,
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inkubáció vagy kel te tés (incubation), meg vi lá go so dás (illumination), iga zo -
lás (verification). 

4. A krea tív sze mély fe lől, aki lét re hoz za a pro duk tu mot. Williams sze rint (hi -
vat ko zik rá: Tóth 2000, 235. o.): „a ki ma gas lóan krea tív gyer me ke ket (és fel-
 nőt te ket) azért ne héz jel le mez ni, mert te le van nak pa ra do xo nok kal: egy szer -
re nyi tot tak és zár kó zot tak, bo lon do sak és ko mo lyak, al kal maz ko dók és
re ni ten sek, pe dán sak és ren det le nek, és így to vább. Hoz zá te szi, hogy akár
tet szik a szü lő nek vagy a pe da gó gus nak, akár nem, ezek a pa ra do xo nok él te -
tik a krea ti vi tá su kat, így az egye dü li cél ra ve ze tő megol dás, ha al kal maz ko -
dunk hoz zá juk”. 

A krea ti vi tást ál ta lá ban po zi tív, elő nyös tu laj don ság ként ke zel jük – ám a hét-
 köz na pi pe da gó giai gya kor lat so rán fel-fel vil lan né hány kel le met len as pek tu sa
is. Az egyik ilyen so kat em le ge tett ne ga tí vum a de vian cia – a sab lo nok tól men-
 tes, a sza bá lyo kat át hi dal ni és/vagy meg ke rül ni és/vagy fi gye lem be sem ven ni
ké pes ma ga tar tás mód. Ami lyen jó csen gé sű, ha va la ki ről azt ál lít juk „Mi lyen
krea tív!”, olyan rosszul hang zik, ha azt mond juk ró la, hogy „Mi lyen de viáns ez
az em ber!”.

LEGALÁBB KON ZUL TÁ CIÓN, KAP CSO LAT FEL VÉ TE LEN
ALA PU LÓ EGYÜTT MŰ KÖ DÉS
Két Te het ség pont legalább kon zul tá ción, kap cso lat fel vé te len ala pu ló együtt mű -
kö dést va ló sít meg ak kor, ha egy te het ség té má jú ügy ben egy más sal sze mé lye -
sen, te le fo non, e-mailben, le vél ben vagy bár mi lyen más csa tor nán ke resz tül
kap cso la tot lé te sít. Az együtt mű kö dést bi zo nyít hat ja: mind két Te het ség pont
egy be hang zó nyi lat ko za ta, do ku men tá ció ja.

MA GYAR GÉ NIUSZ IN TEG RÁLT TE HET SÉG SE GÍ TŐ 
PROG RAM
A Nem ze ti Te het ség se gí tő Ta nács és a Ta nács jo gi kép vi se le tét el lá tó Ma gyar Te-
 het ség se gí tő Szer ve ze tek Szö vet sé ge 2006-tól fo lya ma to san ki fej lesz tett egy
olyan or szá gos te het ség se gí tő há ló zat kiala kí tá sá ra irá nyu ló prog ra mot, amely-
 nek szá mos ele mét az Új Ma gyaror szág Fej lesz té si Terv is tá mo gat ja Ma gyar Gé-
 niusz In teg rált Te het ség se gí tő Prog ram né ven. Az In teg rált Te het ség se gí tő
Prog ram ra ju tó tá mo ga tás 2009 és 2011 kö zött össze sen 3,7 Mrd Ft. 

[Lásd még: Ma gyar Te het ség se gí tő Szer ve ze tek Szö vet sé ge; Nem ze ti Te het ség se -
gí tő Ta nács. To váb bi rész le tek: NTT hon lap: http://www.tehetsegpont.hu/96–
16840.php]
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MA GYAR TE HET SÉG SE GÍ TŐ SZER VE ZE TEK SZÖ VET SÉ GE
(MATEHETSZ)

A Nem ze ti Te het ség se gí tő Ta nács jo gi kép vi se le tét a Ma gyar Te het ség se gí tő
Szer ve ze tek Szö vet sé ge (MATEHETSZ) köz hasz nú egye sü let lát ja el. 

Az egye sü let cí me: Ma gyar Te het ség se gí tő Szer ve ze tek Szö vet sé ge, 1111 Bu-
 da pest, Ka rin thy Fri gyes út 4–6. II. em. 1. vagy: 1507 Bu da pest, Pf. 1.

Az egye sü let el nök sé gé nek tag jai: Cser mely Pé ter (el nök), Baj zák Esz ter, Ba-
 logh Lász ló, Pakucs Já nos és Su lyok Ka ta lin (alel nö kök).

Az NTT http://www.tehetsegpont.hu/96–11473.php cí mű hon lap já ról le tölt -
he tők az aláb bi do ku men tu mok: 

• Az egye sü let nek a Nem ze ti Te het ség se gí tő Ta nács megala ku lá sát tá mo ga -
tó 1043/2006.(IV.19.) sz. kor mány ha tá ro za ta alap ján az Ok ta tá si és Kul-
 tu rá lis Mi nisz té rium mal kö tött megál la po dá sa.

• Az egye sü let ről és a tag szer ve ze tei ről szó ló is mer te tő. 
• Az egye sü let Alap sza bá lya.
• Az egye sü let Al kal mas sá gi és Fe gyel mi Sza bály za ta.
• Az egye sü let Adat vé del mi és Adat ke ze lé si Sza bály za ta.
• Az egye sü let Be fek te té si Sza bály za ta.
• Az egye sü let Szel le mi Tu laj don Sza bály za ta.
• Az egye sü let Esély egyen lő sé gi Ter ve.
• Az egye sü let Fenn tart ha tó sá gi Ter ve.
• Az egye sü let Eti kai Kó de xe.

[Lásd még: Ma gyar Gé niusz In teg rált Te het ség se gí tő Prog ram; Nem ze ti Te het -
ség se gí tő Ta nács. To váb bi rész le tek: NTT hon lap: http://www.tehetsegpont.hu
/96–11473.php]

MEN TOR ÉS GÉ NIUSZ-MEN TOR
Men tor: olyan párt fo gó, ta nács adó, eset leg ne ve lő, aki egy meg ha tá ro zott te het -
ség te rü le ten kiemel ke dő is me re tek kel és gya kor la ti ta pasz ta la tok kal ren del ke -
zik, és ön zet le nül, jel lem zően szak mai szem pont ból se gí ti a hoz zá for du lók te-
 het sé gé nek ki bon ta ko zá sát. A men tor felada ta és cél ja, hogy a leg vál to za to sabb
mó don és esz kö zök kel – in for má ció val, út mu ta tás sal, kö ve ten dő pél dák kal, fej-
 lesz tő felada tok kal, sze mé lyes be szél ge té sek kel, kö zös mun ká val stb. – se gít se a
ná la je lent ke ző te het ség ki bon ta ko zá sát. A men tor és az ál ta la mentorált te het -
ség kö zött egye di kap cso lat jön lét re, mely ke re té ben le het sé ges, hogy a men tor
egy sze ri, eset leg több ta lál ko zó al kal má val, vagy hosszabb ide jű együtt mű kö dés
so rán gon doz za a te het sé get.
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Gé niusz-men tor: a Nem ze ti Te het ség pont vagy va la mely más Te het ség pont
ál tal re giszt rált men tor. A Te het ség pon tok sze mé lyes kap cso lat so rán hi te le sí tik
a men to rok ada tait, rá ter mett sé gü ket, ezt kö ve tően ke rül het sor a Gé niusz-
men to rok re giszt rá ció já ra. 

MEN TO ROK SZE RE PE A TE HET SÉG GON DO ZÁS BAN
Kik a te het sé ge sek men to rai? Bár ki le het egy te het sé ges gyer mek men to ra,
amennyi ben ér dek lő dé se és stí lu sa megegye zik a gyer me ké vel. A ta ná rok és a
szü lők gyak ran meg le pőd nek, hogy a gyer me kek ki ket je löl nek meg men to raik -
ként. Ál ta lá nos ér te lem ben a men tor egy, a gyer mek ál tal el fo ga dott sze mély, aki
pél da kép ként szol gál az em be ri tö rek vé sek va la mely te rü le tén, és aki ösz tön zi és
tisz te let ben tart ja a gyer me ket. A szerep a hős től a kol lé gáig ter jed, ám min dig
cso dá la tot és tisz te le tet rejt. Pleiss és Feldhusen (1995) rá mu ta tott a men tor, a
pél da kép és a hős kö zöt ti kü lönb ség re. A hőst tá vol ról cso dál ják, bár mi lyen sze-
 mé lyes kap cso lat nél kül. A hő sök ins pi rá ció for rást je lent het nek vagy ér dek lő -
dést kelt het nek a te het sé ges gyer mek ben. A pél da kép olyan sze mély, akit a gyer-
 mek is mer, és aki vel kap cso lat ban áll. Vé ge ze tül a men tor olyan va la ki, aki nek
in ten zív és sze mé lyes kap cso la ta van a gyer mek kel, ezál tal ki tar tóan be fo lyá sol -
hat ja a gyer me ket.

Az is ko la szem szö gé ből, a te het sé ges gyer me kek men to rait azok a ta ná rok
tes te sí tik meg, akik túl kí ván nak lép ni az osz tály ter mi kép zé sen a kö zös ség
kulcs fon tos sá gú egyé nei nek fej lesz té sé ben. A gyer mek nek ez a kö zös ség egy je-
 len tős tag já hoz va ló hoz zá ren de lé se men to ri kap cso la tot fel té te lez, ami nem
min dig fe lel meg a gyer mek el vá rá sai nak. A fo gal mat a te het ség gon do zás ban la -
zán hasz nál ják. A fo ga lom két di men zió ját kell vé gig gon dol nunk. A te het ség -
gon do zás zsar gon já ban a men tor egy, ál ta lá ban a kö zös ség ből szár ma zó, erő for -
rást je len tő sze mély, aki kiegé szí tő ok ta tá si él ménnyel ké pes el lát ni a gyer me ket
va la mi lyen szak te rü le ten. Ez a sze mély le het egy szá mí tó gép-e lem ző, egy mű-
 vész, vagy egy vá ro si föld rajz tu dós. Hogy a gyer mek men to rá nak fo gad ja-e el ezt
a sze mélyt, az egyé ni in terp re tá ció kér dé se. 

A kiemel ke dő egyé nek fej lő dé sé ben a men to rok nak min dig is fon tos sze re -
pük volt. A fel nőtt ko ri fej lő dés ről ké szí tett ku ta tá sok is hang sú lyoz zák a men tor
fon tos sá gát a sze mé lyes élet és a kar rier si ke rei ben egyaránt (Feldman 1991; Le-
vinson–Darrow–Klein–Levinson–McKee 1978; Prilliman–Richardson 1989).

Mi lyen sze re pet töl te nek be a men to rok? A men tor itt meg vi ta tás ra ke rü lő sze-
 re pe a már fel vá zolt ér ve lést kö ve ti. Sze mé lyes men tor bár ki le het, aki ről a te het -
sé ges diák azt tart ja, hogy nagy be fo lyás sal van rá. A for rás sze mély olyas va la ki,
akit egy is ko lai prog ram ban ki je löl het nek egy te het sé ges diák mel lé. 
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A sze mé lyes men tor. Levinson és kol lé gái (Levinson–Darrow–Klein–Le vin -
son–McKee 1978) ki tű nő meg lá tá so kat fo gal maz tak meg a sze mé lyes men tor
sze re pé re vo nat ko zóan. A men tor le het egy ta nár, aki erő sí ti a diák kész sé geit és
in tel lek tuá lis fej lő dé sét. Le het szpon zor, aki ar ra hasz nál ja be fo lyá sát, hogy elő-
 se gít se a gyer mek fej lő dé sét. A men tor le het egy új vi lág ba ve ze tő ka lauz, megis -
mer tet ve a diá kot ér té kek kel, szo ká sok kal és for rá sok kal. Levinson sze rint „Sa ját
ér té kein, tel je sít mé nyén és élet mód ján ke resz tül a men tor egy olyan min ta le het,
akit a vé den ce cso dál hat, és utolér ni pró bál. Ta ná csot és mo rá lis tá mo ga tást
nyújt hat a stresszes idő sza kok ban” (98. o.).

A krea tív tel je sí tők ről vég zett lon gi tu di ná lis vizs gá la tá ból Torrance (1984)
ar ra az ered mény re ju tott, hogy a men tor kap cso lat meg vál toz tat ta a tár sas szin-
 tet, ahogy a párt fo golt egy re idő sebb lett. Né hány eset ben a sze mé lyes men tor -
kap cso la tok ver seny jel le gűek let tek az idők fo lya mán, ám min dig ba rát sá go sak
és tisz te let tel je sek ma rad tak.

Az erő for rásmen tor. Az is ko lai prog ra mok ki je löl het nek men to ro kat a te het -
sé ges gyer me kek ok ta tá sá nak kiegé szí té se cél já ból. Ezek a men to rok ál ta lá ban
ön kén tes je lent ke zők a kö zös ség ből, akik meg hív ják a te het sé ges gyer me ke ket
mun ka he lyük re. Bos ton (1975) ezt a sze re pet úgy de fi niál ta, mint „a diák ta nu -
lá sá nak gya kor lat ban va ló meg gyö ke re zé se és a men tor ré szé ről a diák rész re -
haj lá sá nak ki hasz ná lá sa” (2. o). Bos ton (1978) ké sőbb fel hív ta a fi gyel met ar ra,
hogy nem csu pán a gyer mek ér dek lő dé sé nek a men tor szak te rü le té hez va ló il-
 lesz té se fon tos, de a ta ní tá si stí lus és a ta nu lá si stí lus összeil lesz té se is. A men tor
fon tos tu laj don sá gait a kö vet ke ző kép pen ír ta le:

1. Ál ta lá ban, de nem min den eset ben fel nőtt.

2. Ren del ke zik egy spe ciá lis kész ség gel, ér dek lő dés sel vagy te vé keny ség gel,
amely fel kel ti a ta nu ló ér dek lő dé sét.

3. Ké pes a diá kot sze mé lyes szem pont ból ered mé nyes ta pasz ta la tok fe lé irá nyí -
ta ni.

4. Ru gal mas, se gít ve a diá kot a te vé keny sé gek át te kin té sé re és átér tel me zé sé -
re.

5. Gyak ran pél da ké pe a ta nu ló nak; az élet mód és hoz záál lás olyan fel fo gá sát
köz ve tí ti, amely el tér azok tól, ame lyek kel a diák ál ta lá ban ta lál ko zik.

6. Min de nek fe lett a diák mint ta nu ló és mint egyé ni ség ér dek li.

Eze ket a tu laj don sá go kat és sze re pe ket ak kor kell fi gye lem be ven ni, ami kor
meg fe le lő kö zös sé gi men to ro kat ke re sünk a te het sé ge sek szá má ra. Mind a sze-
 mé lyes, mind az is ko la ala pú men tor kap cso la tok alap ve tő fon tos sá gúak a te het -
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sé ges gyer me kek te het sé gé nek és ké pes sé gei nek tel jes ki bon ta koz ta tá sá hoz. Ple-
iss és Feldhusen (1995) ki je len tet te: „A ha té kony men tor ter ve zett te vé keny sé -
gek be von ja be a gyer me ket, ame lyek úgy van nak idő zít ve, hogy meg fe lel je nek a
gyer mek fej lő dé si szük ség le tei nek, és al kal mat szol gál tat vé den cé nek, hogy ref-
 lek tál jon él mé nyei re és beépít se azo kat” (160. o).

Az erő for rásmen to rok mun ká já nak egy má sik ha té kony ke re te egy egye tem
vagy fő is ko la. Purdue Men tor Prog ram cí men egy ma gas szin ten ki dol go zott
mo dellt al ko tott meg a Purdue Egye tem (Ellington–Haeger–Feldhusen 1986).
A „párt fo golt nak” ne ve zett diá ko kat a te het sé ges gyer me kek egy cso port já ból
vá laszt ják ki az zal a cél lal, hogy szük ség le tei ket az egye te mi kö zös ség konk rét
men to rai hoz tár sít sák. Men to ron ként ket tő-négy párt fo golt al kot egy men tor -
cso por tot. Ami kor a men to ro kat ki vá laszt ják, egy kép zé sen kell részt ven niük
egy kö vet ke ze tes és ma gas mi nő sé gű kap cso lat elő se gí té se cél já ból, amely a
men tort ér zé kennyé te szi a te het sé ges párt fo gol tak szük ség le tei iránt. Ez a mo-
 dell ki tű nő ered mé nyek kel di cse ked het az át fo gó ér té ke lé si be szá mo lók sze rint.
A szer zők a kö vet ke ző konk lú zió ra ju tot tak: „A mentorálási fo lya mat le he tő sé -
get ad a te het sé ges fia ta lok szá má ra, hogy megis mer ked je nek a kü lön bö ző fog-
 lal ko zá sok kal, és se gí ti őket a pá lya vá lasz tás ban. A mentorálás ar ra is mo ti vál ja a
fia ta lo kat, hogy a te het sé gük nek meg fe le lő te rü le te ken ter jesszék ki ér dek lő dé -
sü ket és te vé keny sé gei ket. Esz köz funk ció ként szol gál ab ban a te kin tet ben, hogy
a párt fo gol tak a te rü let ről ér té kes in for má ciót sze rez nek men to raik tól. Az is
egyér tel mű, hogy a men to rok ér té kes be pil lan tást nyer nek a fia ta lok ról a mento-
rálási ta pasz ta la to kon ke resz tül.” (Ellington–Haeger–Feldhusen 1986, 5. o.)

MO TI VÁ CIÓ ÉS TE HET SÉG
Az aláb biak ban a mo tí vu mok rend sze ré ről, il let ve a te het sé ge sek mo ti vá ció já -
nak spe ciá lis kér dés kö rei ről lesz szó, ezek elen ged he tet le nek az ide kap cso ló dó
fo ga lom rend szer ér tel me zé sé hez.

1. A mo tí vu mok rend sze re: a komp lex te het ség mo del lek ér tel me zé se sze rint
meg ha tá ro zó a te het ség ki bon ta ko zá sá ban a mo ti vá ciós ele mek sze re pe.
Több fé le el ne ve zés sel ke rült ez be a mo del lek be: „feladat irán ti el kö te le zett -
ség”, „emo cio ná lis as pek tus”, „mo ti vá ció”, „nem in tel lek tuá lis té nye ző” stb.,
és az alap ér tel me zé se egy sé ge sen az az ener ge ti kai bá zis, amely a tel je sít -
mény hez a kiemel ke dő ké pes sé gek mel lett elen ged he tet len.
A mo ti vá ció kérdéskörével sok szer ző fog lal ko zott, jól rend sze re zi a ko ráb bi

ku ta tá si ered mé nye ket Ba logh Bri git ta (2002). Mo ti vá ció min den cse lek vés re,
vi sel ke dés re kész te tő bel ső té nye ző. A mo ti vá ció erős sé gé től füg gően vál to zik az



29

Fo ga lom tár a Te het ség pon tok szá má ra

élő lény ak ti vi tá sa, min den fé le vi sel ke dé sé nek szer ve zett sé ge és ha té kony sá ga is
(vö. Tóth 2000).

A kész te té sek rend sze ré ben meg kü lön böz te tünk alap ve tő, el sőd le ges mo tí -
vu mo kat, me lyek az ál la ti és az em be ri vi sel ke dést egyaránt jel lem zik, szük sé ge -
sek az élet ben ma ra dás hoz. Más részt meg kü lön böz te tünk ma ga sabb ren dű mo-
 tí vu mo kat, me lyek el ső sor ban az em ber re jel lem zőek.

Az el sőd le ges mo tí vu mok kal is mer ke dünk meg elő ször. Ezek az aláb biak:

• szük ség le tek,
• ho meosz ta ti kus kész te té sek,
• drive,
• ér zel mek,
• vá gyak.

A szük ség let el ső sor ban fi zio ló giai fo lya ma tok ra uta ló ki fe je zés. Olyan hiány ál -
la po tot je löl (fo lya dék hiány, táp lá lék hiány stb.), amely nek pszi chi kus ve tü le te a
szük ség ér zet (éh ség, szom jú ság stb.), és a hiány meg szün te té sé hez ve ze tő cse lek -
vés re kész tet (táp lá lék-, fo lya dék fel vé tel stb.).

Ho meosz ta ti kus kész te té sek: a szer ve zet bel ső kör nye ze té nek egyen sú lya na gyon
fon tos. Ez a bel ső egyen sú lyi ál lan dó sá got biz to sí tó fo lya mat a homeosztázis. Az
egyen súly tól va ló el té rés ese tén a szer ve zet olyan me cha niz mu so kat in dít el,
ame lyek hely reál lít ják az egyen súlyt. Ezek egy ré sze au to ma ti kus sza bá lyo zá sú,
má sik ré szük aka rat la gos cse lek vé sen ke resz tül va ló sul meg.

Drive ak kor lép fel, ha va la mi lyen hiány ál la pot vagy bel ső egyen sú lyi ál la pot
hely reál lí tá sát bel ső, au to ma ti kus sza bá lyo zás sal nem le het hely reál lí ta ni. Ilyen-
 kor erős kész te tés je lent ke zik, amely spe ci fi ku san olyan cse lek vés re, vi sel ke dés re
kész tet, ami szük ség le tein ket kielé gí ti. Legalap ve tőbb az éh ség, szom jú ság, ürí-
 té si, sze xuá lis és utód ápo lá si, al vá si és vé de ke zés re irá nyu ló kész te té sek, il let ve
az ál ta lá nos ak ti vi tás drive és a ku ta tó-tá jé ko zó dó drive. A ku ta tó-tá jé ko zó dó
drive-ot kí ván csi ság ként vagy explorációként is em le ge tik. 

Az ál ta lá nos ak ti vi tás drive a moz gás irán ti igény ben nyil vá nul meg. Ez nem-
 csak a fi zi kai moz gás ra, ha nem a szel le mi ak ti vi tás ra is vo nat ko zik. A tes ti moz-
 gás igé nye fia ta labb kor ban erő tel je sebb, így ta nár ként az al só ta go za tos gyer me -
kek nél fi gyel het jük meg legerő tel je seb ben. A hi perak ti vi tás ban szen ve dő
ta nu lók nál pe dig ko moly ta nu lá si prob lé má kat is okoz hat.

A ku ta tó-tá jé ko zó dó mo tí vum az élő lényt ar ra in dít ja, hogy meg vizs gál ja,
fel fe dez ze, át ku tas sa, megis mer je kör nye ze tét. Ál la tok nál ez dön tően hely vál -
toz ta tó (lokomóciós) moz gá sok ban mu tat ko zik meg, em ber nél a ma ni pu lá ciós
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te vé keny sé gek ben. Ez a kész te tés na gyon erős min den em ber nél, és tu laj don -
kép pen az egész megis me rő te vé keny ség, is me ret szer zés mo ti vá ciós alap ját ké-
 pe zi, hi szen a szi lárd dá vált exploráció már ma ga az ér dek lő dés, tu dás vágy. Mi
le het az oka, hogy e kész te tés ere je ugyanak ko ra le het, mint az éh sé gé vagy a
szom jú sá gé? Kí sér le ti leg iga zol ták, hogy ez a kész te tés a köz pon ti ideg rend szer
ak ti vi tá si szint jé nek fo ko zó dá sát ered mé nye zi. A szer ve zet op ti má lis pszi chés
mű kö dé sé hez egy op ti má lis ideg rend sze ri ak ti vi tás szük sé ges. Amennyi ben ez
hiány zik, az élő lény tö rek szik az ideá lis szint eléré sé re. Ez ered mé nye zi a fen ti
explorációs te vé keny sé ge ket.

Az ér zel mek is cse lek vés re kész tet nek ben nün ket. Ér té ke lő, mi nő sí tő lel ki je len -
sé gek. Eb ben tük rö ző dik szub jek tív vi szo nyunk a va ló ság hoz. Pri mer ér zel mek
a tes ti öröm és fáj da lom ér zé se. Ezek ve leszü let nek az em ber rel. A ma ga sabb
ren dű ér zel mek a ta pasz ta lás, ta nu lás út ján ala kul nak ki. Ilyen pél dául a fé le lem
több fé le for má ja, mint a konk rét, szim bo li kus, sze pa rá ciós, bün te tés től va ló fé-
 le lem.

A fé le lem mel ro kon ér zés a szo ron gás. A szo ron gás tar tós sá vált fé le lem ér -
zés, amely a ve szély hely zet vagy az őt oko zó té nye ző, je len ség el múl tá val sem
szű nik meg. Oka köz ve tett és tá vo li. Amennyi ben tar tó san jel lem zi az egyént,
sze mé lyi ség jeggyé vá lik. A szo ron gó ta nu lót könnyű felis mer ni, mert a szo ron -
gás olyan ti pi kus tü ne te ket okoz, mint kö röm rá gás, da do gás, iz za dás, pi ru lás és
szer vi diszfunkciók (pl. gyo mor fe kély, vas tag bél gyul la dás). A szo ron gó ta nu ló
ál lan dó fe szült sé get él át, tel je sít mé nye ál ta lá ban ké pes sé gé nek szint je alatt ma -
rad. A túl zot tan felerő sö dött, tel je sít mény rom bo ló szo ron gás ká ros, ezt a szak-
 iro da lom debilizáló szo ron gás ként em lí ti. Ugyanak kor bi zo nyos eny he mér té kű
szo ron gás hasznos le het azál tal, hogy eme li az ideg rend sze ri ak ti vi tást, és ez a
kel lően eny he fe szült ség mo ti vá ló ha tá sú. A fe szült ség meg te rem ti az ideg rend -
szer op ti má lis mű kö dé si szint jét, és ezál tal az em be ri tel je sít ményt nö ve li. Ez a
facilitáló szo ron gás. Kí sér le ti ku ta tá sok az ér zel mek mo ti vá ló ha tá sa és a cse lek -
vés ha té kony sá ga kö zött for dí tott U ala kú össze füg gést mu tat tak ki. Az ala csony
és a túl zot tan ma gas ér zel mi in ten zi tás ese tén ke vés bé ha té kony a vi sel ke dés,
míg a kö ze pe sen erős ér zel mek kö ze pe sen erős mo ti vá ló ha tá sá ra a leg cél sze -
rűbb, a leg szer ve zet tebb, a leg ha té ko nyabb a tel je sít mény, leg si ke re sebb a vi sel -
ke dés.

Vágy: Az elő ze tes ta pasz ta la tok alap ján kiala kult von zó dást vágy nak ne vez zük,
amely mo ti vá ló ha tá sú. Az em ber ta pasz ta la tá ban kap cso lat jön lét re va la mely
kész te tés és an nak kielé gí té sé re szol gá ló tárgy vagy hely zet kö zött. Ké sőbb ezek-
 nek az eléré sé re vá gyunk, s ami re vá gyunk, vi sel ke dé sünk cél já vá vá lik. A gye -
rek, aki meg ta pasz tal ja a ta ná ri di csé ret örö mét, ké sőbb vágy ni fog rá.
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Az el ső ren dű mo tí vu mok át te kin té se után lás suk a ma ga sabb ren dű mo tí vu -
mo kat! Ezek a kö vet ke zők:

• szán dék,
• aka rat,
• kom pe ten cia mo tí vum,
• tel je sít mény kész te tés.

Szán dék: A cse lek vés el ha tá ro zá sa után fel lép egy fe szült lel ki ál la pot, amely
mindad dig fennáll, amíg el nem vé gez zük a ki tű zött cse lek vést. Ezt a jel leg ze te -
sen fe szült lel ki ál la po tot szándékfeszültségnek ne vez zük. A szán dék je len tő sé gét
Zeigarnik, szov jet pszi cho ló gus nő kí sér le te szem lél te ti. Azok a cse lek vé sek,
ame lye ket nem fe je zünk be tel je sen, fe szült sé get hagy nak ben nünk, és sok kal
job ban is em lé ke zünk rá juk. A be fe je zet len ség ből fa ka dó fe szült sé get Zeigarnik-
effektusnak ne vez zük. Szán dék ra olyan ese tek ben van szük ség, ami kor más mo-
 ti vá ló ha tás nem lé te zik, vagy gyen ge.

Aka rat: Ezt a fo gal mat egy részt ak kor hasz nál juk, ami kor a cél eléré se ér de ké ben
va la mi lyen gát lást, el lenál lást kell le küz de nünk, más részt konflik tus szi tuá ció -
ban tör té nő dön tés nél, vá lasz tá si hely zet ben, ami kor el len té tes vagy egyen lő 
in ten zi tá sú mo tí vu mok hat nak egyide jű leg. Te hát az aka ra ti cse lek vés olyan cél-
 tu da tos, jel leg ze tes hu mán te vé keny ség, amely kül ső vagy bel ső aka dá lyok le-
 győ zé sé re irá nyul.

Az is ko lai ta nu lás so rán gyak ran olyan ne héz sé gek be üt kö zik a ta nu ló, ame-
 lyet le kell győz ni. Más kor több, a ta nu lás el len ha tó mo tí vum is él a gyer mek -
ben, mást sze ret ne csi nál ni: pél dául ját sza ni, sza bad ban len ni stb. Ilyen kor van
szük ség az aka rat ra. Sőt, nem elég az aka rat, ki tar tás is kell. Ezt gyak ran a szor-
 ga lom mal azo no sít juk. Könnyen felis mer he tő az aka rat a gyer mek ben, s ezt ta-
 nár ként ér té kel ni kell olyan ese tek ben is, ha ma gas szin tű tel je sít mény hez nem
ve zet.

Kom pe ten cia mo tí vum: A mo tí vu mok két cso port ját kü lön böz tet jük meg, az esz-
 köz jel le gű (inst ru men tá lis) vagy cél jel le gű (ön ju tal ma zó) mo ti vált vi sel ke dést.
Esz köz jel le gű egy cse lek vés, ha ez zel va la mi lyen célt, kül ső ju tal mat aka runk el-
ér ni. Cél jel le gű, ha ma ga a te vé keny ség el vég zé se sze rez örö met, és ez ma ga a ju-
 ta lom. A kom pe ten cia kész te tés az ön ju tal ma zó mo ti vált vi sel ke dé sek kö ré be
tar to zik. Ez az zal a tö rek vés sel azo nos, hogy az em ber ké pes le gyen kör nye ze té -
ben ha té ko nyan cse le ked ni, ar ra ha tást gya ko rol ni. Ben ne van az ak ti vi tás és az
explorációs mo tí vum is, de mi nő sé gi leg új. El kép zelt, el ter ve zett cse lek vés si ke -
res vég re haj tá sáért ér zünk örö met. Te hát ben ne van a cél kép zet és a si ker. Az ön-
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 ál ló, au to nóm lénnyé vá lás ban köz pon ti je len tő sé ge van. A kom pe ten cia mo tí -
vum ról jö vő vissza jel zé sek nö ve lik ön be csü lé sün ket és tár sas megíté lé sün ket.
Min den na pos mun kánk so rán ta pasz tal juk, hogy a szo ciá lis és fi zi kai kör nye ze -
té ben ha té kony ta nu ló nak na gyobb az ön bi zal ma.

A kom pe ten cia kész te tés nek az egyik leg fon to sabb haj tó erő nek kel le ne len ni
az is ko lai ta nu lás ban. Eh hez vi szont azt kell elér nünk, hogy a ta ní tás ne pusz tán
is me ret átadás le gyen, ha nem a ta nu ló ak tív cse lek vé sen ke resz tül sa já tít sa el az
is me re te ket és a kész sé ge ket, ame lye ket ezál tal a gya kor lat ban al kal maz ni ké pes.
Így, mind az el sa já tí tás, mind az al kal ma zás so rán meg ta pasz tal ja sa ját ha té -
kony sá gát.

Tel je sít mény mo ti vá ció: a si ke rek eléré sé re, a tel je sít mény ál lan dó eme lé sé re, má -
sok tel je sít mé nyé nek meg ha la dá sá ra vo nat ko zó kész te tés. Atkinson ku ta tá sai a
legis mer teb bek ezen a te rü le ten. Azo kat a feladat hely ze tek ben mu ta tott vi sel ke -
dé se ket vizs gál ta, ahol a cél eléré se bi zony ta lan. Ilyen ese tek ben két el len té tes
haj tó erő áll fenn: a cél eléré sé nek és a ku darc el ke rü lé sé nek mo tí vu ma. Ezek
egy más tól füg get len di men ziók. En nek a két mo tí vum nak az erős sé ge, egy más -
hoz va ló vi szo nya be fo lyá sol ja a tel je sít mény kész te tés ere jét. A si ker mo tí vum
alapja a kom pe ten ciá ra, ön meg va ló sí tás ra sar kal ló kész te tés, a ku darc ke rü lés
hát te ré ben a bün te tés től va ló fé le lem hú zó dik meg. Feladat hely ze tek ben szo ciá -
lis kör nye ze tünk mi nő sít, ju tal maz vagy bün tet. Így a feladat hely ze tek ben fel lé -
pő szo ron gás és a ku darc ke rü lő mo tí vum kiala ku lá sa elő ze tes ta pasz ta la taink tól
függ. Azok a gye re kek, aki ket akár a szü lők, akár a ta ná rok si ker te len sé gei kért
gyak ran bün tet tek, szo ron gó vá, ku darc ke rü lő vé vál nak, míg azok nál, aki ket
spon tán kez de mé nye zé sei kért, si ke rei kért ju tal maz tak, a si ker mo tí vum lesz erő-
 sebb. En nek meg fe le lően az em be rek nek két jel lem ző cso port ját kü lön böz tet jük
meg. Az egyik be a si ker orien tál tak tar toz nak, akik re jel lem ző, hogy sze re tik
pró bá ra ten ni ügyes sé gü ket és szeretnek koc káz tat ni. Ezek az em be rek kö ze pes
ne héz sé gű felada tok ese tén mo ti vál tak legin kább a feladat megol dás ra. A má sik
cso port ba a ku darc ke rü lők tar toz nak, akik re jel lem ző, hogy bi zony ta la nok ön-
 ma guk ban. Az eb be a cso port ba tar to zók a na gyon ne héz és a na gyon könnyű
felada to kat vá laszt ják szí ve sen. Mindezt a ku darc el ke rü lé se vé gett, hi szen a na-
 gyon könnyű pró bák ban a si ker biz tos ra ve he tő, a na gyon ne he zek nél vi szont a
si ker te len ség miatt nem kell szé gyen kez niük. 

A ta nu lá si szi tuá ció ré sze a pe da gó gus is. Így ha tás sal van az ő lel ke se dé se
vagy kö zöm bös sé ge. Akár mi lyen ér de kes a prob lé ma, ha a gye rek azt ér zi, hogy
a ta nárt nem ér dek li, az ér zel mi azo no su lás ré vén elapad a kí ván csi sá ga.

A ta nu lá si mo tí vu mok fel tá rá sá ban kiemelt sze re pe volt Kozéki Bé lá nak
(1980), aki a pe da gó giai és pszi cho ló giai fo lya ma to kat, va la mint a mo ti vá ciós
rend szer sa já tos di na mi kus szer ke ze tét együt te sen ra gad ja meg. A ta nu lá si mo-
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 ti vá ciót olyan di na mi kus ele mek össze füg gé se ként ke ze li, mely affek tív, kog ni tív
és effek tív in terak ciós fo lya mat ban fej lő dik. Ezek az in terak ciós fo lya ma tok az
egyén és a kör nye ze te kö zött jön nek lét re. Így sze rin te a ta nu lá si mo ti vá ció te rü -
le tei:

• Ér zel mi kap cso la tok (affek tív össze te vő). A ne ve lés vagy me leg, em be ri
kap cso la tok ra ösz tön ző, vagy hi deg, eluta sí tó, in kább szem be for du lás ra
kész te tő.

• Ta pasz ta lat szer zés, ér tel mi ösz tön zés (kog ni tív össze te vő). A ne ve lés nyílt,
ak ti vi tás ra, ön ál ló is me ret szer zés re ösz tön ző, vagy zárt, kor lá to zó, gát ló,
in kább passzi vi tást elő se gí tő.

• Mo rá lis (effek tív össze te vő). A ne ve lés erős, fe le lős ség vál la lás ra, aka rat ra
ösz tön ző, köl csö nös bi zal mon és tisz te le ten ala pu ló kö ve tel mény be tar tá -
sá ra ösz tö nöz – vagy gyen ge és en ge dé keny ség gel, bi zal mat lan ság gal, al-
 kal man ként te he tet len dur va ság gal a fe le lős ség vál la lás aló li ki bú vás ra
kész te tő ha tá sa van.

Így a ta nu lók is ko lai mo ti vá ció ját a kö vet ke ző össze te vők kel mér het jük.

1. Kö ve tő (affek tív/szo ciá lis) di men zió:
– me leg ség: a gon dos ko dás, az ér zel mi me leg ség szük ség le te,
– iden ti fi ká ció: az el fo ga dott ság szük ség le te, fő leg a ne ve lők ré szé ről,
– affiliáció: az oda tar to zás szük ség le te, fő leg egy ko rúak hoz.

2. Ér dek lő dő (kog ni tív/ak ti vi tá si) di men zió:
– in de pen den cia: a sa ját út kö ve té sé nek a szük ség le te,
– kom pe ten cia: a tu dás szer zés szük ség le te,
– ér dek lő dés: a kel le mes kö zös ak ti vi tás szük ség le te.

3. Tel je sí tő (mo rá lis/önintegratív) di men zió:
– lel ki is me ret: bi za lom, ér té ke lés szük ség le te, önér ték,
– rend szük ség let: az ér té kek kö ve té sé nek a szük ség le te,
– fe le lős ség: önin teg rá ció, mo rá lis sze mé lyi ség és ma ga tar tás szük ség le te.

Az is ko lai ta nu lá si mo tí vu mok össze te vőit Réthyné (1988) egy vizs gá lat so rán a
kö vet ke ző jel lem zők kel mér te:
1. A ta nu lás ér zel mi-szo ciá lis di men zió ja:

– ér zel mi vi szony az is ko lá hoz, 
– ér zel mi vi szony a ta nu lá si mun ká hoz,
– ér zel mi vi szony a tár sak hoz,
– ér zel mi vi szony a kö zös ség hez,
– ér zel mi vi szony a ta ná rok hoz,
– mo ti vá ciós alap szint.
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2. Megis me ré si (kog ni tív) össze te vő:
– ér dek lő dés, 
– ak ti vi tás,
– ki tar tás, 
– szor ga lom.

3. Önin teg rá ciós, mo rá lis (effek tív) össze te vő: 
– a nor mák, ér té kek vi sel ke dés be li meg nyil vá nu lá sa.

A szer ző (vö. Réthyné 2003) újabb vizs gá la tai ban a ta nu lá si mo tí vu mok nak a
kö vet ke ző főbb kategóriarendszerét kü lö ní tet te el:

– a ta nu lás tár sa dal mi és egyé ni je len tő sé gé nek felis me ré se,
– megis me ré si, ér dek lő dé si mo tí vu mok,
– kül ső mo tí vu mok,
– ked ve zőt len, el ke rü lő mo tí vu mok.
Ezek mindegyi ke fon tos sze re pet ját szik a te het ség ki bon ta ko zá sá ban.

2. A te het sé ge sek mo ti vá ció já nak spe ciá lis kér dés kö rei
2.1. Dabrowski (1937) „túlingerlékenységi el mé le te”: a te het sé ges gye re kek kel
és fel nőt tek kel foly ta tott ta nul má nyok ra épül. A vizs gá la tok alap ján azt ál la pí -
tot ta meg, hogy a te het sé ge sek re jel lem ző a túlingerlékenység; en nek a kö vet ke -
ző öt for má ját kü lö ní tet te el:

• Pszi cho mo to ros túlingerlékenység: ener gia túl ten gés, az ér zel mi fe szült -
ség pszi cho mo to ros ki fe je zé se.

• Ér zé ki túlingerlékenység: fo ko zott ér zé ki és esz té ti kai él ve zet, az ér zel mi
fe szült ség ér zé ki ki fe je zé se.

• In tel lek tuá lis túlingerlékenység: az agy fo ko zott te vé keny sé ge, a ne héz
kér dé sek és prob lé ma megol dá sok ked ve lé se, kö rül te kin tő gon dol ko dás.

• Kép ze le ti túlingerlékenység: a kép ze let sza bad já ra en ge dé se, kép zelt vi-
 lág ban élés, spon tán ké pek hasz ná la ta az ér zel mi fe szült ség ki fe je zé sé re,
az unat ko zás rossz tű ré se.

• Ér zel mi túlingerlékenység: fel fo ko zott ér zé sek és han gu la tok, erős szo ma -
ti kus ki fe je zés, erős affek tív ki fe je zés, szo ros kö tő dé sek re va ló ké pes ség,
ön ma gunk irán ti jól diffe ren ciált ér zel mek.

Ké sőb bi ku ta tá sok (Piechowsky 1986) hang sú lyoz ták, hogy a túl ér zé keny ség
for mái nem a ki ma gas ló tel je sít mény spe ci fi kus te rü le tei, in kább olyan jel lem -
zők, ame lyek a te het sé get táp lál ják, gaz da gít ják és felerő sí tik. Ezt fi gye lem be kell
ven ni a te het sé ges gye re kek fej lesz té sé nél, hi szen ezen sa já tos sá gok fi gyel men
kí vül ha gyá sa, ese ten ként ra di ká lis „fe gyel me zé se” aka dá lyai le het nek a te het ség
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ki bon ta ko zá sá nak. A pe da gó gus nak meg kell ta lál nia azo kat az egyé ni fej lesz té si
mód sze re ket, ame lyek kel kiala kít ha tó az egyen súly a te het sé ges ta nu lók ma ga -
tar tá sá ban a túlingerlékenység és a szo ciá lis konformitás kö zött.

2.2. Te het sé ges diá kok en do gén szük ség le tei. A te het sé ges diá kok en do gén szo-
 ciá lis-e mo cio ná lis szük ség le tei vel és jel leg ze tes sé gei vel fog lal ko zó ku ta tá sok ban
gyak ran elő for du ló prob lé ma, hogy ezek a gyer me kek egye net len fej lő dé sen
men nek ke resz tül; ezt diszszinkróniának ne ve zik (Terrassier 2000). Ez nyo mon
kö vet he tő azok ban az el té ré sek ben, ame lyek ál ta lá nos vagy konk rét ké pes ség -
szint jük ben, va la mint fej lő dé sük olyan más as pek tu sai ban mu tat ko zik meg,
mint a fi zi kai ké pes sé gek vagy a szo ciá lis és emo cio ná lis fej lő dés. A te rü le ten so -
kan van nak azon a vé le mé nyen, hogy az aszink ron fej lő dés ön ma gá ban egy
szük ség le tet kép vi sel, füg get le nül a diák kör nye ze té től.

Egy má sik gyak ran em lí tett, a szak iro da lom ban leírt szo ciá lis-e mo cio ná lis
szük ség let né hány ta nu ló ma xi ma liz mus ra va ló haj la má ból fa kad (Webb–
Meckstroth–Tolan 1982). A ma xi ma liz mus elé ge det len ség az egyén ideá lis és
tény le ges tel je sít mé nye kö zött fennál ló el té rés miatt. Ezt a jel lem vo nást úgy is
jel lem zik, hogy az egyén túl sá go san ma gas el vá rá sok kal ren del ke zik sa ját tel je -
sít mé nyét il le tően. Prob lé mák szá mos meg nyil vá nu lá sát tu laj do ní tot ták a ma xi -
ma liz mus nak, mint pél dául a ma gas stressz-szin tet, be fe je zet len pro jek te ket, va-
 la mint az egész sé ges koc ká zat tal já ró vi sel ke dés fel vál la lá sá nak eluta sí tá sát.

A te het sé ges gyer me kek egy má sik, gyak ran tár gyalt en do gén szük ség le te
túl zott ön kri ti ká ra va ló haj la muk ered mé nye (Anderholt-Elliot 1987). Ez a
szük ség let azon ma ga tar tá suk ból szár ma zik, hogy erős ön kri ti kát gya ko rol nak,
ha nem si ke rül ideá lis tel je sít ményt elér niük. Mi vel emel lett le het nek ma xi ma -
lis ta haj la maik is, önér té ke lé sük gyak ran na gyon le han go ló, és túl zott ön kri ti ká -
hoz ve zet.

Vé ge ze tül, a te het sé ges ta nu lók egy gyak ran em le ge tett jel lem ző je a mul ti po -
ten cia li tás (Silverman 1993). Ez ar ra vo nat ko zik, ami kor sok te het sé ges ta nu ló
na gyon ígé re tes nek mu tat ko zik, és nagy ér dek lő dést mu tat szá mos te rü le ten.
Sok te rü le ten si ke res nek len ni na gyon ne héz, és ren ge teg idő és nagy fo kú el kö -
te le zett ség szük sé ges min den egyes te rü let hez. Egye sek sze rint a mul ti po ten cia -
li tás gyak ran prob lé má vá vá lik a te het sé ges ta nu lók szo ciá lis-e mo cio ná lis éle té -
ben, mi vel ma ga sabb szin tű stressz hez és ér zel mi fel ka va ro dás hoz ve zet het.

2.3. Te het sé ges ta nu lók exogén szük ség le tei: az exogén szük ség le tek a kul tú rá -
ban, egy adott kör nye zet nor mái és el vá rá sai kö zött lé te ző em ber tu laj don sá gai -
ból szár maz nak; nem az egyén nek ma gá nak a külön ál ló jel lem vo ná sai. Mie lőtt
be le kez de nénk ezen szük ség le tek meg tár gya lá sá ba, fi gye lem be kell ven nünk,
hogy a megelő ző en do gén ka rak ter je gyek és az eb ből kö vet ke ző szük ség le tek
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szin tén fennáll hat nak az is ko lai kör nye zet ben. Mi vel min den is ko la egyé ni ka-
 rak ter rel és szo ciá lis mi liő vel ren del ke zik, ne héz pon to san meg jó sol ni, hogy egy
te het sé ges ta nu ló mi lyen mér ték ben fog bol do gul ni vagy küz de ni egyé ni szo ciá -
lis-e mo cio ná lis felépí té se kö vet kez té ben (Cross–Coleman–Terhaar–Yonkers
1991). Ér de mes azon ban be mu tat ni a te het sé ges ta nu lók él mé nyei kö zött meg-
 mu tat ko zó ha son ló sá go kat, va la mint azt, hogy ezek ho gyan ala kul nak ki az idő
fo lya mán. Ta lán a leg gya ko ribb pél dá ja an nak, hogy egy te het sé ges gyer mek ka-
 rak ter vo ná sai szo ciá lis-e mo cio ná lis szük ség le tek hez ve zet nek, ab ból fa kad,
hogy tu do má nyos te vé keny sé gek ben kí ván nak részt ven ni, ugyanak kor egy
olyan kör nye zet tel áll nak köl csön ha tás ban, amely nem fo gad ja el az olyan gyer-
 me ke ket, akik na gyon ko mo lyan ve szik a ta nu lást (Cross–Coleman–Stewart
1995). Ez a köl csön ha tás a szo ciá lis emo cio ná lis tar to mány bár mely aláb bi szük-
 ség le té nek kiala ku lá sá hoz ve zet het: az el fo gad ta tás szük ség le te, a más te het sé ges
ta nu lók kal va ló kap cso lat te rem tés szük ség le te, vagy a tel je sít mény elis me ré sé -
nek szük ség le te. Rö vi den, a vizs gá la tok azt mu tat ták, hogy az exogén szük ség le -
tek a te het sé ges gyer mek pszi cho ló giai vagy in tel lek tuá lis tar to má nyai nak ka-
 rak ter vo ná sai ból ala kul nak ki, ahogy köl csön ha tás ba ke rül egy kör nye zet tel.
Ezért ugyanazok a tu laj don sá gok, ame lyek kel egy adott te het sé ges gyer mek egy
má sik kör nye zet ben ren del ke zik, egy új kör nye zet ben eset leg nem ma ni fesz tá -
lód nak szo ciá lis-e mo cio ná lis szük ség le tek ként.

NEM ZE TI TE HET SÉG SE GÍ TŐ TA NÁCS (NTT)
A Nem ze ti Te het ség se gí tő Ta ná csot a ma gyaror szá gi és ha tá ron tú li, te het ség se -
gí tés sel fog lal ko zó ci vil szer ve ze tek az aláb bi cé lok ér de ké ben hoz ták lét re:

• A Ta nács ál lan dó le he tő sé get ad ar ra, hogy a ma gyaror szá gi és ha tá ron tú -
li ma gyar te het ség se gí tés sel fog lal ko zó ci vil szer ve ze tek (a to váb biak ban:
Szer ve ze tek) egyez tes sék ál lás pont ju kat, ha zai és kül föl di pél dák ta nul -
má nyo zá sá val, szak mai fó ru mok meg szer ve zé sé vel, tá mo ga tá si le he tő sé -
gek meg szer zé sé vel, új tá mo ga tá si for mák át gon do lá sá val, va la mint pá-
 lyá za tok kiírá sá val se gít sék és ala kít sák a ma gyar te het ség gon do zás
rend sze ré nek to váb bi fej lő dé sét.

• A Ta nács a kor mány 1043/2006.(IV.19.) sz. ha tá ro za ta alap ján ál lan dó és
szer ve zett for mát kí nál a fen ti Szer ve ze tek és a kor mány zat pár be szé dé re,
a Szer ve ze tek igé nyei nek meg fo gal ma zá sá ra, a kor mány zat te het ség se gí -
tés sel kap cso la tos ter vei nek vé le mé nye zé sé re, és ilyen irá nyú mun ká já nak
tár sa dal mi el lenőr zé sé re.

• A Ta nács ál lást fog lal és vé le ményt nyil vá nít a te het sé gek se gí té sé vel kap-
 cso la tos kér dé sek ben, e vé le mé nyét a mé diá ban meg je le ní ti.



37

Fo ga lom tár a Te het ség pon tok szá má ra

• A Ta nács le he tő sé get te remt ar ra, hogy a Szer ve ze tek a ró luk szó ló in for -
má ció kat kö zös weboldalon (www.tehetsegpont.hu), kiad vá nyok ban, re-
 gio ná lis in for má ciós pon to kon (Te het ség pon tok), re gio ná lis fó ru mo kon
és a mé diá ban köz read ják. 

• A Ta nács a fen ti te vé keny sé gé ben kü lö nös hang súllyal tá mo gat ja, se gí ti a
te het sé gek felis me ré sé nek, ki vá lasz tá sá nak, se gí té sé nek, ők és mes te reik
elis me ré sé nek kü lön bö ző for máit, az eze ket ok ta tó prog ra mo kat, va la -
mint a te het sé ges fia ta lok kap cso lat épí té sét, ön szer ve ző dé sét és tár sa dal -
mi fe le lős ség vál la lá sát.

A Ta nács te hát ci vil kez de mé nye zés re lét re jött olyan füg get len szer ve zet, amely
mun ká já ban koor di ná ló, irányt mu ta tó, ese ten ként szer ve ző felada to kat lát el.

A Nem ze ti Te het ség se gí tő Ta nács jo gi kép vi se le tét a Ma gyar Te het ség se gí tő
Szer ve ze tek Szö vet sé ge köz hasz nú egye sü let lát ja el.

A Nem ze ti Te het ség se gí tő Ta nács tit kár sá ga a Ma gyar Te het ség se gí tő Szer ve -
ze tek Szö vet sé ge szék he lyén ta lál ha tó: Ma gyar Gé niusz Pro jekt iro da, 1111 Bu-
 da pest, Ka rin thy Fri gyes út 4–6. II. em. 1.

[Lásd még: Ma gyar Te het ség se gí tő Szer ve ze tek Szö vet sé ge, Ma gyar Gé niusz In-
 teg rált Te het ség se gí tő Prog ram; Te het ség pont. To váb bi rész le tek: NTT hon lap:
http://www.tehetsegpont.hu/96–11462.php]

PART NER, PART NER SZER VE ZET
Part ne rek nek (szer ve ze ti for ma ese tén: part ner szer ve ze tek nek) te kint he tők
mind azok a szak em be rek, szak mai szer ve ze tek, ter mé sze tes sze mé lyek, kö zös sé -
gek, jo gi sze mé lyi ség gel ren del ke ző és nem ren del ke ző ci vil és egyéb szer ve ze -
tek, gaz da sá gi tár sa sá gok, akik szak mai lag, er köl csi leg és anya gi lag, köz vet le nül
vagy köz ve tet ten tá mo gat ják a te het ség se gí tés kü lön bö ző for máit. 

A part ne rek há rom fő cso port ra oszt ha tók:

a) Szak mai part ne rek. Szak mai part ne rek nek te kint jük azo kat, akik részt vesz-
 nek a te het ség se gí tés szak mai alap felada tai ban, il let ve be kap cso ló dá suk hoz zá -
já rul a te vé keny ség rend szer gaz da gí tá sá hoz. Kü lö nö sen fon tos sze re pük le het a
be vá lo ga tás ban, a fej lesz tés ben, a ta nács adás ban, a kép zés ben, a te het sé gek pro-
 duk tu mai nak hasz no su lá sá ban, a te het sé ge sek és kö zös sé geik se gí té sé ben, és a
há ló zat fej lesz tés ben. Szak mai part ne rek le het nek:

• te het ség pon tok, te het ség gon do zó mű he lyek,
• köz ok ta tá si, szak kép ző in téz mé nyek, fel ső ok ta tá si in téz mé nyek,
• nem ön kor mány za ti fenn tar tá sú in téz mé nyek,
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• tér sé gi szak mai szol gál ta tó köz pon tok,
• szak mai ci vil szer ve ze tek,
• ter mé sze tes sze mély ként köz re mű kö dő szak em be rek,
• men to rok,
• ha tá ron tú li ma gyar te het ség se gí tő szer ve ze tek, más kül föl di szak mai

szer ve ze tek.

b) Tár sa dal mi part ne rek. Tár sa dal mi part ne rek nek te kint jük azo kat, akik
• il le té kes dön tés ho zó ként szak ma po li ti kai-po li ti kai meg ren de lést, tá mo ga -

tást ad hat nak a prog ra mok elin dí tá sá hoz (ál la mi szer vek, ön kor mány za ti
tes tü le tek, szak bi zott sá gok, meg ha tá ro zó szak ma po li ti kai sze rep lők),

• he lyi tár sa dal mi sze rep lő ként meg fo gal maz zák igé nyü ket a prog ra mok el-
in dí tá sá ra, il let ve tá mo ga tó ként áll nak a már mű kö dő kez de mé nye zé sek
mel lé. Ilye nek pél dául: egy há zak, szü lői szer ve ze tek, ci vil szer ve ze tek,
köz vé le ményt for má ló erő vel bí ró ma gán sze mé lyek, te het sé ges fia ta lok
szer ve ze tei.

c) Gaz da sá gi part ne rek. Rész vé te lük hoz zá já rul hat az erő for rá sok bő ví té sé hez.
A te het sé ges fia ta lok pro duk tu mai nak hasz no su lá sa köz vet len és köz ve tett for-
 má ban is gaz da sá gi elő nyö ket je lent het a gaz da ság sze rep lői szá má ra. Gaz da sá gi
part ne rek le het nek:

• ka ma rák,
• egyé ni és tár sas vál lal ko zá sok,
• gaz da sá gi tár sa sá gok és azok kü lön bö ző szin tű szer ve ze tei,
• tá mo ga tó ma gánsze mé lyek,
• tér sé gi fej lesz té si tár su lá sok.

A prog ram hoz va ló kap cso ló dás for máit és tar tal mát te kint ve a part ne rek le het -
nek:
a) Funk cio ná lis part ne rek (köz vet len part ne rek): akik már is me rik a te het ség se -

gí tő kez de mé nye zé se ket, konk rét szak mai vagy tár sa dal mi te vé keny ség gel,
tá mo ga tá si for má val je len leg is kap cso lód nak a mű kö dő vagy kiala kí tás alatt
lé vő prog ra mok hoz.

b) Po ten ciá lis part ne rek (le het sé ges part ne rek): akik beazo no sí tá sa meg tör tént,
tá jé koz ta tást kö ve tően, elő ze te sen nyi lat koz tak rész vé te li vagy tá mo ga tá si
szán dé kuk ról, de konk rét te vé keny ség ben meg mu tat ko zó együtt mű kö dés
még nem ala kult ki. 

c) Hát térpart ne rek (ter ve zett part ne rek): olyan le het sé ges szak mai, tár sa dal mi
vagy gaz da sá gi part ne rek, akik meg ke re sé se még nem tör tént meg, nem ren-
 del kez nek in for má ciók kal a prog ram ról, de rész vé te lük to vább erő sít het né a
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prog ram szak mai le he tő sé geit, erő for rá sait, va la mint tár sa dal mi beágya zott -
sá gát.

A part ne ri há ló zat épí té se fo lya ma tos feladat, ami egy részt a már funk cio ná lis
part ne rek mo ti vált sá gá nak, ak ti vi tá sá nak fenn tar tá sá ra, más részt a po ten ciá lis
part ne rek funk cio ná lis po zí ció ba ke rü lé sé nek se gí té sé re, és a hát tér part ne rek
fo ko za tos meg nye ré sé re irá nyul.

Fon tos, hogy a part ne rek ne csak for má lis nak érez zék a rész vé te lü ket, ha nem
va ló di ré sze sei le hes se nek a te het ség se gí tés fo lya ma tá nak, a há ló zat bő vü lé sé nek
(pl. meg hí vás a Te het ség nap ra, meg hí vás a Te het ség se gí tő Ta nács ülé sé re, Part-
 ne ri Klub mű köd te té se, meg je le ní té sük a te het ség tér ké pen).

[To váb bi rész le tek: Kor mos D. 2010]

SE GÍ TŐ KAP CSO LAT
A te het ség gon do zás ese té ben a se gí tő kap cso lat: a) a te het sé ge sek szá má ra tár sas
tá maszt, megér tő, el fo ga dó és ta nács adó sze re pet el lá tó sze mély re (kvá zi men-
 tor ra) utal; b) a te het sé ges és a se gí tő kö zöt ti vi szony ra uta ló ki fe je zés.

A se gí tő sze mély le het ro kon, ba rát, pe da gó gus, pszi cho ló gus, il let ve bár ki
más, akit a te het sé ges sze mély el fo gad. A se gí tő sze mély től ál ta lá ban el vár ják,
hogy a Rogers ál tal a hu ma nisz ti kus pe da gó giá ban/pszi cho ló giá ban leírt há rom
fel té telt meg tud ja va ló sí ta ni a hoz zá for du ló te het sé ge sek kel kap cso lat ban:

• Em pá tia: a se gí tő ké pes le gyen be leél ni ma gát a má sik sze mély élet hely ze -
té be; ké pes le gyen a se gít sé get ké rő „szem üve gén át lát ni a vi lá got”. Ez
egy részt azért fon tos, hogy a se gí tő megért hes se, mi a konk rét prob lé ma,
mi le het an nak oki hát te re; más részt azért lé nye ges (kü lö nö sen az em pá tia
ki nyil vá ní tá sa), hogy a se gít sé get ké rő sze mély bi za lom mal for dul has son
a se gí tő höz.

• Hi te les ség: a se gí tő ver bá lis kom mu ni ká ció ja (pl. be szé de, sza vai) és non-
 ver bá lis kom mu ni ká ció ja (pl. hang hor do zá sa, mi mi ká ja, gesz ti ku lá ció-
 ja, test be szé de) ne mond jon egy más nak el lent, ha nem „egy be hang zó”
(kong ruens) le gyen. En nek hiá nyá ban a se gít sé get ké rő sze mély el vesz ti
bi zal mát a se gí tő vel szem ben. 

• Fel té tel nél kü li el fo ga dás: a se gí tő ké pes le gyen a má sik sze mé lyét el fo gad -
ni (még ak kor is, ha an nak egyes né ze teit, cse lek vé seit nem fo gad hat ja el),
s ezt az el fo ga dást ké pes le gyen kom mu ni kál ni a má sik fe lé (még ak kor is,
ha an nak ak tuá lis vi sel ke dé sét – pl. e vi sel ke dés ön- vagy köz ve szé lyes
volta miatt – nem fo gad hat ja el). Ez egy részt azért fon tos, hogy to vább fo-
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 koz za a se gí tő be ve tett bi zal mat; más részt azért lé nye ges, hogy a se gí tő
eset le ges el len szen ve, fenn tar tá sa el le né re is ké pes le gyen a le he tő leg na -
gyobb mér ték ben a má sik hasz ná ra vál ni. 

A se gí tő kap cso lat ak kor ideá lis, ha nem (csak) megold ja a te het sé ge sek prob lé -
máit, de ar ra is meg ta nít ja őket, hogy ho gyan előz he tik meg, il let ve ke zel he tik
ön ma guk e prob lé má kat.

SPE CIÁ LIS SZE RE PEK A TE HET SÉG FEJ LESZ TÉS BEN
Sok irá nyú, a ha gyo má nyos tól gyak ran el té rő feladat kör megol dá sa vár azok ra az
is ko lák ra, ame lyek zász la juk ra tű zik a ha té kony te het ség gon do zás jel sza vát.
E felada tok si ke res tel je sí té sé re ak kor van esély, ha a tan tes tü le ten be lül jól kö-
 rül ha tá rol juk a funk ció kat. En nek kiala kult egy rend sze re, amely si ke re sen mű-
 kö dik nagy ha gyo má nyok kal ren del ke ző te het ség gon do zó is ko lák ban. (vö. Eyre
1997). A kül föl di és ha zai ta pasz ta la tok alap ján a tan tes tü le ten be lül a kö vet ke ző
mun ka megosz tás aján lott.

• Prog ram ve ze tő (igaz ga tó, igaz ga tó he lyet tes): ál ta lá nos át te kin tés, bá to rí -
tás, se gí tés, el lenőr zés, a té ma na pi ren den tar tá sa.

• Munkaközösség-vezetők: át fo gó prog ra mok ké szí té se, tan órai és tan órán
kí vü li gon do zás, foly to nos ság és elő re ha la dás, for rás anya gok biz to sí tá sa,
ha té kony ság el lenőr zé se.

• Te het ség gon do zó koor di ná tor: összis ko lai azo no sí tó és el lenőr ző prog ra -
mok ké szí té se, órán/is ko lán kí vü li te vé keny sé gek koor di ná lá sa, men tor -
prog ra mok irá nyí tá sa, ver se nyek szer ve zé se.

• Te het ség-ta nács adó szak em ber (er re kép zett pe da gó gus vagy pszi cho ló -
gus): prob lé más hely ze tek ben – el ső sor ban egyé ni és kis cso por tos for mák -
ban – kon zul tá ciós ke re tek kö zött se gí ti a te het ségprog ram meg va ló sí tá sát.
Mun ká já nak há rom fő irá nya van: ta nács adás a gyer me kek nek, a köz re -
mű kö dő pe da gó gu sok nak, va la mint a szü lők nek. A te het ség-ta nács adói
mun ka elem zé se rész le te sen meg ta lál ha tó Me ző (2004) köny vé ben.

• Men tor: olyan szak em ber, aki köz vet le nül és fo lya ma to san irá nyít ja egy-
egy te het sé ges diák te vé keny sé gét. Ez a sze mély ta nul má nyi ter ve zé si cé-
 lo kat és pszi cho szo ciá lis cé lo kat is szol gál hat, mi vel a men tor pél da ké pet
is je lent a ta nu ló szá má ra. A men tor le het fő ál lá sú pe da gó gus az is ko -
lában, aki csak ez zel fog lal ko zik; más tan órá kat nem tart. Ugyanak kor
rész mun ka idő ben is le het ezt a te vé keny sé get vé gez ni, il let ve kül ső szak-
 em be rek is si ke re sen lát hat ják el ezt a feladat kört. A ha té kony te het ség fej -
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lesz tés e sze rep kör fel hasz ná lá sa nél kül ma már ne he zen kép zel he tő el,
Ma gyaror szá gon most van el ter je dő ben.

• Egyes szak ta ná rok: köz re mű kö dés a prog ra mok ki dol go zá sá ban, te het sé -
ges ta nu lók azo no sí tá sa, egyé ni szük ség le tek és ér dek lő dés fel de rí té se és
fej lesz té se, tan órai és órán kí vü li gaz da gí tás.

[To váb bi rész le tek: Ba logh 2006, Ba logh–Koncz 2008; Koncz 1999]

STA TISZ TI KA
A te het ség diag nosz ti ka so rán nyert szám sze rű sít he tő ada tok, fel dol go zá sát leíró
és/vagy ma te ma ti kai sta tisz ti kai szin ten ele mez het jük.

A leíró sta tisz ti kák az ada tok gya ko ri sá gá nak, kö zép ér té ké nek (pl. át la gá nak)
szám sze rű jel lem zé sé re va lók. Leíró sta tisz ti kát al kal ma zunk pél dául, ami kor
egy táb lá zat ban be mu tat juk a vizs gá la ti ada tok (teszt ered mé nyek, ta nul má nyi
át la gok stb.) szá za lé kos ala ku lá sát. A hét köz na pi pe da gó giai mun ka so rán a leíró
sta tisz ti kai szint a meg szo kott.

A ma te ma ti kai sta tisz ti kai szin tű elem zés ko mo lyabb ma te ma ti kai fel ké -
szült sé get igény lő adat elem zé si el já rá sok össze fog la ló ne ve. A te het ség diag nosz -
ti ká ban al kal maz ha tó két nagy cso port juk: a kü lönb ség vizs gá la tok (pél dául: a
fej lesz tés előtt és után mért ered mé nyek össze ve té se), il let ve a kap cso lat vizs gá la -
tok (pél dául: két vál to zó – mond juk az IQ és ta nul má nyi át lag – együttváltozásá-
nak megál la pí tá sa). A ma te ma ti kai sta tisz ti kai vizs gá la to kat ma nap ság szoft ve -
rek kel vég zik. Az internetről in gye ne sen le tölt he tő egyik ilyen szoft ver ne ve: R.
Az R hi va ta los ol da la a http://www.r-project.org, ahol szá mos in for má ciót ta lá -
lunk az R-környezetről, va la mint itt ta lál hat juk meg az ope rá ciós rend sze rünk -
nek meg fe le lő te le pí tőt is. Ma te ma ti kai sta tisz ti kai szin tű elem zés re van szük ség
pél dául tu do má nyos pub li ká ciók ban, te het ség gon do zó prog ra munk ha té kony -
sá gá nak tu do má nyos igé nyű bi zo nyí tá sa kor, to váb bá te het ség diag nosz ti kai esz-
 kö zeink meg bíz ha tó sá gá nak és ér vé nyes sé gé nek tesz te lé se kor.

[Rész le tek: Me ző 2008]

SZAK MAI LAG KOR REKT TE VÉ KENY SÉG
A te het ség azo no sí tás, -gon do zás és ta nács adás ese tén szak mai lag kor rekt te vé -
keny ség ál ta lá nos kri té riu mai: ob jek tív, meg bíz ha tó és ér vé nyes vizs gá la tok ra
tö rek szik; jól do ku men tált (a do ku men tá ció alap ján má sok ál tal is rep ro du kál -
ha tó, nyo mon kö vet he tő). A „jól do ku men tált ság” nem csak a Te het ség pont
mun ka tár sai szá má ra le het irány adó, ha nem kül ső szak ér tők (pl. a Te het ség pon -
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tok Akk re di tá ciós Bi zott sá ga) szá má ra is se gít megítél ni azt, hogy a Te het ség -
pont szak mai lag kor rekt te vé keny sé get fejt-e ki a te het ség diag nosz ti ka, -gon do -
zás és ta nács adás te rén. 

• A te het ség diag nosz ti ká ra vo nat ko zó do ku men tá ció (Me ző 2008) tar tal -
maz za az al kal ma zott te het ség kon cep ciót, a vizs gál ha tó te het ség te rü le te -
ket, a vizs gá la tok mód sze reit, esz kö zeit, vál to zóit (azok le het sé ges ér té -
keit/ér ték tar to má nyait, kü szöb ér té keit, s ezen ér té kek ese tén tel je sí ten dő
cse lek vé si ter vet); a vizs gá la tok ál ta lá nos me ne tét, üte me zé sét, a felada tok
el vég zé sét koor di ná ló fe le lős sze mély ne vét, utolér he tő sé gét; a te het ség -
azo no sí tás tech ni kai és pén zü gyi ter vét, költ ség ve té sét; va la mint a vizs-
 gált sze mé lyek szá mát, a vizs gá la ti min ta össze té te lét, a vizs gá la tok ered-
 mé nyét sze mé lyen ként (az adat vé del mi jo go kat fi gye lem be vé ve) és
szük ség ese tén cso port szin ten.

• A te het ség gon do zás ra vo nat ko zó do ku men tá ció tar tal maz za az al kal ma -
zott te het ség kon cep ciót, a te het ség gon do zó prog ram ál tal fej lesz tett főbb
vál to zó kat; a te het ség gon do zó prog ram te ma ti ká ját, ütem ter vét; a te het -
ség gon do zó prog ram ba be vá lo ga tott sze mé lyek szá mát és jel lem zőit, a
be vá lo ga tás me ne tét; a te het ség gon do zó prog ram ön kont rol los (előteszt-
fejlesztés-utóteszt jel le gű) ha tás vizs gá la tá nak mód sze reit, esz kö zeit, me-
 ne tét, si ker kri té riu mait, ered mé nyét; a te het ség gon do zó prog ra mot ké-
 szí tő, il let ve tény le ge sen meg va ló sí tó sze mé lyek ne vét, utolér he tő sé gét,
legalább a gon do zó prog ram ide jé re szó ló al kal ma zás ról és/vagy meg bí -
zás ról és/vagy ön kén tes mun ka felaján lá sá ról szó ló szer ző dé se ket/nyi lat -
ko za to kat; a te het ség gon do zó prog ram költ ség ve té sét; szük ség ese tén
egyé ni fej lesz té si ter ve ket ké szít e nek. 

• A te het ség-ta nács adás ra vo nat ko zó do ku men tá ció azt tar tal maz za, hogy
az el múlt idő szak ban mi lyen té mák ban tud ta fel vál lal ni (s a jö vő ben mi-
 lyen té mák ban fog ja tud ni fel vál lal ni) a köz vet len ta nács adást a Te het ség -
pont, és konk ré tan ki(k) lát ták el a te het ség-ta nács adói te vé keny sé get; mi-
 lyen té mák ban tu dott köz ve tett ta nács adást (to vább kül dés más ta nács adó
szol gál ta tó hoz) nyúj ta ni, és konk ré tan kik hez (sze mé lyek hez, szer ve ze tek -
hez, Te het ség pon tok hoz) küld te to vább a klien se ket (hány főt) az in di rekt
ta nács adás ese tén; mi lyen gya ko ri ság gal, idő be li ke re tek kö zött és szer ve -
ze ti for má ban lá tott el ta nács adó felada tot ed dig, és szán dé ko zik-e ezen
vál toz tat ni a jö vő ben; ho gyan do ku men tál ta a ta nács adá si fo lya ma tot, ho-
 gyan el lenőriz te a ta nács adói te vé keny ség ha té kony sá gát, és mi lett en nek a
konk lú zió ja; me lyek vol tak a gyak ran fel me rü lő té mák/prob lé mák a ta ná-
cs adás ban és mi lyen cse lek vé si terv, for ga tó könyv ala kult ki ezek megol dá -
sá val kap cso lat ban; mi lyen, a te het ség-ta nács adás té mái hoz kap cso ló dó
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pa pír for má tu mú és/vagy elekt ro ni kus adat bá zi so kat, se géd le te ket, út mu -
ta tó kat ta lált prak ti kus nak ta pasz ta la tai alap ján; a te het ség-ta nács adói 
felada tok el vég zé sét koor di ná ló fe le lős sze mély ne vét, utolér he tő sé gét; a
felada to kat el vég zők ne vét; a te het ség-ta nács adás költ ség ve té sét; a te het -
ség-ta nács adás ban ré sze sült sze mé lyek szá mát és min ta vál to zóik – pl.:
nem, élet kor, szerep (diák, szü lő, pe da gó gus, in téz mény, ci vil szer ve zet, Te-
 het ség pont stb.) – ala ku lá sát; a megol dott, fo lya mat ban lé vő, megol dat lan
ese tek sta tisz ti ká ját, rö vid okku ta tó elem zé sét.

SZER VE ZE TI KE RE TEK
Ha gyo má nyo san a tan óra a te het ség felis me ré sé nek és fej lesz té sé nek a te re pe,
azon ban a gya kor lat bi zo nyí tot ta, hogy csak eb ben a szer ve ze ti ke ret ben nem le -
het megol da ni a ha té kony is ko lai te het ség gon do zást. Legin kább azért nem, mert
a tan óra ke vés bé te szi le he tő vé az egyé ni diffe ren ciá lást, mint a tan órán és is ko -
lán kí vü li szer ve ze ti for mák. A lé nyeg itt is az, hogy csak rend szer ben tud ha té -
ko nyan mű köd ni a te het ség gon do zás, és en nek a leg főbb ele mei a kö vet ke zők:

• a tan órai diffe ren ciá lás kü lön fé le for mái (mi nél több kis cso por tos, ní vó -
cso por tos és egyén re sza bott mun ka!),

• spe ciá lis osz tály,
• fa kul tá ció,
• dél utá ni fog lal ko zá sok (szak kör, blokk, ön kép ző kör, edzé sek stb.),
• hét vé gi prog ra mok,
• nyá ri kur zu sok,
• men tor prog ram stb.
Ezek mindegyi ke ha té kony le het: a cél ki tű zé sek kel, a prog ram mal, a ta nu lók

jel lem zői vel össz hang ban kell kö zü lük vá lasz ta ni. Ter mé sze te sen fon tos, hogy a
tan órai és tan órán (is ko lán) kí vü li for má kat kap csol juk össze a ha té kony ság ér-
 de ké ben, eb ben a te kin tet ben is csak egy sé ges rend szer ben le het si ke res a te het -
ség gon do zás.

[To váb bi rész le tek: Ba logh 2006; Ba logh–Koncz 2008; Polonkai 2002; Tóth
2000]

TA NU LÁS FEJ LESZ TÉS
A ta nu lás fej lesz tés és a te het ség gon do zás kap cso la ta há rom pont ban fog lal ha tó
össze: 
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1. a te het sé ges ta nu lók olyan kü lön le ge sen ha té kony ta nu lá si mód sze re ket,
stra té giá kat al kot hat nak és al kal maz hat nak oly kor, ame lyek tár saik szá má ra
is átad ha tók; 

2. a ki ma gas ló in tel lek tuá lis ké pes sé gek nem jár nak au to ma ti ku san együtt a ha-
 té kony ta nu lá si stra té giák al kal ma zá sá val (vö.: Ba logh és mtsai 1993; Me ző
2010) – vagyis ta nu lás fej lesz tés re még az in tel lek tuá lis té ren te het sé ge sek
ese té ben is szük ség le het;

3. a mű vé sze ti té ren, il let ve a sport te rén te het sé ge sek oly kor ke ve sebb időt tud-
 nak az ott ho ni, (legalább rész ben) ön ál ló ta nu lás ra for dí ta ni – ez pe dig is ko -
lai ered mé nyes sé gük, is ko lai kar rier jük ro vá sá ra me het. Ese tük ben az idő ta -
ka ré kos és ráadá sul ér tő ta nu lá si mód sze rek átadá sa (a Feger-féle
te het ség gon do zá si cél rend szer ben – Feger 1993) a te het sé gük kel össze füg gő
gyen ge ol dal tá mo ga tá sá nak, il let ve Renzulli-féle má so dik tí pu sú gaz da gí tás -
nak te kint he tő (Renzulli–Reis 1986).

A ta nu lás fej lesz tés két főbb irá nya: 
1. di rekt (vagyis: ta nu lás-mód szer ta ni) fej lesz tés. Ki fe je zet ten a te het ség gon do -

zás cél jait szol gá ló, 10 éves kor tól aján lott tanulás-módszertani fej lesz tő
prog ram az „IPOO-minimum” prog ram (Me ző 2010). 

2. in di rekt fej lesz tés (a ta nu lás hoz szük sé ges alap ve tő in tel lek tuá lis ké pes sé gek
– pl. fi gye lem, em lé ke zet, gon dol ko dás – fej lesz té se). A „Ké pes ség fej lesz tés
di gi tá lis ta na nyag gal” cí mű kiad vány a www.kockakor.hu weblapról in gye -
ne sen le tölt he tő.

[Lásd még: Gaz da gí tá si mo del lek; Ta nu lás fej lesz tés az IPOO-minimum prog-
 ram alap ján]

TA NU LÁS FEJ LESZ TÉS AZ IPOO-MINIMUM PROG RAM
ALAP JÁN
Az „IPOO-minimum prog ram” tanulásmódszertani fej lesz tő prog ram egyé nek
vagy 4–25 fős lét szá mú cso por tok szá má ra. Idő tar ta ma: 10–30 óra. Cél ja: a pro-
 duk tív (krea tív) ta nu lás mód sze rei nek átadá sa (Me ző 2010). Élet ko ri aján lás: 10
éves kor tól aján lott, de a fel nőtt kép zés ben, sőt PhD-kép zés ben részt ve vők szá-
 má ra is ja va sol ha tó. Ha tás vizs gá la ta: ön kont rol los ha tás vizs gá lat ré vén tör té nik. 
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TA NU LÁ SI ZA VAR

A „ta nu lá si za var” gyűj tő fo ga lom, amely a fi gye lem, be széd, ol va sás, írás, szá-
 mo lá si kész sé gek el sa já tí tá sá nak és hasz ná la tá nak aka dá lyo zott sá gá ban nyil vá -
nul meg. A za va ro kat köz pon ti ideg rend sze ri diszfunkció okoz za. Nem ma gya -
ráz ha tó ér zék szer vi, il let ve ér tel mi fo gya té kos ság gal. Al ter na tív meg ne ve zé sek
még: POS (pszichoorganikus szind ró ma); MCD (mi ni má lis ce reb rá lis diszfunk-
ció, ten gely szind ró ma, szenzoros in teg rá ciós za var, rész ké pes ségza var, par ciá lis
tel je sít mény za var, neurogén ta nu lá si za var, szériális gyen ge ség, diszlexia, disz-
gráfia, diszkalkulia, ta nu lá si rend el le nes ség, ta nu lá si ne héz sé gek, spe ci fi kus 
ta nu lá si za va rok.

[Lásd: Gyarmathy 2007]

TE HET SÉG
A te het sé get leíró teó riák ból sok fé le lá tott nap vi lá got (vö.: Ba logh 2oo6; Hersko-
vits–Gefferth 2000). Ma legál ta lá no sab ban a Renzulli-féle (1978), il let ve Ma-
 gyaror szá gon a Czeizel-féle (1997, 2003) az el fo ga dott. 

Itt most a Czeizel-féle mo dellt mu tat juk be (1. áb ra); a Renzulli-modell a „Te -
het ségfej lő dé si té nye zők” cím szó alatt sze re pel).

Csa lád
Spe ci fi kus 
men tá lis 

adott sá gok

1. áb ra. A Czeizel-féle 2×4+1 fak to ros tehetségmo dell 

+ Sors fak tor

Is ko la

Ál ta lá nos 
ér tel mes ség

adott ság

Krea ti vi tási
adott ság

Kor társ- 
cso por tok

Mo ti vá ciós
adott sá gok

Tár sa da lom
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Ezek a mo del lek a te het ség négy össze te vő jét eme lik ki:

• át lag fe let ti ál ta lá nos ké pes sé gek,
• át la got meg ha la dó spe ciá lis ké pes sé gek,
• krea ti vi tás,
• feladat irán ti el kö te le zett ség, mo ti vá ció.

Az át lag fe let ti ál ta lá nos ké pes sé gek kö zé tar to zik pél dául a ma gas szin tű el vont
gon dol ko dás, fej lett anya nyel vi ké pes sé gek, jó me mó ria, ha té kony in for má ció -
fel dol go zá si stra té giák stb. Ezek sze re pe ter mé sze te sen más és más az egyes spe-
 ciá lis te het ség te rü le te ken.

A spe ciá lis ké pes sé gek ad ják meg a te het ség jel leg ze tes sé gét. Ezek ből sok fé le
van, a Gardner-féle (1983) cso por to sí tás ál ta lá no san el fo ga dott. (Lásd a „Te het -
ség te rü let” c. részt.)

A krea ti vi tás is több elem ből épül fel: ori gi na li tás, fle xi bi li tás, fluencia, prob-
 lé ma ér zé keny ség stb. Ez az össze te vő is meg ha tá ro zó a te het ség funk cio ná lá sá -
ban, hi szen a te het ség re egye bek kö zött ép pen az jel lem ző, hogy prob lé ma hely -
ze tek ben új megol dá so kat ta lál, ami krea tív ké pes sé gek nél kül el kép zel he tet len.

A feladat irán ti el kö te le zett ség olyan sze mé lyi ség té nye ző ket fog lal ma gá ba,
ame lyek a ma gas szin tű tel je sít mény hez az ener giát biz to sít ják: ér dek lő dés, ver-
 seny szel lem, ki tar tás, emo cio ná lis sta bi li tás stb. A ké pes sé gek bár mi lyen ma gas
szint re is fej lőd nek, e hát tér té nye zők fej lett sé ge nél kül nincs ma gas szin tű tel je -
sít mény.

A Nem ze ti Te het ség se gí tő Ta nács 2007 ja nuár já ban a kö vet ke ző egy sze rű sí -
tett fo ga lom leírást fo gad ta el: „Te het sé ges nek te hát azok te kint he tők, akik ki vá ló
adott sá gaik – a négy fen ti össze te vő öt vö ze te ként – alap ján ma gas szin tű tel je sít -
mény re ké pe sek az élet va la mely te vé keny sé gi te rü le tén”. (Ba logh 2007, 3. o.)

TE HET SÉG AZO NO SÍ TÁS, -FELIS ME RÉS
A te het ség azo no sí tás az a fo lya mat, amely nek so rán fel de rít jük az em be rek ben
rej lő te het ség ígé re tet. So kan tart ják ezt a te rü le tet a te het ség gon do zó mun ka
leg kri ti ku sabb pont já nak. Nem vé let le nül, hi szen ha nem ta lál juk meg az iga zi
te het sé ge ket, nem le het ha té kony a leg gon do sab ban összeál lí tott prog ram sem.
Más részt azért is kri ti kus elem ez, mert na gyon ne héz kor rekt mó don azo no sí ta -
ni a te het sé get. En nek a feladat nak a megol dá sa kö rül te kin tő mun kát kí ván a
szak em be rek től.

Az aláb biak ban meg fo gal maz zuk a leg főbb szem pon to kat a te het ség azo no sí -
tás ér tel me zé sé hez, ezek se gít sé gül szol gál nak a gya kor la ti mun ká hoz (Ba logh
2000a).
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• Az azo no sí tás hoz a ko ráb ban jel zett Renzulli-, il let ve Czeizel-féle mo dell
ad ka pasz ko dó kat; mind a négy össze te vő re fi gyel nünk kell az azo no sí tá si
folymatban.

• A ki nem bon ta ko zott, szunnya dó te het ség rej tőz kö dik, gyak ran ezért is
ne héz felis mer ni: ezért óva tos nak kell len nünk a „nem te het sé ges gye rek”
meg bé lyeg ző ti tu lu sá val.

• A ké pes ség és a tel je sít mény két kü lön bö ző do log: gya ko ri az alul tel je sí tő
te het sé ges ta nu ló, ugyanak kor a jó ta nul má nyi ered mény nem min dig rejt
te het sé get.

• A pszi cho ló giai vizs gá la ti mód sze rek (tesz tek) se gít sé get nyújt hat nak az
azo no sí tás hoz, de ön ma guk ban nem té ved he tet le nek, így nem je lent het -
nek egye dü li megol dást.

• A pe da gó gus és a gye rek fo lya ma tos együt tes te vé keny sé ge ad leg több ka-
 pasz ko dót a te het ség felis me ré sé hez.

• Mi nél több for rás ból szer zünk az azo no sí tan dó sze mély re vo nat ko zó in-
 for má ció kat tel je sít mé nyé ről, ké pes sé gei ről, an nál meg bíz ha tóbb az azo-
 no sí tás. A kö vet ke ző mód sze rek együt te sen biz to sít ják a komp le xi tást:
– ta nár, fej lesz tő szak em ber jel lem zé se,
– tesz tek és fel mé ré sek,
– kér dő ívek – ál ta lá nos és tan tár gyak sze rin ti,
– is ko la pszi cho ló gu sok vé le mé nye,
– szü lői jel lem zés,
– ta nu ló tár sak jel lem zé se.

Ter mé sze te sen itt csak a te het ség felis me ré sé nek, azo no sí tá sá nak az alap prob lé -
máit érin tet tük, en nél jó val gaz da gabb ez a prob lé ma kör. To váb bi in for má ciók
sze rez he tők e mun ká hoz ha zai köny vek ből (vö: Ba logh 2003, 2004, 2006, 2008;
Dá vid 1999, 2008; Ferku–Me ző 2003; Gyarmathy 2006; Me ző–Miléné–Püs pö ki
2003; Polonkai 2003; Tóth 1996, 2003.)

[Lásd még: Te het ség diag nosz ti ka]

TE HET SÉG DIAG NOSZ TI KA
A te het ség gel kap cso la tos lel ki, vi sel ke dés be li, tel je sít mény be li, kör nye ze ti té-
 nye zők vizs gá la tát ne vez zük te het ség diag nosz ti ká nak. A te het ség diag nosz ti ka
főbb cél jai, ala nyai és a vizs gá la tok ál tal meg vá la szo lan dó kér dé sek jel le ge az
aláb bi:
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[Lásd még: Te het ség azo no sí tás, -felis me rés; Ha tás vizs gá lat. To váb bi rész le tek:
Ba logh 2006, Me ző 2008]

TE HET SÉG FEJ LESZ TÉ SI SZAK ÉR TŐ
Mi vel új tí pu sú felada tok egész so ra je le nik meg a te het ség fej lesz tő prog ra mok
kap csán, ezért a si ke res mun ká hoz elen ged he tet len a szak em be rek fo lya ma tos
to vább kép zé se. Eh hez Ma gyaror szá gon 1997 óta ren del ke zés re áll nak a szer ve ze -
ti ke re tek. Van két éves poszt gra duá lis pe da gó gu si szak vizs ga-prog ram „Te het -
ség és fej lesz té se” el ne ve zés sel, és mű kö dik a szak irá nyú vég zett sé get nyúj tó,
ugyan csak négy fé lé ves „Te het ség fej lesz té si szak ér tő” poszt gra duá lis kép zés is.
Újab ban elin dult a Mas ter szin tű ta nár kép zés ben a „Te het ség fej lesz tő ta nár” is.
Te het ség fej lesz té si szak ér tők nek azo kat te kint jük, akik a fen ti há rom kép zés va-
 la me lyi ké ben poszt gra duá lis vagy MA-diplomát sze rez tek.

[To váb bi rész le tek: Ba logh 2002b, 2006]

TE HET SÉG FEJ LŐ DÉ SI TÉ NYE ZŐK
Az idők so rán egy re na gyobb em pi ri kus tá mo ga tást nyer tek azok az el mé le ti fel-
 té te le zé sek, ame lyek a te het ség hez szük sé ges fak to rok in terak ció ját vizs gál ták.
Ez ve ze tett Mönks több té nye zős te het ség mo dell jé hez. A ki vé te les ké pes sé gek, a
mo ti vá ció és a krea ti vi tás össze te vő kön kí vül ez a mo dell a csa lá dot, az is ko lát és
a tár sa kat is be von ja mint tár sa dal mi pil lé re ket (2. áb ra).

Ki re/mi re vo nat ko zik  

a te het ség diag nosz ti ka?

A te het ség diag nosz ti ka cél ja

Te het ség azo no sí tás Be vá lo ga tás Ha tás vizs gá lat

Egy adott sze mélyt kö-

zép pont ba ál lí tó  

diag nosz ti ka:

Te het sé ges-e va la mi ben 

a vizs gá la ti sze mély?

Mi lyen te het ség gon-

do zó prog ram ba vá lo-

gat ha tó be a vizs gá la ti 

sze mély?

Egy adott sze mély 

ese té ben ha té kony volt 

a te het ség gon do zó 

prog ram?

Ki sebb-na gyobb  

cso por tok ra fókuszáló 

diag nosz ti ka:

Kik fe lel nek meg az  

al kal ma zott te het ség-

kon cep ció kri té riu mai-

nak (kik a te het sé ge sek 

a vizs gá la ti cso port 

tag jai kö zül)?

Kik fe lel nek meg az 

al kal ma zott te het ség-

kon cep ció és a te het-

ség gon do zó prog ram 

kri té riu mai nak?

Egy adott vizs gá la ti cso-

port ese té ben ha té kony 

volt a te het ség gon do zó 

prog ram?

Te het ség gon do zó 

prog ram ra fókuszáló 

diag nosz ti ka:

Ál ta lá ban vé ve mi lyen 

ha tá sa van a vizs gált 

te het ség gon do zó prog-

ram nak?
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A tár sa dal mi pil lé rek kö zül a csa lád játssza a leg fon to sabb sze re pet a te het ség
ne ve lé sé ben. A család tud ja biz to sí ta ni azt, hogy a gyer mek egész sé ge sen és (lel -
ki leg) kie gyen sú lyo zot tan nő hes sen fel. Más részt ar ra is van pél da, hogy a csa lád
nem is me ri fel, vagy nem is me ri el a gyer mek po ten ciá lis te het sé gét, és ez ne ga tí -
van be fo lyá sol hat ja a gyer me ket. Az is ko la szin tén fon tos pil lér. Be leért jük mind
a ve ze tést, mind a tan tes tü le tet. A ta ná rok kö zött van, aki oda fi gyel a te het sé gek -
re, és van, aki ig no rál ja őket az osz tá lyá ban. A szer ző vé le mé nye sze rint azon ban
amennyi ben az is ko la ve ze tés tisz tá ban van a te het ség gon do zás sal kap cso la tos
prob lé mák kal, az az egész is ko la lég kö ré re ki hat, és po zi tív hoz záál lást ered mé -
nyez. Így a ta ná rok könnyeb ben áll nak elő a te het sé ges gyer me kek igé nyei nek
kielé gí té sét cél zó sa ját kez de mé nye zé sek kel. A har ma dik pil lért a tár sak je len tik.
Tár sak nak azo kat a gye re ke ket ne ve zi Mönks, akik ha son ló fej lett sé gi fo kon áll-
 nak. A nem azo nos szin ten ál ló osz tály tár sak ko mo lyan gá tol hat ják a te het sé ges
gyer mek in tel lek tuá lis, de legin kább pszi cho ló giai fej lő dé sét. A te het sé ges ta nu -
lót gyak ran tart ják be kép zelt nek vagy stré ber nek, ami az tán alul tel je sí tés hez és
sze mé lyi ség be li tor zu lá sok hoz is ve zet het (Mönks–Knoers 2004).

Mönks a te het ség fo gal mát a kö vet ke ző leírás sal ad ja meg: „A te het ség há rom
sze mé lyi ség jegy in terak ció já ból jön lét re. En nek a há rom jegy nek (mo ti vá ció,
krea ti vi tás, ki vé te les ké pes sé gek) az egész sé ges fej lő dé sé hez megér tő, tá mo ga tó
tár sa dal mi kör nye zet re van szük ség (csa lád, is ko la, tár sak). Más szó val: a hat

ISKOLA TÁRSAK

CSALÁD

TE HET SÉG

2. áb ra. Mönks–Renzulli komp lex te het ségmo dell je

Motiváció Krea ti vi tás

Kivételes
képességek
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fak tor po zi tív in terak ció ja a te het ség meg je le né sé nek elő fel té te le.” (Mönks–
Knoers 1997, 192. o.)

Az elő zőek ben jel zett te het ség-össze te vő ket nem ké szen kap juk szü le té sünk
ál tal, ezek hosszas fej lesz tő mun ka ered mé nye ként for má lód hat nak. E fej lő dé si
fo lya ma tot és a ben ne sze re pet ját szó leg fon to sabb té nye ző ket fog lal ja össze a
Gagné-féle (1985) mo dell. Amint lát ha tó, sok té nye zős, te hát a te het ség fej lesz té -
sé nek fo lya ma tán és a ké pes sé ge ken kí vül nem ke vés elem nek kell megér nie, fej-
 lőd nie ah hoz, hogy a szunnya dó te het ség ből tel je sít mény ké pes, ki bon ta ko zott
te het ség ala kul jon ki. Azt a so kak ál tal meg fo gal ma zott té telt is vi lá go san mu tat -
ja a 3. áb ra, hogy az is ko lá nak, a pe da gó gus nak és más fej lesz tő szak em be rek nek
kiemelt sze re pe és fe le lős sé ge van a te het sé gek fel ku ta tá sá ban és ki bon ta koz ta tá -
sá ban.

3. áb ra. F. Gagné te het ség fej lő dé si mo dell je

KA TA LI ZÁ TO ROK

Tanulás, gyakorlás

SZUNNYA DÓ 
TE HET SÉG
KÉ PES SÉG-
 TE RÜ LE TEK

IN TEL LEK TUÁ LIS
In duk tív/de duk -
tív ér ve lés me mó-
 ria, meg fi gye lés,
íté lő ké pes ség stb.

KREA TÍV
Ere de ti ség, öt le-
 tes ség, hu mor
stb.

SZOCIO-AFFEKTÍV
Ve ze tői ké pes ség,
ta pin tat, em pá tia,
ön tu dat stb.

PERCEPTUÁLIS/
MO TO ROS

Erő, koor di ná ció,
ál ló ké pes ség, ru-
 gal mas ság stb.

EGYÉB
Extraszenzoros
ész le lés, gyó gyí-
 tá si ké pes ség stb.

TE HET SÉG
IS KO LÁS KOR BAN 

JEL LEM ZŐ TE RÜ LE TE

IS KO LAI
Nyel vek, tu do mány
stb.

STRA TÉ GIAI JÁTÉKOK
Sakk, rejt vé nyek,
videó stb.

TECH NO LÓ GIA
Tech ni ka, szá mí tó gép
stb.

MŰ VÉ SZE TEK
Kép ző mű vé szet, 
szín ház, ze ne stb.

TÁR SA DAL MI 
TE VÉ KENY SÉG

Ta ní tós ko dás, is ko lai
po li ti ka stb.

ÜZ LET
Eladás, vál lal ko zás stb.

SPORT

INTRAPERSZONÁLIS KA TA LI ZÁ TO ROK
FI ZI KAI

Antropometria, fi ziog nó mia, egész ség stb.
PSZI CHO LÓ GIAI

MO TI VÁ CIÓ: szük ség le tek, ér té kek, 
ér dek lő dé si kö rök stb.

AKA RAT: kon cent rá ció, ki tar tás stb.
SZE MÉ LYI SÉG: tem pe ra men tum, 

jel lem vo nás, rend el le nes ség

KÖR NYE ZE TI KA TA LI ZÁ TO ROK
KÖR NYE ZET

Fi zi kai, szo ciá lis, mak ro/mik ro stb.
SZE MÉ LYEK

Szü lők, ta ná rok, tár sak, men to rok stb.
FELADA TOK

Te vé keny sé gek, kur zu sok, prog ra mok
stb.

ESE MÉ NYEK
Ki hí vá sok, ju tal mak, vé let le nek stb.
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TE HET SÉG GON DO ZÁS

Az a fo lya mat, amely ben a szisz te ma ti ku san fel de rí tett tehetségígéreteket fej-
 leszt jük a gaz da gí tás, gyor sí tás, diffe ren ciá lás esz köz rend sze ré vel, komp lex
prog ra mok ke re té ben. 

[Lásd: Gaz da gí tás, dú sí tás; Gyor sí tás; Diffe ren ciált fej lesz tés; Komp lex te het ség -
fej lesz tő prog ra mok. To váb bi rész le tek: Ba logh 2004, 2006, 2008; Ba logh–
Herskovits–Tóth 2000; Ba logh–Koncz 2008; Ba logh–Kop pány 2003; Ba logh–
Polonkai–Tóth 1997; Turmezeyné–Ba logh 2009; Herskovits 2000; Kor mos
2003, Me ző 2004; Me ző–Miléné 2003; Mönks 2003; Orosz–Bí ró 2009; Páskuné
2008; Polonkai 1999; Sar ka 2003; Tóth 2003, 2008; Titkó 2003]

TE HET SÉG GON DO ZÓ PE DA GÓ GU SOK KÍ VÁ NA TOS 
JEL LEM ZŐI 
A ku ta tók azt ta lál ták, hogy az olyan ta ná rok, akik nem ren del kez nek sem mi -
lyen spe ciá lis fel ké szült ség gel vagy hát tér rel a te het ség gon do zás te rü le tén, ér-
 dek te le nek, de akár el len sé ge sek is a te het sé ges diá kok kal szem ben (Wie ner
1960). Az olyan ta ná rok azon ban, akik ren del kez tek né mi ta pasz ta lat tal a te het -
ség prog ra mok ban fo lyó mun ká ban, vagy to vább kép zé se ken vet tek részt a te het -
sé ge sek ről, sok kal lel ke sebb hoz záál lást mu tat tak. A vizs gá la tok sze rint az ál ta lá -
nos osz tá lyok ban ta ní tó ta ná rok gyak ran ne ga tív hoz záál lás sal ta ní tot tak, és te le
vol tak tév hi tek kel a te het sé get il le tően. Ezt a mi mé ré seink is bi zo nyí tot ták (vö.:
Ba logh–Bóta–Dá vid 1999).

A szak em be rek ál ta lá ban egyetér te nek ab ban, hogy a te het sé ge se ket ok ta tó
si ke res ta ná rok a kö vet ke ző sze mé lyi ség je gyek kel ren del kez nek (Seeley 1997):

• Érett ség és ta pasz ta lat; ma ga biz tos ság.
• Ma gas szin tű in tel li gen cia.
• A szak ma irán ti ér dek lő dés, amely in tel lek tuá lis jel le gű.
• Ma gas szin tű igény a tel je sí tés iránt; vágy az in tel lek tuá lis fej lő dés re.
• Ked ve ző hoz záál lás a te het sé ges diá kok iránt.
• Szisz te ma ti kus ság, kép ze lő erő, ru gal mas ság és krea ti vi tás a hoz záál lás és

rea gá lás te kin te té ben. 
• Hu mor ér zék.
• Haj lan dó ság ar ra, hogy a ta nu lás „elő se gí tői”, ne „irá nyí tói” le gye nek.
• Ka pa ci tás a ke mény mun ká ra; haj lan dó ság ar ra, hogy több időt és erő fe -

szí tést ál doz za nak a ta ní tás ra.
• Az ál ta lá nos is me ret szé les hát te re; a szak ér te lem konk rét te rü le tei.
• Hit az egyé ni el té ré sek ben, és azok megér té se.
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Ha bár ezek a ka rak ter vo ná sok min den ta nár szá má ra kí vá na to sak len né nek, is-
 mé tel ten úgy je len nek meg, mint a te het sé ge se ket ok ta tó ta ná rok szá má ra elen -
ged he tet le nek. Maker (1975) a lis ta szű kí té sé re tett kí sér le té ben két ab szo lút
szük sé ges ka rak ter je gyet je lölt meg a te het sé ge se ket ok ta tó ta ná rok ese té ben: (1)
ma gas szin tű in tel li gen cia és is me ret az ál ta la ta ní tott tár gyat il le tően, és (2) ér-
 zel mi érett ség erős énfogalommal pá ro sít va.

Na gyon so kat ír tak már a te het sé ges ta nu lók jó ta ná rai nak kész sé gei ről és ké-
 pe sí té sei ről. Seeley (1997) el vé gez te a te het sé ge sek ok ta tá sá hoz szük sé ges ta ná ri
kom pe ten ciák fel mé ré sét. Eb ben a vizs gá lat ban egy kér dő ívet küld tek ki a te het -
ség gon do zás ban részt  ve vő egye te mek nek, igaz ga tók nak és ta ná rok nak. 21 le he -
tő ség kö zül a vá lasz adók a kö vet ke ző öt kom pe ten ciát je löl ték meg mint leg fon -
to sab ba kat:

1. Ma ga sabb szin tű kog ni tív ta ní tás és kér de zés.

2. Tan terv mó do sí tó stra té giák.

3. Spe ciá lis tan terv fej lesz té si stra té giák.

4. Diag nosz ti kus-e lőíró ta ná ri kész sé gek.

5. Diák-tanácsadási stra té giák. 

Ezek mi ni mumkö ve tel mé nyek ként biz tos fo gó dzó kat je len te nek a pe da gó gu sok
szá má ra a si ke res te het ség gon do zó mun ká hoz.

[To váb bi in for má ciók: Koncz 1999; Tóth 2000; Turmezeyné 2008]

TE HET SÉG MO DEL LEK
A te het ség mo del lek a te het sé get al ko tó össze te vő ket, vál to zó kat összeg ző de fi ní -
ciók. El mé le ti jel le gük el le né re gya kor la ti je len tő ség gel bír nak, mert meg ha tá -
roz zák a te het ség azo no sí tás, -gon do zás főbb te rü le teit. A szak iro da lom ban
gyak ran tesz nek kü lönb sé get a mo dellt al ko tó té nye zők szá ma alap ján az egy té -
nye zős (tör té ne ti leg is ko ráb ban lét re jött) és a több té nye zős (mo der nebb) fel fo -
gá sok kö zött:

1. Egy té nye zős te het ség mo del lek. Az egy té nye zős te het ség mo del lek nek két fő
tí pu sát kü lön böz tet jük meg: az egyik, amely az in tel li gen ciát hang sú lyoz ta, mint
a te het ség egye dü li alap ját, a má sik, amely a krea ti vi tást je löl te meg a te het ség
meg ha tá ro zó té nye ző je ként. Az in tel li gen ciá ra épí tő főbb egy té nye zős mo del lek
a kö vet ke zők:
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1.1. Spearman el mé le te. Spearman (1904) ki fej tet te, hogy lé te zik egy ál ta lá nos
kon dí ció vagy ké pes ség, amit ál ta lá nos in tel li gen ciá nak ne ve zett (g-fak tor). Ez a
jel má ra erő sen meg ve tet te gyö ke reit a pszi cho ló giai és pe da gó giai gya kor lat -
ban, és az ál ta lá nos kon dí ció, avagy in tel li gen cia mér ték, il let ve a ké sőbb meg fo -
gal ma zott spe ci fi kus té nye zők el len pon to zá sá ra hasz nál juk. A te het ség ne ve lés
ok ta tói szá má ra az ál ta lá nos in tel li gen cia mér té ke fon tos ada tok kal szol gál a
gyer mek ter mé sze té ről, fej lő dé sé ről és ok ta tá si igé nyei ről. A 140-et meg ha la dó
ál ta lá nos IQ-jú gye re kek egé szen más felada to kat kí ván nak a ta ná rok tól, fej lesz -
tő szak em be rek től, mint a 115–140-es IQ-jú gyer me kek. Alap ve tően mind két
cso por tot a te het sé ge sek ka te gó riá já ba so rol juk!

1.2. Thurstone és az el sőd le ges men tá lis ké pes sé gek. A legel ső, és el mé le ti leg leg-
ala po sab ban át gon dolt em be ri in tel li gen cia- és ké pes ség mo dellt L. L. Thurstone
(1938) ve zet te be. El sőd le ges men tá lis ké pes ség el mé le té ben Thurstone azt ál lí -
tot ta, hogy hét el sőd le ges in tel li gen cia té nye ző vagy in tel lek tuá lis ké pes ség lé te -
zik. Az el mé let Spearman (1927) és má sok fak tor ana lí zis né ven is mert sta tisz ti -
kai mun káin ala pult. Az aláb bi, Thurstone ál tal meg ha tá ro zott hét fak tor mint
spe ci fi kuské pes ség-kon cep ció vagy in tel li gen ciakom po nens a mai na pig ér vé -
nyes ma rad. Ezek a te het sé ges gyer me kek felis me ré sé hez és fej lesz té sé hez is
tám pon tul szol gál nak.

• A szó kincs fo lyé kony sá ga az a ké pes ség, ami vel va la mi lyen ösz tön zés ha tá -
sá ra sok szó jut eszünk be. 

• A ver bá lis fel fo gás az a ké pes ség, ami vel a sza vak je len té sé re kö vet kez te -
tünk. Ezt a ké pes sé get megér tés nek is ne vez het jük, és vo nat koz hat egy
szó ra vagy ki fe je zé sek ben, mon da tok ban elő for du ló szó kap cso la tok ra.

• A szá mok, azaz a szá mo lá si ké pes ség min den arit me ti kai feladat ban részt
vesz nek. Ezért ami kor a gyer me kek összead nak, ki von nak, szo roz nak,
osz ta nak, tört szá mo kat egy sze rű sí te nek, szá za lé kot szá mol nak vagy
prob lé má kat ol da nak meg, a szám in tel li gen ciá ju kat hasz nál ják.

• A me mó ria alap ve tően az új anyag egy sze rű vagy gé pies me mo ri zá lá sá ra
utal, mind ver bá lis, mind ké pi for má ban. Az em lé ke zés ké pes sé gét az is-
 ko lai szak em be rek gyak ran lé nyeg te len nek tart ják, en nek el le né re Thurs-
tone és kö ve tői az in tel li gen cia egyik alap ve tő as pek tu sá nak te kin tet ték.

• Az in duk ció a ver bá lis, nu me ri kus vagy ké pi anyag meg vizs gá lá sá ra, és
ab ból egy ál ta lá nos ság, sza bály, kon cep ció vagy elv le ve ze té sé re va ló ké-
 pes ség.

• A tér be li per cep ció az a ké pes ség, ami vel a tér ben lé vő tár gya kat lát juk, és
azo kat kü lön bö ző el ren de zés ben vi zua li zál juk.
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• A per cep ció se bes sé ge az utol só fak tor vagy ké pes ség. Ez az a ké pes ség,
ami vel az ap ró as pek tu so kat vagy a ké pek, levelek, sza vak stb. ele meit a le-
 he tő leg gyor sab ban felis mer jük. 

Thurstone to váb bi el sőd le ges men tá lis ké pes ség tesz te ket fej lesz tett ki, ame lye -
ket sok is ko lá ban hasz nál tak. A hét el sőd le ges men tá lis ké pes ség kö ze lebb ről va -
ló meg te kin té se bi zo nyos pár hu za mok ra de rít fényt a je len leg nép sze rű Gard-
ner-féle (1983) több szö rös in tel li gen ciá val, amely ere de ti for má já ban a nyel vi,
ze nei, lo gi kai-ma te ma ti kai, tér be li, moz gá sos, in ter per szo ná lis és intraperszo-
nális in tel li gen ciá kat fog lal ja ma gá ban. 

1.3. Cattell-féle fo lyé kony és ki kris tá lyo so dott in tel li gen cia. R. B. Cattell (1943) a
fak tor ana lí zis ből kiin dul va fej lesz tet te ki a fo lyé kony és ki kris tá lyo so dott in tel li -
gen cia fo gal mait. A fo lyé kony in tel li gen cia az az alap ve tő és ál ta lá nos, in tel li gen -
cia tesz tek ál tal mért in tel li gen cia, ami azt a ké pes sé get mu tat ja, amely se gít sé gé -
vel he lye sen, de duk tív és in duk tív mó don tu dunk ér vel ni. A ki kris tá lyo so dott
in tel li gen cia az az in tel li gen cia, amit a ta nu lók na pi szin ten hasz nál nak prob lé -
ma megol dás ra, to váb bá az is ko lai felada tok és a sa ját kul tu rá lis kör nye ze tük rea -
li tá sai nak ke ze lé sé re. Cattell (1971) és fő ta nít vá nya, John Horn (Horn 1988;
Horn–Cattell 1966) szé les kö rű és is mé telt fak tor ana lí zi sek re ala poz va, nagy
mennyi sé gű és is mé telt fak tor ana lí zis-ta nul má nyo kon ke resz tül dol goz ták ki
mo dell jü ket, az aláb bi alap ve tő in tel li gen ciakom po nen se ket azo no sít va. Ezek
még diffe ren ciál tab ban je lö lik meg az ál ta lá nos inteellektuális ké pes sé gek ele-
 meit, mint Thurstone rend sze re.

1. Fo lyé kony ér ve lés: az a ké pes ség, ami vel in duk tí van, de duk tí van, kon junk tí -
van és diszjunktívan ér ve lünk, össze füg gé se ket felis me rünk, kö vet kez te té se -
ket le vo nunk.

2. Akkulturális is me ret: az a kész ség vagy ké pes ség, ami vel az egyén kul tú rá já -
nak tu dás alap ját gon dol ko zás ra, ér ve lés re és prob lé ma megol dás ra hasz nál -
ja.

3. Vi zuá lis fel dol go zás: az a ké pes ség, ami a tár gyak tér be li, el for ga tott vagy kü-
 lön bö ző pers pek tí vák ból va ló vi zua li zá lá sá ra vo nat ko zik.

4. Hal lás utá ni fel fo gás: hang min ták per cep ció ja.

5. Fel fo gá si se bes ség: a vá lasz adás gyor sa sá ga, min den in tel li gens vi sel ke dés
alap ve tő jel lem ző je.

6. He lyes dön tés ho zás se bes sé ge: prob lé mák gyors megol dá sá ra va ló ké pes ség.
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7. Rö vid tá vú me mó ria: az in ger utá ni köz vet len in for má ció-vissza hí vás ra va -
ló ké pes ség.

8. Hosszú tá vú me mó ria: az in for má ció nak egy tá rolt hely ről va ló vissza hí vá -
sá ra va ló ké pes ség.

9. Vi zuá lis szenzoros ész le lés: nagy mennyi sé gű in for má ció tu dat ban tar tá sa
vagy pász tá zá si ké pes sé ge.

10. Hallásszenzoros ész le lés: a rö vid időn be lül ka pott nagy mennyi sé gű hal lás-
sti mu lá ció ra va ló vá lasz adás ké pes sé ge.

Horn és Cattel (1966) sze rint a te het sé ges ta nu lók mind kü lön bö zőek, de az ér-
 ve lés, a me mó ria funk ciók és a fel dol go zá si se bes ség te rén gyak ran ma gas in tel li -
gen ciá ról tesz nek ta nú bi zony sá got; ezek a leg meg ha tá ro zób bak az in tel lek tuá lis
te het ség ben. Men tá lis ki vá ló sá guk a ve le szü le tett, örök lött ké pes sé gek és kul tu -
rá li san meg ha tá ro zott él mé nyek in terak tív ter mé ke.

1.4. Terman kon cep ció ja. A 20. szá zad te het ség ku ta tá sá nak egyik leg fon to sabb
sze rep lő je egy ame ri kai pszi cho ló gus, Le wis Terman volt a Stanford Universi-
ty-n. 1910 és 1920 kö zött dol goz ta ki fő ku ta tá sá nak elő ké szí té sét, ami ben 100
te het sé ges gyer mek ada tait gyűj töt te össze Ez zel a ku ta tás sal két cél ja volt. Elő-
 ször is a te het sé ges gyer me kek azo no sí tá sá ra ke re sett mód sze re ket. Má sod szor
azt akar ta vizs gál ni, hogy a gyer mek ko ri te het ség össze függ-e az zal a ki ma gas ló
tel je sít ménnyel, amit a gyer mek ké sőbb, fel nőtt ként po ten ciá li san elér het. Ér de -
kel te to váb bá, ho gyan le het az in tel li gen ciát mér ni, ezért ta nul má nyoz ta a Binet-
tesztet. Ta nít vá nya, Childs se gít sé gé vel 1912-ben kiad ta a Binet-teszt egy át dol -
go zá sát. Mi vel az át dol go zá son töb ben kö zö sen dol goz tak, ezért Terman ezt a
ver ziót Standford–Binet-tesztnek ne vez te el. A Standford–Binet-teszt az in tel li -
gen cia mé rés stan dard teszjévé vált és ma radt több mint 50 éven ke resz tül. Ter-
mannak meg győ ző dé se volt, hogy az USA jö vő je a leg te het sé ge seb bek fel fe de zé -
sén és gon do zá sán mú lik. Azt val lot ta, hogy az in tel li gen cia örök lő dik, és hogy a
szü lők vi szik át gyer me kük re a te het sé get. Sze rin te nem „ké pez tek” elég te het sé -
ges gye re ket. Felis mer te azt is, hogy sok, a te het sé ges gyer me kek re vo natko zó
köz hie de lem té ves. Nem igaz pél dául, hogy min den te het sé ges gye rek fi zi kai lag
gyen ge vagy szo ciá li san kie gyen sú lyo zat lan. Gon do la tai be bi zo nyí tá sa ként Ter-
man 1922-ben egy na gyon ala pos lon gi tu di ná lis pszi cho ló giai ta nul mány ba
kez dett. Cél ja az volt, hogy mi nél több te het sé ges gyer me ket azo no sít son, majd
éle tük ala ku lá sát nyo mon kö ves se. Az zal kezd te a ku ta tást, hogy fel kér te a ta ná -
ro kat, hogy azo no sít sák az osz tály legoko sabb és leg fia ta labb ta nu lóit. Ezek a
gyer me kek (3–19 év) egy cso por tos in tel li gen cia tesz ten vet tek részt. A leg jobb
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ered ményt elért 10% a Standford–Binet-teszt egy ré szét is el vé gez te. A 130 vagy
afe lett tel je sí tő diá kok kal ezután Terman a tel jes tesz tet is el vé gez tet te. Ha leg-
alább 135 volt az ered mé nyük, ak kor be ke rül tek a ku ta tás vizs gá la ti ala nyai kö -
zé. A min ta 1528 gyer mek ből állt: 672 lány ból és 856 fiú ból. A leg több gyer mek
8–12 év kö zött volt.

A gyer me ke ken vég zett tesz tek alap ján Terman az aláb bi ered mény re ju tott.
• az or vo si és ant ro po ló giai ada tok ból ar ra kö vet kez te tett, hogy a te het sé -

ges gye re kek na gyob bak, mint tár saik,
• a te het sé ge sek sze mé lyi ség je gyei fel sőbb ren dűek, mint kor tár sai ké,
• is ko lai tel je sít mé nyük jobb, mint tár sai ké,
• az azo no sí tott gye re kek IQ-ja át la go san 150.

Mi vel ezen egyé nek 95%-ával Terman több mint 25 éven ke resz tül tar tot ta a
kap cso la tot, és egész sor utó la gos tesz tet vé gez te tett ve lük, gyak ran ne ve zik eze-
 ket az ala nyo kat Terman-gyermekeknek vagy Termite-oknak. Azt akar ta vizs-
 gál ni, hogy ho gyan ala kul e gyer me kek éle te, hogy ki lesz si ke res, és ki nem. Ter-
man adat bá zi sai a tár sa da lom tu do mány egyik leg na gyobb adat bá zi sá nak
szá mí ta nak. Ami kor Terman be le kez dett eb be a lon gi tu di ná lis ta nul mány ba,
meg volt ró la győ ződ ve, hogy a te het ség csak az in tel li gen ciá tól függ. Sze rin te a
ma gas in tel li gen cia a si ker ga ran ciá ja. Azt val lot ta, hogy ami egy szer a miénk, az
min dig a miénk ma rad. Éle té nek és ku ta tá sá nak ala ku lá sá val azon ban fel kel lett
hagy nia ere de ti hi po té zi sé vel. Sa ját em pi ri kus ada tai vé gül meg győz ték, hogy az
in tel li gen cia ön ma gá ban nem elég a te het ség meg ma gya rá zá sá hoz. Felis mer te
azt is, hogy az egyén kör nye ze te és sze mé lyi sé ge ha tás sal van nak a fej lő dé sé re.
Ezek a fak to rok alap ve tően meg ha tá roz zák azt, hogy si ke res lesz-e az il le tő az
élet ben (Terman–Oden 1947; Minton 1998). 

1.5. Gardner so kol da lú in tel li gen cia el mé le te. Gardner Frames of Mind (Az el me
ke re tei) c. köny vé ben (1983) mu tat ja be so kol da lú in tel li gen cia el mé le tét. Az
elődök gon do la tai ra és ku ta tá sá ra, va la mint sa ját ku ta tá sai ra épít ve Gardner ar -
ra a kö vet kez te tés re jut, hogy nem lé te zik egy bi zo nyos, min dent át fo gó in tel li -
gen cia (ami az IQ mé ré sé vel a vi lá gon min den hol tesz tel he tő len ne), mi vel an -
nak szá mos kü lön bö ző meg je le né si for má ja van. Ké sőb bi köny vé ben (The
Unschooled Mind, Is ko lá zat lan el me, 1991) hét egy más tól füg get len em be ri in-
 tel lek tuá lis ké pes sé get kü lö nít el, amit hu mán in tel li gen ciák nak ne vez (a mo dell
rész le te sen ki bont va a „Te het ség te rü let” cím szó nál ol vas ha tó).

1.6. Sternberg in for má ció fel dol go zá si mo dell je. A szá mí tó gé pek, a mes ter sé ges
in tel li gen cia és az em be ri in tel li gen cia mo del le zé sé nek mai ko rá ban ter mé sze -
tes nek tű nik, hogy az em be ri in tel li gen cia in for má ció fel dol go zá si mo dell je ki-
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ala kul ha tott. Sternberg mun ká ját az em be ri in tel li gen cia fő, a pszi cho ló giai és
pe da gó giai vi lá got ura ló in for má ció fel dol go zá si mo dell je ként tart ják szá mon.
A Sternberg-modell (1991) hár mas ala pú in tel li gen cia szer ke ze tet ja va sol, amely
há rom alap ve tő in for má ció fel dol go zá si ké pes ség ből áll: me ta kom po nen sek ből,
tel je sít mény kom po nen sek ből és tu dás szer zé si kom po nen sek ből.

• A me ta kom po nen sek nagy ban ha son lí ta nak a metakogníció fo lya ma tai ra.
Ter ve zés ből, el lenőr zés ből és ér té ke lé si funk ciók ból áll nak. Ezek az al-
funkciók a kö vet ke zők ből te vőd nek össze: (1) a lé te ző prob lé mák felis me -
ré se, (2) a prob lé mák ter mé sze té nek tisz tá zá sa, (3) a prob lé ma megol dás
meg ter ve zé se, (4) a megol dá si stra té gia ki vá lasz tá sa, (5) a megol dá si fo-
 lya mat men tá lis rep re zen tá lá sa, (6) a te vé keny ség men tá lis erő for rá sai -
nak össze hí vá sa, (7) a megol dá si fo lya mat el lenőr zé se, és (8) a prob lé ma -
megol dó so ro zat vé gén a si ke res ség el bí rá lá sa.

• A tel je sít mény kom po nen sek azok a men tá lis fo lya ma tok, ame lyek a me-
takomponensi te vé keny sé ge ket vi szik vé ghez. Ezek a kész sé gek vagy ké-
 pes sé gek is me ret te rü le ten ként vál toz nak. Ala cso nyabb szin tű men tá lis
ope rá ciók ként tart juk őket szá mon, és ter mé sze tük ből ki fo lyó lag au to -
ma ti ku sab bak, mint a nagy ban kog ni tív me ta kom po nen sek.

• Az is me ret szer zé si kom po nen sek be a sze lek tív kó do lás, a sze lek tív kom bi -
ná ció és a sze lek tív össze ha son lí tás tar to zik. A sze lek tív kó do lás az a ké-
 pes ség, ami vel a lé nye ges in for má ciót azo no sít juk, azt a hosszú tá vú me-
 mó riá ban tá rol juk, és a lé nyeg te len in for má ciót ki se lej tez zük. A sze lek tív
kom bi ná ció az in for má ció nak sé mák ká, gestalttá, fo ga lom má, öt let té stb.
va ló átala kí tá sá nak a fo lya ma ta. (A hosszú tá vú me mó ria könnyeb ben el-
ér he tő és hasz nál ha tó, ha az in for má ciót meg fe le lően, egy más hoz kap cso -
ló dó töm bök be ren dez zük.) A sze lek tív össze ha son lí tás az a ké pes ség,
ami vel a je len és a múlt be li in for má ciók kö zöt ti össze füg gé se ket fel tár juk,
és egy adott in for má ció nak az épp ak tuá lis prob lé mák hoz vi szo nyí tott je-
 len tő sé gét felis mer jük.

Sternberg kö rül te kin tő mó don fel hív ta rá a fi gyel met, hogy az in tel li gens vi sel -
ke dés kon tex tusfüg gő. Azaz job ban vi sel ked he tünk olyan kör nye ze tek ben, ami-
 ket meg szok tunk, ami ket igé nyeink sze rint átala kít ha tunk, vagy ami ket mint
szá munk ra leg meg fe le lőb be ket ma gunk vá laszt ha tunk. Így egy adott is ko lá ban,
osz tály ban, adott ta nár vagy osz tály tár sak je len lé té ben felál lí tott fel té te lek és ál-
 la po tok nem biz tos, hogy a te het sé ges ta nu ló szá má ra is az ideá lis kör nye ze tet
je len tik. 

Az imént fel so rolt egy té nye zős te het ség mo del lek – sok szor in kább: in tel li -
gen cia mo del lek – az ér tel mi ké pes ség gel ro ko ní tot ták a te het ség fo gal mát. Az
in tel li gen cia mel lett azon ban a krea ti vi tás, az al ko tó ké pes ség is hang sú lyos sze-



58
Ba logh Lász ló–Me ző Fe renc–Kor mos Dé nes

 rep hez ju tott a 20. szá zad má so dik fe lé ben a te het ség meg ha tá ro zá sá ban – töb-
 bek kö zött lét re jöt tek a krea ti vi tás meg ha tá ro zó sze re pét hang sú lyo zó egy té nye -
zős mo del lek (ilyen pl. a Scheifele-modell, mi sze rint: te het ség = ki ma gas ló krea -
ti vi tás). A krea tív ké pes sé gek alap kon cep ció ját Guilford és Hoepfner (1971)
al kot ta meg, ez azóta is ál ta lá no san el fo ga dott. Ők ku ta tá saik alap ján a kö vet ke -
ző ele me ket kü lö ní tet ték el a krea ti vi tás fo gal má ban.

• A gon dol ko dás fo lyé kony sá ga (fluencia). Ez há rom altényezőből áll: a
szó ta lá lás gyor sa sá ga, az asszo ciá ciók gyor sa sá ga és a fo ga lom al ko tás
gyor sa sá ga.

• A gon dol ko dás ru gal mas sá ga (fle xi bi li tás). Ez a vál to zó igé nyek hez va ló
al kal maz ko dást, a gon dol ko dás moz du lat lan sá gá ból va ló sza ba du lást, a
spon tán át vál tá si ké pes sé get je len ti.

• Az ere de ti ség (ori gi na li tás) a fan tá zia ere je, amely ar ra irá nyul, hogy el -
sza kad jon az adott szi tuá ció tól, és új asszo ciá ciós kap cso lat ban struktú-
rálja a hely ze tet.

• Az új ra fo gal ma zás (redefiniálás) azt je len ti, hogy a meg szo kott el já rá so kat
fe lül vizs gál juk, átala kít juk.

• A ki dol go zás (ela bo rá ció) azt a ké pes sé get je len ti, hogy az egyén mennyi -
re tud ja a fel me rü lő öt le te ket meg va ló sí ta ni.

• A prob lé ma ér zé keny ség (szen zi ti vi tás) a prob lé mák ész re vé te lé nek, meg-
 fo gal ma zá sá nak a ké pes sé gét je len ti.

(A kér dés kör rész le te sen ta nul má nyoz ha tó a „Krea ti vi tás” cím szó nál.)

2. Több té nye zős te het ség mo del lek. Az egy ol da lú meg kö ze lí té sek (in tel li gen cia,
krea ti vi tás) után ter mé sze tes volt, hogy meg tör té nik ezen ele mek szin te ti zá lá sa
és újabb té nye zők fel tá rá sa a te het ség össze te vői nek ér tel me zé sé ben. Az aláb bi-
ak ban né hány fon tos el kép ze lést mu ta tunk be ezen komp lex mo del lek kö zül.

2.1. A Renzulli-féle triász. A te het sé get leíró komp lex teó riák ból sok fé le lá tott
nap vi lá got. Az el ső, és ma is a legál ta lá no sab ban el fo ga dott a Renzulli-féle (Ren-
zulli 1978). Ez a mo dell a te het ség há rom össze te vő jét eme li ki (4. áb ra):
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Renzulli a te het ség fo gal má ról, fej lesz té sé ről ál lás pont ját a kö vet ke ző kép pen
fog lal ta össze (Renzulli–Reis 1985, 28. o.): „A te het ség olyan vi sel ke dés for mák -
ból áll, ame lyek az em be ri vo ná sok há rom alap cso port já nak in terak ció ját tük-
 rö zik. Ez a há rom alap cso port az át la gon felüli ál ta lá nos és/vagy spe ci fi kus ké pes -
sé gek, magasfokú feladat irán ti el kö te le zett ség és krea ti vi tás. A te het sé ges vi sel ke -
dést fel mu ta tó em be re k azok, akik ezek kel a je gyek kel ren del kez nek, vagy ki tud-
 ják őket fej lesz te ni, és azo kat az em be ri tel je sít mény bár mi lyen po ten ciá li san
ér té kes te rü le tén hasz no sít ják. Azok az egyé nek, akik ren del kez nek ilyen in ter-
ak ció val vagy ké pe sek an nak kiala kí tá sá ra a há rom te rü let kö zött, az ok ta tá si le-
 he tő sé gek nek és szol gál ta tá sok nak szé les ská lá ját igény lik, és ez utób biak gyak ran
hiá nyoz nak a nor mál is ko lai prog ram ból.”

2.2. Mönks több té nye zős te het ség mo dell je. Egy re na gyobb em pi ri kus tá mo ga tást
nyer tek az idők so rán azok az el mé le ti fel té te le zé sek, ame lyek a te het ség hez
szük sé ges fak to rok in terak ció ját vizs gál ták. Ez ve ze tett Mönks több té nye zős te-
 het ség mo dell jé hez, amely a Renzulli-féle mo dell re épít, to vább fej leszt ve azt (ma
már Mönks–Renzulli-mo dell ként em le ge tik vi lág szer te). A ki vé te les ké pes sé -
gek, a mo ti vá ció és a krea ti vi tás össze te vő kön kí vül ez a mo dell a csa lá dot, az is-
 ko lát és a tár sa kat is be von ja mint tár sa dal mi pil lé re ket. (A mo dellt rész le te sen
lásd a „Te het ség fej lő dé si té nye zők” cím szó nál.)

Át la gon 
felüli 

ké pes sé gek
Krea ti vi tás

⇒
Feladat irán ti
el kö te le zett ség

Ál ta lá nos tel je sít ményte rü le tek
Ma te ma ti ka • Kép ző mű vé szet • Ter mé szet tan • Fi lo -
zó fia • Tár sa da lom tu do má nyok • Jog • Val lás • Nyel vek
• Ze ne • Élet tu do má nyok • Moz gás mű vé szet

Spe ci fi kus tel je sít ményte rü le tek
Ka ri ka tú ra • Csil la gá szat • Köz vé le mény-ku ta tás • Ék-
 szer ter ve zés • Tér kép ké szí tés • Ko reog rá fia • Élet rajz •
Film ké szí tés • Sta tisz ti ka • Hely tör té net • Elekt ro ni ka •
Kom po ná lás • Kert épí té szet • Ké mia • De mog rá fia •
Mik rofény ké pe zés • Vá ros ter ve zés • Lég szennye zés
kor lá to zá sa • Köl té szet • Di vat ter ve zés • Szö vés • Drá-
 ma írás • Rek lám • Jel mez ter ve zés • Me teo ro ló gia •
Bá bo zás • Mar ke ting • Já ték ter ve zés • Új ság írás •
Elekt ro ni kus ze ne • Gyer mek gon do zás • Fo gyasz tó vé -
de lem • Fő zés • Or ni to ló gia • Bú tor ter ve zés • Na vi gá -
ció • Ge nea ló gia • Szob rá szat • Vadvilág ke ze lé se •
Me ző gaz da sá gi ku ta tás • Ál la ti ta nu lás • Film kri ti ka

4. áb ra. Renzulli há rom kö rös mo dell je
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2.3. Czeizel End re 2×4+1 fak to ros mo dell je. A ha zai ku ta tók kö zül kieme lés re
ér de mes Czeizel End re (1997) 2×4+1 fak to ros mo dell je. Eb ben a szer ző in teg rál
min den olyan té nye zőt, amely a fej lesz tő mun ká ban meg ha tá ro zó sze re pet ját-
 szik. A szer ző a Renzulli-féle há rom kö rös mo dell ből in dul ki, ami kor a te het ség
össze te vőit meg ha tá roz za, to vább fej leszt ve azt: az át la gon felüli ké pes sé gek kö-
 ré ben kü lön vá laszt ja az ál ta lá nos in tel lek tuá lis ké pes sé ge ket és a spe ciá lis 
men tá lis ké pes sé ge ket; ter mé sze te sen ő is fon tos nak tart ja a krea ti vi tást és a mo-
 ti vá ciós té nye ző ket. A kör nye ze ti té nye zők a Mönksnél ta lál ha tó há rom ról
ugyan csak négy re mó do sul nak: Czeizel a tár sa da lom köz vet len sze re pét is
hang sú lyoz za (el vá rá sok, le he tő sé gek, ér ték rend stb.) a te het sé ge sek ki bon ta ko -
zá sá ban a csa lád, is ko la és kor társ cso por tok mel lett. Ér tel me zé sé ben ki len ce dik
fak tor ként je le nik meg a sors, amely az élet-e gész ség fak to ra: a te het ség ki bon ta -
ko zá sá hoz szük ség van bi zo nyos élet tar tam ra és meg fe le lő egész sé gi ál la pot ra is.
A mo dellt rész le te sen lásd a „Te het ség” cím szó nál!

2.4. Tannenbaum csil lag mo dell je. Te het ség el mé le té ben Tannenbaum (1983) azt
ál lít ja, hogy mind a bel ső, avagy sze mé lyes, mind a kül ső, avagy kör nye ze ti té-
 nye zők re szük ség van. Eze ket a té nye ző ket egy csillagdiagrammban áb rá zol ja.
A te het ség ak kor fej lő dik, ha mind az öt elem hat egy más ra. A te het sé get gra fi -
ku san a csil lag öt ágá nak met sze te je lö li (5. áb ra).

Az öt ele met a kö vet ke ző kép pen de fi niál ják:
• Ál ta lá nos ké pes sé gek: ez a g-fak tor meg fe le lő je, azé az ál ta lá nos in tel li -

gen ciáé, amit az IQ-tesz tek kel mér nek.

5. áb ra. Tannenbaum csil lag mo dell je

Ál ta lá nos
ké pes ség

Vé let len

Spe ciá lis 
al kal mas ság

Kör nye ze ti 
tá mo ga tás

Nem ér tel mi té nye zők
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• Spe ciá lis ké pes sé gek: olyan spe ciá lis te het ség, ami vel a sze mély ren del ke -
zik, és amiért kör nye ze te nagy ra be csü li, mert az ki vé te les, spe ciá lis.

• Nem in tel lek tuá lis té nye zők: ezek azok a sze mé lyes ké pes sé gek, amik nem
kap csol ha tók az in tel li gen ciá hoz, ha nem egy sze mély ka rak te ré hez, egyé -
ni jel lem vo ná sai hoz kö tőd nek (ön kép, mo ti vá ció, feladat-o rien tá ció stb.).

• Kör nye ze ti té nye zők: pl. a gye rek csa lád ja, is ko lá ja, ba rá tai. Gyak ran van
szük ség rá juk a te het ség fej lő dé sé nek jó irány ba va ló te re lé sé hez. Ez na-
 gyon fon tos feladat mind a szü lők, mind a ta nár ré szé ről.

• Sze ren cse: er ről a fak to rok ról leg több ször el fe led ke zünk, pe dig ugyan-
 olyan je len tős. A sze ren cse té nye zők definiciójuktól fog va az em ber éle té -
nek leg ke vés bé ki szá mít ha tó ese mé nyeit je lö lik, mégis nagy je len tő sé gük
van a te het ség meg va ló sí tá sá ban és a po ten ciá lok ki fe je zé sé ben.

2.5. Piirto te het ség gon do zá si pi ra mis mo dell je. Kü lö nö sen a te het ség össze te vői,
de a fej lő dést be fo lyá so ló té nye zők is rész le te sen ki dol go zott rend szer ben je len -
nek meg Piirto (1999) te het ség gon do zá si pi ra mis mo dell jé ben (6. áb ra). 

Vé let len

Ott hon

Is ko la

Nem

GÉ NEK
1. Ge ne ti kus as pek tus

2. Emo cio ná lis as pek tus

3. Kog ni tív as pek tus

4. Te het ség as pek tus

GÉ NEK

Kö zös ség 
és kul tú ra 5. Kör nye ze ti as pek tus

Írás
Ze neÜz letSportSzín házMű vé sze tekTu do má nyokKép ző mű vé szet

In tuí cióKész te tésKrea ti vi tásSzen ve délyKí ván csi ságÖn fe gye lem
Nyi tott ság (nai vi tás)

ImaginatívSzen zuá lisEmo cio ná lisHa té kony ság(in ten zi tás)In tel lek tuá lisPszi cho mo to ros

Tánc
Öt le -
tes ség

Spi ri tuá lis

Kéz mű ves

Vál lal ko zás

Ma te ma ti ka

Tu do má nyos

In ter per szo ná lis

Aka rat

Kép ze lő erő

Ész le lő ké pes ség

Perfekcionizmus

Két ér tel mű sé gek to le rá lá sa

Be lá tás

Ki tar tás

Androgínia

Ru gal mas ság

Koc ká zat vál la lás

Egy területen megnyilvánuló specifikus tehetség

Minimális intellektuális kompetencia

Személyiségjegyek

6. áb ra. Piirto te het ség gon do zá si pi ra mi sa
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A ge ne ti kai ala pok egyér tel műek. Az emo cio ná lis as pek tus azo kat a sze mé -
lyi ség je gye ket összeg zi, ame lyek ál ta lá ban jel lem zik a kiemel ke dő tel je sít ményt
nyúj tó kat. A szer ző a leg je le sebb te het ség ku ta tók vizs gá la tai ra épít ve összeg zi
eze ket a tu laj don sá go kat, hoz zá té ve, hogy a lis ta nem tel jes, és ter mé sze te sen
van nak vi ta tott pont jai is. Ugyanak kor tény ként ál la pít ja meg, hogy a fel nőt tek
ha té kony sá gu kat a sze mé lyi sé gük nek kö szön he tik, és a si ke res fel nőt tek ezen
jel lem zők zö mé vel ren del kez nek. A kog ni tív as pek tus ban a mi ni má lis in tel lek -
tuá lis kom pe ten cia je le nik meg. A szer ző Renzullira hi vat koz va azt fo gal maz za
meg, hogy az in tel li gen cia teszt ben elért át la gon felüli pont szám elég a te het ség
ma ni fesz tá ció já hoz. A te het ség as pek tu sa a mo dell ben azo kat a spe ciá lis te rü le -
te ket je lö li meg, ame lye ken konk ré tan ki bon ta koz hat a gye rek te het sé ge a kép-
 ző mű vé szet től a spor ton és kéz mű ves sé gen át az in ter per szo ná lis szfé ráig. Vé gül
a kör nye ze ti as pek tust a „na pocs kák” fém jel zik. Dön tő nek a szer ző a há rom fő
na pot (ott hon, is ko la, kö zös ség és kul tú ra) je lö li meg, a má sik ket tő a gyer mek
ne mé re és a vé let len ad ta le he tő sé gek re utal. Ezek mindegyi ke be fo lyá sol ja, hogy
a te het ség ki bon ta ko zik-e vagy el sor vad.

2.6. Gagné mo dell je a szunnya dó és a meg va ló sult te het ség ről. Françoys Gagné,
ka na dai pszi cho ló gus a szunnya dó te het ség fo gal mát az adott sá gok kal asszo ciál -
ja. Ezen a ve le szü le tett em be ri ké pes sé ge ket ér ti. Heller, Mönks és Passow (1993,
27. o.) sze rint „A szunnya dó te het ség olyan kom pe ten cia, amely az em be ri
adott sá gok va la mi lyen te rü le tén vagy te rü le tein je len tő sen fe lül múl ja az át la -
got.” Gagné kö vet ke ző kép pen de fi niál ja a meg va ló sult te het sé get (1991, 66. o.):
„Kü lön bö ző adott sá gok és in ter per szo ná lis, va la mint kör nye ze ti ka ta li zá to rok
in terak ció já nak fej lő dé si ter mé ke.” Gagné diffe ren ciált mo dell je áb rá zol ja (3.
áb ra), hogy a ta len tum kü lön bö ző adott sá gok al kal ma zá sa az adott te rü le ten
szer zett is me re tek re és ké pes sé gek re. Ez a fo lya mat kör nye ze ti ka ta li zá to rok
(csa lád, is ko la, kö zös ség), va la mint in ter per szo ná lis ka ta li zá to rok (töb bek kö-
 zött mo ti vá ció, ön bi za lom) se gít sé gé vel jön lét re. Ter mé sze te sen az adott sá gok -
nak ta len tum má va ló átala ku lá sá ban nagy sze re pe van a rend sze res ta nu lás nak,
a gya kor lás nak és a kép zés nek is. Gagné mo dell jét kö vet ke ző képp le het egy
konk rét pél dán ér tel mez ni: Mo zart nak jó krea tív és ze nei ké pes sé ge volt (apti-
tude). Ha nem lett vol na elég mo ti vá ció ja és ön bi zal ma (interperszonális ka ta li -
zá tor), hogy ötéve sen zon go ráz zon, he ge dül jön és ze nét sze rez zen, ak kor nem
lett vol na ak ko ra ze nei ta len tum be lő le. Ezen túl a csa lád ja (kör nye ze ti ka ta li zá -
tor) biz to sí tot ta, hogy ezt az adott sá gát ta nu lás sal és gyakrolással jól ki tud ja fej-
 lesz te ni. A té nye zők ezen in terak ció ja volt a biz to sí ték rá, hogy Mo zart az zá a 
ze nei zse ni vé vált, akit mind nyá jan is me rünk. A mo dellt rész le te sen lásd a „Te -
het ség fej lő dé si té nye zők” cím szó nál.
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2.7. Sternberg WICS-modellje. Sternberg (2004) új meg kö ze lí tés ben ér tel mez te 
a te het sé get, el ső sor ban a te het sé ge sek tu laj don sá gai nak fel tá rá sa cél já ból.
A WICS-modell egy le het sé ges kö zös alap a te het sé ges egyé nek azo no sí tá sá ra. Ez
a mo dell egy más hol fel ve tett (Sternberg 2003), a ve ze té si ké pes ség re ki dol go zott
mo dell ki ter jesz té se. A WICS mo zaik szó, a kö vet ke zők rö vi dí té sé ből adó dik:
1. Böl cses ség (Wisdom – W): A böl cses ség Sternberg sze rint ta lán a leg fon to -

sabb tu laj don ság, ame lyet a te het sé ge sek ben ke res nünk kell. Az em be rek 
le het nek in tel li gen sek és krea tí vak, de nem böl csek. Azok az em be rek, akik
kog ni tív ké pes sé gei ket go nosz vagy akár ön ző cé lok ra for dít ják, vagy akik fi-
 gyel men kí vül hagy nak más em be re ket, le het, hogy na gyon oko sak – ám
ugyanak kor bu ták is. Sternbergnek a böl cses ség ről al ko tott egyen súly el mé le te
sze rint a böl cses sé get úgy le het de fi niál ni, mint az in tel li gen cia és a krea ti vi tás
al kal ma zá sát, ahogy azt az ér té kek köz ve tí tik egy kö zös jó cél eléré se ér de ké -
ben az (a) intraperszonális, (b) in ter per szo ná lis és (c) ext ra per szo ná lis ér de -
kek egyen sú lyán ke resz tül, (a) rö vid és (b) hosszú tá von, an nak ér de ké ben,
hogy egyen súly jöj jön lét re (a) a meg lé vő kör nye ze tek hez va ló al kal maz ko dás,
(b) a meg lé vő kör nye zet ala kí tá sa és (c) új kör nye ze tek ki vá lasz tá sa kö zött.
A böl cses ség nem egy sze rűen a sa ját vagy va la ki más önérdekeinek ma xi má -
lá sát je len ti, ha nem a kü lön bö ző önér de kek nek (intraperszonális) a má sok ér-
 de kei vel (in ter per szo ná lis), va la mint a kon tex tus olyan más as pek tu sai val
(ext ra per szo ná lis) va ló kie gyen sú lyo zá sát, mint pél dául va la ki nek a vá ro sa,
or szá ga, kör nye ze te vagy akár is te ne. Ren del kez het va la ki gya kor la ti in tel li -
gen ciá val, de ezt hasz nál hat ja rossz vagy ön ző cé lok ra is. Böl cses ség gel az em -
ber ter mé sze te sen a sa ját jó cél jai ra is tö rek szik, de ugyanak kor kö zös cé lo kat
is pró bál má sok szá má ra elér ni. Ha va la ki mo ti vá ció ja az, hogy ma xi mál ja bi-
 zo nyos em be rek ér de keit és mi ni ma li zál ja má so két, ak kor a böl cses ség nem
ját szik sze re pet. Ha va la ki bölcs, ak kor kö zös jó ra tö rek szik, felis mer ve, hogy
ez a kö zös jó bi zo nyos em be rek szá má ra jobb, mint más em be rek nek.

2. In tel li gen cia (Intelligence – I): Az in tel li gen ciá nak szá mos de fi ní ció ja lé te zik,
ha bár ál ta lá ban úgy de fi niál ják, mint az egyén ké pes sé gét a kör nye ze té hez
va ló al kal maz ko dás ra és a ta pasz ta la tok ból va ló ta nu lás ra. Az in tel li gen cia
de fi ní ció ja itt egy ki csit össze tet tebb, és Sternberg si ke res in tel li gen cia el mé le -
té re épül. E de fi ní ció sze rint a (si ke res) in tel li gen cia:
• az em ber élet cél jai nak eléré se az adott szociokulturális kon tex tus ban,
• az erős sé gek ka ma toz ta tá sá val és a gyen ge sé gek ja ví tá sá val vagy kom pen -

zá lá sá val,
• a kör nye ze tek hez va ló al kal maz ko dás, azok for má lá sa és ki vá lasz tá sa cél-

 já ból,
• az ana li ti kus, krea tív és gya kor la ti ké pes sé gek kom bi ná ció ján ke resz tül.
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3. Krea ti vi tás (Creativity – C): A szer ző új sze rű ér tel me zés ben hasz nál ja a 
fo gal mat: a krea ti vi tás nem egy olyan tu laj don ság, amely a tör té nel mi „na -
gyok ra” kor lá to zó dik – a Dar wi nok ra, a Pi cas sók ra és a He ming wa y-ek re.
Ehe lyett ez va la mi olyan, ame lyet min den ki hasz nál hat. A krea ti vi tás nagy-
 mér ték ben dön tés ho za tal. A krea ti vi tás be fek te tés el mé le te sze rint a krea tív
gon dol ko dók olya nok, mint a jó be fek te tők: ala csony áron vesz nek, és ma gas
áron ad nak el. Míg a be fek te tők a pénz vi lá gá ban tesz nek így, a krea tív em be -
rek az öt le tek vi lá gá ban. A krea tív em be rek öt le te ket ta lál nak ki, ame lyek
olya nok, mint az alulér té kelt rész vé nyek (ala csony ár-ke re set ará nyú rész-
 vény), és a nagy kö zön ség ál ta lá ban mind a rész vé nye ket, mind az öt le te ket
eluta sít ja. Ami kor krea tív öt le te ket vet nek fel, azo kat gyak ran bi zarr nak, ha-
 szon ta lan nak vagy akár bo lond ság nak tart ják, és összes sé gé ben el ve tik őket.
Az őket fel ve tő egyén re gya nak vás sal, sőt ta lán még meg ve tés sel és gúnnyal
is te kin te nek.

4. Szin te ti zá lás (Synthesized – S): A hol nap te het sé ge sei nek ki vá lasz tá sá ban a
szer ző sze rint a há rom fon tos té nye ző van, ame lyet fi gye lem be kell ven nünk:
az in tel li gen cia, a krea ti vi tás és a böl cses ség – szin te ti zál va, hogy ha té ko nyan
mű köd je nek együtt. Ezek nem az egye dü li tu laj don sá gok, ame lyek szá mí ta -
nak. A mo ti vá ció és az ener gia pél dául szin tén na gyon fon to sak, a komp lex
kö ze lí tés mód elen ged he tet len a te het ség ér tel me zé sé ben.

A mo dell sze rint a böl cses ség, az in tel li gen cia és a krea ti vi tás a jö vő te het sé ges
ve ze tői nek elen ged he tet len tu laj don sá gai. E há rom tu laj don ság szin té zi se nél kül
va la ki ből a tár sa da lom ren des tag ja vál hat, akár még jó is, de sem mi kép pen nem
kiemel ke dő. 

TE HET SÉG MO DEL LEK CSO POR TO SÍ TÁ SA
A Te het ség mo del lek cím szó nál ol vas ha tó át te kin tés mu tat ja, hogy a te het ség de-
 fi ní ciói és mo dell jei szá mos, egy más tól kü lön bö ző össze te vő ből, kom po nens ből
jön nek lét re. Ugyanitt a kom po nen sek mennyi sé ge alap ján tör tént meg a mo del -
lek cso por to sí tá sa; az aláb biak ban a tar tal mi cso por to sí tás ra lát ha tunk pél dát.
A te het ség vizs gált el mé le tei négy cso port ban fog lal ha tóak össze a te het ség fo-
 gal má nak ér tel me zé se, va la mint a te het ség ki fe je zés mód ja sze rint (Mönks–
Mason 1993):
1. Ka pa ci tás mo del lek. En nek a gon do lat nak a leg je len tő sebb kép vi se lő je mégis

Le wis Terman, legin kább vé ghez vitt kí sér le tei (és lon gi tu di ná lis ta nul má nya)
miatt. A Terman-féle kontribúció ál ta lá nos tá mo ga tá sa miatt sok te het ség ku -
ta tó eb ből a ka pa ci tás orien tált mód szer ből in dult ki. Így sok olyan meg kö ze -
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lí tés ala kult ki, ami az in tel li gen cia tesz te lé sé re he lyez te a hang súlyt, vagy
amely az in tel li gen ciát olyan ál ta lá nos, ál lan dó adott ság ként is mer te el, ami a
te het sé get meg ha tá roz za.

2. A kog ni tív kom po nen sek mo dell jei. Ez a tí pu sú mo dell az in for má ció fel dol -
go zá sát he lye zi elő tér be. Az ilyen mo dell pél dául azt a kü lönb sé get vizs gál ja,
amely a te het sé ges és az át la gos ta nu lók ta nu lá si és in for má ció fel dol go zá si
mód jai kö zött lé te zik. En nek a mo dell nek egyik leg kiemel ke dőbb kép vi se lő je
Robert Sternberg. In tel li gen cia-el mé le té nek egyik alap kö ve a feladat ki vi te le -
zé sé nél al kal ma zott megér tés és ere de ti ség. En nek ak kor ki sebb a je len tő sé -
ge, ha a vá lasz jó. Eb ből ki fo lyó lag fon tos az, hogy ho gyan ju tot tunk el a meg-
ol dás hoz. Más ként fo gal maz va a prob lé ma megol dó ké pes ség nek nagy
je len tő sé ge van.

3. Tel je sít mény orien tált mo del lek. Ezek a mo del lek az egyén nek a ki vé te les tel je -
sít mény re le he tő sé get adó po ten ciál ja és a va ló já ban nyúj tott tel je sít mény
kö zöt ti össze füg gést he lye zik elő tér be. Ezen mo del lek két ség kí vül leg je len tő -
sebb pél dá ja Jo seph Renzulli há rom kö rös te het ség fo gal ma. Az ilyen tí pu sú
mo dell sze rint a gyer mek ben lé vő po ten ciál nem per definitum fog ki fej lőd -
ni. Le het sé ges pél dául, hogy nem is ve szik ész re, hogy a gye rek te het sé ges
(sem ott hon, sem az is ko lá ban, sem tár sa dal mi kör nye ze té ben). Vagy az is le -
het, hogy a gyer mek nek egy sze rűen nem lesz rá le he tő sé ge, hogy ké pes sé geit
ka ma toz tas sa. Egyér tel mű, hogy a ma gas in tel li gen cia nem egye dü li lé nye ges
té nye ző je a te het ség orien tált mo del lek nek, a töb bi elem nek is je len kell len-
 niük a kör nye zet ben, hogy a te het sé ges gyer me kek fej lőd hes se nek.

4. Szociokulturális orien tált sá gú mo del lek. Ezek sze rint a mo del lek sze rint 
te het ség csak ak kor lé te zik, ha ked ve ző a vi szony az egyé ni és kör nye ze ti té-
 nye ző kö zött. Sze rin tük nem lé te zik ge ne ti kai sta bi li tás, sem pe dig szocio-
kulturális sta bi li tás. Az ilyen mo del lek fi gye lem be ve he tik pél dául a sze ren -
cse té nye zőt, mint ahogy azt Tannenbaum el mé le te is te szi. Más szó val a
kör nye zet be fo lyá sá nak ha tá sait hang sú lyoz zák a te het ség fej lő dé sé ben.
Mönks és Czeizel több té nye zős te het ség mo dell je szin tén er re a tí pus ra pél da.

A ma gas szin tű tel je sít mény és az azt elő se gí tő fel té te lek biz to sí tá sa nagy mér ték -
ben függ az ok ta tás po li ti ká tól. Ha egy or szág ok ta tás po li ti ká ja csak az át la gos és
gyen ge ké pes sé gű ta nu lók ra irá nyul, a te het sé ges gye re kek nek ar ra ke vés le he tő -
sé gük van, hogy az is ko la rend szer ben ki fej lesszék te het sé gü ket. Ez annyit je lent,
hogy ha a ha tal mon lé vők nek nem ér de ke, hogy spe ciá lis tan ter vet és szer ve ze ti
ke re te ket fej lessze nek ki a te het sé ges ta nu lók szá má ra, ak kor a te het ség nek egy-
 sze rűen nem lesz rá al kal ma, hogy ma ni fesz tá lód jon.



66
Ba logh Lász ló–Me ző Fe renc–Kor mos Dé nes

TE HET SÉG NAP

A Nem ze ti Te het ség se gí tő Ta nács min den év ben, min den ré gió ban meg kí ván ja
szer vez ni a ré gió Te het ség nap ját, ame lyen a te het sé gek se gí té sé vel fog lal ko zó
he lyi szer ve ze tek és szak em be rek ta lál koz hat nak a ré gió te het sé ges fia tal jai val,
il let ve a te het sé ges fia ta lok hoz zá tar to zói val, is me rő sei vel. E na pok al kal mat ad-
 hat ná nak ar ra is, hogy sze mé lyes kap cso la tok épül je nek ki az or szá gos te het ség -
se gí tő kez de mé nye zé sek kép vi se lői és a ré gió la kói, kép vi se lői kö zött.

[For rás: NTT hon lap: http://www.tehetsegpont.hu/96–11564.php]

TE HET SÉG PONT
A Nem ze ti Te het ség se gí tő Ta nács mind Ma gyaror szá gon, mind a ha tá ron tú li
ma gyar lak ta ré sze ken kez de mé nye zi és tá mo gat ja Te het ség pon tok® megala pí tá -
sát. A Te het ség pon tok ab ban se gí te nek, hogy

• az ér dek lő dő fia ta lok kap ja nak ha té kony se gít sé get te het sé gük felis me ré -
sé hez és ki bon ta koz ta tá sá hoz, mi nél tel je sebb és mi nél sze mé lye sebb in-
 for má ció hoz jus sa nak a kü lön bö ző te het ség gon do zó le he tő sé gek ről; 

• az in téz mé nyi, he lyi, tér sé gi és re gio ná lis te het ség gon do zó kez de mé nye -
zé sek mi nél in ten zí vebb kap cso lat rend szert tud ja nak kiépí te ni egy más -
sal, a te het sé ges fia ta lok kal, a te het sé ges fia ta lok kör nye ze té vel (szü lei vel,
ta ná rai val stb.), a te het ség gon do zás ban jár tas szak em be rek kel, és a te het -
ség gon do zást se gí tő ön kor mány za ti, egy há zi, ci vil szer ve ze tek kel, vál lal -
ko zá sok kal és ma gán sze mé lyek kel, és hogy 

• a te het ség gon do zó kez de mé nye zé sek mi nél több em be ri és anya gi erő for -
rást tud ja nak be von ni a te het ség se gí tés fo lya ma tá ba. 

[Lásd még: Te het ség pont re giszt rá ció ja; Te het ség pont akk re di tá ciója; Nem ze ti
Te het ség se gí tő Ta nács. For rás: NTT hon lap: http://www.tehetsegpont.hu/96–
12219.php]
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TE HET SÉG PONT AKK RE DI TÁ CIÓ JA

A Nem ze ti Te het ség se gí tő Ta nács ál tal re giszt rált Te het ség pon tok szol gál ta tó te-
 vé keny sé gé nek, va la mint meg fe le lő há ló za ti ak ti vi tá suk nak az alapja mű kö dé sük
szak mai hi te les sé ge. En nek megala po zá sá hoz és fej lesz té sé hez a Ma gyar Te het -
ség se gí tő Szer ve ze tek Szö vet sé ge a Te het ség pon tok mű kö dé sé nek akk re di tá lá sá -
val is sze ret ne se gít sé get nyúj ta ni. Az akk re di tá ció ra a re giszt rált Te het ség pon tok
je lent kez het nek be. A Te het ség pon tok akk re di tá ció já nak fő cél ja: 

a) elis mer ni a mű kö dő Te het ség pon tok ed dig elért ered mé nyeit, meg lé vő
szak mai ér té kei ket,

b) szak mai se gít sé get nyúj ta ni a Te het ség pon tok mű kö dé sé nek sze mé lyi és
szak mai megala po zá sá hoz, il let ve to váb bi fej lő dé sé hez,

c) hoz zá já rul ni a Te het ség pon tok te het ség se gí tő te vé keny sé gé nek mi nő sé gi
fej lő dé sé hez.

Az akk re di tá ciót kö ve tően a Te het ség pon tok: 
a) az akk re di tá ció té nyét, va la mint mi nő sí té si ered mé nyét (Re giszt rált Te-

 het ség pont, Akk re di tált Te het ség pont, Akk re di tált Ki vá ló Te het ség pont)
köz lő ta nú sít ványt kap nak,

b) az akk re di tá ció mi nő sí té si ered mé nyét ta nú sí tó táb lát kap nak,
c) spe ciá lis szak mai szol gál ta tá sok ban (szak mai in for má ciók, to vább kép zé -

sek, kiad vá nyok, ta nács adás) ré sze sül nek.

[To váb bi rész le tek: NTT hon lap: http://www.tehetsegpont.hu/96–20444.php]

TE HET SÉG PONT RE GISZT RÁ CIÓ JA
A Te het ség pon tok nak megala ku lá su kat re giszt rál tat niuk kell a www.tehetseg-
pont.hu hon lap ról le tölt he tő űr lap pal. A Te het ség pont meg je lö lés véd jegyol ta -
lom alatt áll. Fel hív juk a fi gyel met ar ra, hogy a Te het ség pont meg je lö lés és lo gó
csak a Nem ze ti Te het ség se gí tő Ta nács nak a Te het ség pont re giszt rá ció ra vo nat -
ko zó ké rel mét el fo ga dó ér te sí té se után hasz nál ha tó.

[Lásd még: Te het ség pont. To váb bi rész le tek: NTT hon lap: http://www.tehetseg-
pont.hu/96–12219.php és http://www.tehetsegpont.hu/96–11464.php]

TE HET SÉG PONT TE RÜ LE TI HA TÓ KÖ RE
A Te het ség pont te rü le ti ha tó kö rét a re giszt rá ció al kal má val a Te het ség pon tot
lét re ho zók ha tá roz zák meg. E ha tá ro zat meg ho za ta la kor azon ban cél sze rű fi-
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 gye lem be ven ni az egyes ha tó kö rök höz tar to zó sze re pe ket (feladat kö rö ket) és
sze mé lyi, il let ve szak mai mi ni mumkö ve tel mé nye ket. Ideá lis eset ben a Te het ség -
pont már a regisztrációkor tud ja tel je sí te ni a ha tó kö re függ vé nyé ben a szá má ra
előírt sze mé lyi és szak mai mi ni mumkö ve tel mé nye ket, bár ez nem kö te le ző.
Ugyanak kor a re giszt rá ciót kö ve tő há rom év so rán e kö ve tel mé nye ket a Te het -
ség pontnak tel je sí te nie kell. A mi ni mumkö ve tel mé nyek nek va ló meg fe le lés a
há roméven ként tör té nő Te het ség pont akk re di tá ciós el já rása so rán ke rül el len-
őr zés re. Amennyi ben egy Te het ség pont nem tud ja az akk re di tá ció so rán tel je sí -
te ni a te rü le ti ha tó kö re alap ján el várt mi ni mum kö ve tel mé nye ket, ak kor az akk-
 re di tá ció ered mé nye ként meg ma rad Re giszt rált Te het ség pontnak és/vagy a
Te het ség pont Akk re di tá ciós Bi zott ság ja va sol hat ja a ha tó kör mó do sí tá sát. A ha -
tó kör mó do sí tá sa ré vén – ha az új ha tó kör höz kap cso ló dó mi ni mumkö ve tel mé -
nye ket a Te het ség pont tel je sí te ni tud ta – más ha tó kör rel ugyan, de le he tő vé vá lik
az „Akk re di tált Te het ség pont”, vagy „Akk re di tált Ki vá ló Te het ség pont” mi nő sí -
tés megíté lé se (lásd: a „Te het ség pont re giszt rá ció ja” és a „Te het ség pont akk re di -
tá ció ja” cím sza va kat). 

Te rü le ti ha tó kö rét te kint ve legalább há rom fé le Te het ség pon tot cél sze rű meg-
 kü lön böz tet ni, va la mint ne gye dik, egye dül ál ló elem ként a Nem ze ti Te het ség -
pon tot.

1. He lyi/te le pü lé si/in téz mé nyi Te het ség pont. Sze re pe:
– a te het ség azo no sí tás ban: he lyi/te le pü lé si/in téz mé nyi szin ten vég zi az azo-

 no sí tást,
– a te het ség gon do zás ban: he lyi/te le pü lé si/in téz mé nyi szin tű te het ség fej lesz -

tő fog lal ko zá so kat, te het ség gon do zó szak tá bo ro kat szer vez és tart,
– a tehetségtanácsadásban: he lyi/te le pü lé si/in téz mé nyi szin tű ta nács adá si

felada to kat vé gez,
–  a há ló zat fej lesz tés ben: össze han gol ja a he lyi erő for rá so kat, a he lyi in téz -

mé nyi és ci vil kez de mé nye zé se ket, biz to sít ja a he lyi te het ség gon do zó
mun ká hoz szük sé ges fel té te le ket, össze han gol ja az is ko lai, in téz mé nyi, ci -
vil szer ve ze ti és egyéb is ko lai, tan órai, tan órán kí vü li, is ko lán kí vü li in téz -
mé nyi és nem in téz mé nyi te het ség fej lesz tő mun kát. Kap cso lat tar tás más
he lyi/te le pü lé si/in téz mé nyi, kistérségi, re gio ná lis Te het ség pon tok kal és a
Nem ze ti Te het ség pont tal.

A he lyi/in téz mé nyi/te le pü lé si Te het ség pont sze mé lyi mi ni mumkö ve tel mé nyei: 
• Te het ség té má ban legalább 30 órás akk re di tált to vább kép zést vég zett pe-

 da gó gus mun ka társ/tag al kal ma zá sa és/vagy a te het ség azo no sí tást, -gon -
do zást, tehetségtanácsadást érin tő pe da gó giai felada tok el lá tá sá ról szó ló,
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mind két fél ré szé ről aláírt ke ret szer ző dés legalább egy pe da gó gus sal, aki a
te het ség té má ban legalább 30 órás akk re di tált to vább kép zést vég zett. 

• Dip lo más pszi cho ló gus (le he tő leg a pe da gó giai-pszi cho ló gia és a te het ség
té mák ban jár tas) mun ka társ al kal ma zá sa és/vagy a te het ség azo no sí tást,
-gon do zást, ta nács adást érin tő pszi cho ló giai felada tok el lá tá sá ról szó ló,
mind két fél ré szé ről aláírt ke ret szer ző dés legalább egy pszi cho ló gus sal,
pszi cho ló giai szol gál ta tást nyúj tó szer ve zet tel.

Szak mai mi ni mumkö ve tel mé nyek: te het ség azo no sí tás, te het séggon do zás, te-
hetség-tanácsadás, te het ség há ló za ti együtt mű kö dés.

2. Kistérségi Te het ség pont. Sze re pe:
– a te het ség azo no sí tás ban: se gít ség nyúj tás a kistérségben te het ség gon do -

zás sal fog lal ko zó szer ve ze tek nek a te het ség azo no sí tás ban, te het ség azo no -
sí tás a kistérségben, a kistérség szak szol gá la tá nak (Ne ve lé si Ta nács adó)
be vo ná sa a te het ség azo no sí tás ba,

– a te het ség gon do zás ban: fej lesz té si ter vek ki dol go zá sa, lek to rá lá sa; a kistér-
ség szak szol gá la tá nak (Ne ve lé si Ta nács adó) be vo ná sa a te het ség gon do -
zás ba,

– a tehetség-tanácsadásban: kistérségi szin tű tehetség-tanácsadás,
– a há ló zat fej lesz tés ben: a kistérség te het ség gon do zó szak em be rei nek össze-

 fo gá sa, is ko lai in téz mé nyi men to rok mun ká já nak össze han go lá sa. Kap-
 cso lat tar tás más he lyi/te le pü lé si/in téz mé nyi, kistérségi, re gio ná lis Te het -
ség pon tok kal és a Nem ze ti Te het ség pont tal.

A kistérségi Te het ség pont sze mé lyi mi ni mumkö ve tel mé nyei: 
• Te het ség fej lesz tő szak ér tő pe da gó gus mun ka társ al kal ma zá sa és/vagy a

te het ség azo no sí tást, -gon do zást, ta nács adást érin tő pe da gó giai felada tok
el lá tá sá ról szó ló, mind két fél ré szé ről aláírt ke ret szer ző dés legalább egy
te het ség fej lesz tő szak ér tő pe da gó gus sal vagy azt biz to sí tó szer ve zet tel.

• Dip lo más pszi cho ló gus (le he tő leg a pe da gó giai-pszi cho ló gia és a te het ség
té mák ban jár tas) mun ka társ al kal ma zá sa és/vagy a te het ség azo no sí tást,
-gon do zást, ta nács adást érin tő pszi cho ló giai felada tok el lá tá sá ról szó ló,
mind két fél ré szé ről aláírt ke ret szer ző dés legalább egy pszi cho ló gus sal,
pszi cho ló giai szol gál ta tást nyúj tó szer ve zet tel.

Szak mai mi ni mumkö ve tel mé nyek: te het ség azo no sí tás, te het séggon do zás, te-
 het ség-ta nács adás, te het ség há ló za ti együtt mű kö dés.
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3. Re gio ná lis Te het ség pont. Sze re pe:
– a te het ség azo no sí tás ban: se gít ség nyúj tás a ré gió ban te het ség gon do zás sal

fog lal ko zó szer ve ze tek nek a te het ség azo no sí tás ban, te het ség azo no sí tás a
ré gió ban,

– a te het ség gon do zás ban: re gio ná lis szin tű fej lesz té si ter vek ki dol go zá sa és
meg va ló sí tá sa, se gít ség nyúj tás kistérségi, he lyi/te le pü lé si/in téz mé nyi szin -
 tű te het ség gon do zó prog ra mok ki dol go zá sá hoz, lek to rá lá sá hoz,

– a te het ség-ta nács adás ban: re gio ná lis szin tű te het ség-ta nács adás,
– a há ló zat fej lesz tés ben: a ré gió te het ség gon do zó szak em be rei nek össze fo -

gá sa. Kap cso lat tar tás más he lyi/te le pü lé si/in téz mé nyi, kistérségi, re gio ná -
lis Te het ség pon tok kal és a Nem ze ti Te het ség köz pont tal. Ta nács ko zá sok,
kon fe ren ciák szer ve zé se.

A re gio ná lis Te het ség pont sze mé lyi mi ni mumkö ve tel mé nyei: te het ség fej lesz tő
szak ér tők al kal ma zá sa/meg bí zá sa, il let ve fel ső ok ta tá si in téz mé nyek szak em be -
rei nek, pe da gó giai és pszi cho ló giai tan szé kek ok ta tói nak be vo ná sa (együtt mű -
kö dé si kész sé gük ről és te het ség-ta nács adás ban ját szott sze re pük ről mind két fél
ré szé ről aláírt ke ret szer ző dés szól jon). 

Szak mai mi ni mumkö ve tel mé nyek: te het ség azo no sí tás, te het séggon do zás,
te het ség-ta nács adás, te het ség há ló za ti együtt mű kö dés, te het ség re irá nyu ló tu do -
má nyos ku ta tás, te het ség re irá nyu ló tu do má nyos ren dez vény szer ve zé se/társ -
szer ve zé se, il let ve rész vé tel más szer ve ze tek ilyen ren dez vé nyein.

4. Nem ze ti Te het ség pont. A Nem ze ti Te het ség pont kiala kí tá sá nak igé nye a Te-
 het ség pon tok hálózatosodásának ter mé sze tes kö vet kez mé nye. A mű kö dé si te-
 rü le tek és feladat kö rök meg ha tá ro zá sa már évek kel ezelőtt el kez dő dött. A ko -
ráb bi gon do la tok, va la mint a 2011 ja nuár já ban már kö zel 400 (re giszt rált és
re giszt rá ciós fo lya mat ban lé vő) Te het ség pont megala ku lá sá nak és mű kö dé sé -
nek ta pasz ta la ta alap ján a Nem ze ti Te het ség pont ter ve zett feladat kö re az aláb-
 biak sze rint ala kul:

I. Szol gál ta tá sok a Te het ség pont-há ló zat tag jai ré szé re
a) há ló zat fej lesz tés (épí tés, mi nő sí tés, mo ni to ro zás),
b) mediálás, konflik tus ke ze lés,
c) szak em ber-köz ve tí tés,
d) on li ne ke ze lé si fe lü le tek ki fej lesz té se, ügy in té zé sük biz to sí tá sa.

II. Nem ze ti Te het ség ügyi Adat bá zis (funk ciók és felada tok) ve ze té se
a) adat bá zis-é pí tés és -ke ze lés (Te het ség pont, kép zé si prog ra mok, te het sé -

gek, meg tar tott kép zé sek, part ne rek, men to rok, szpon zo rok, ön kén te -
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sek, Te het ség se gí tő Ta ná csok, jó gya kor la tok, Tehetségbónusz-részt -
ve vők),

b) adat szol gál ta tás (hon la pon tör té nő meg je le ní tés, mű köd te tés, Te het ség -
tér kép nap rakész vál to za tá nak fenn tar tá sa, jo go sult ság diffe ren ciált)
szű ré si és ke re sé si le he tő sé gek az egyes adat bá zi sok ban, sta tisz ti kák ké-
 szí té se, iga zo lás pá lyá zók ré szé re (pl. Te het ség pon tok stá tu sza hon la pon
ke resz tül),

c) pá lyá zat fi gye lés (ki dol go zás, in dí tás, le bo nyo lí tás, ta nács adás),
d) te het ségek élet pá lya-kö ve tése (prog ra mok, fel ké szí tés, mo ti vá lás: ösz-

 tön zők ki fej lesz té se, el he lyez ke dés tá mo ga tá sa).

III. Kép zé sek – Is me ret ter jesz tés – Kiad vá nyok
a) kép zé sek (PAT – 30 órás pe da gó gus-to vább kép zé sek szer ve zése; FAT –

rö vi debb fel nőtt-to vább kép zé sek szer ve zé se, disszemináció (pl. pe da gó -
gus kép zés irá nyá ban),

b) is me ret ter jesz tés (szé les kör ben) több fé le esz köz zel (Te het ség kép kiala -
kí tá sa, fej lesz té se, ala kí tá sa, te het ség to le rá ló és -tá mo ga tó lég kör kiala -
kí tá sa, csa lá di te het ség se gí tés tá mo ga tá sa),

c) kiad vá nyok (pa pír ala pú és di gi tá lis ter jesz tés sel, hír le vél ké szí té sé vel,
tu do má nyos és is me ret ter jesz tő kiad vá nyok, ok ta tást és ta nu lást se gí tő
kiad vá nyok, már kész szak mai anya gok be szer zé se és ter jesz té se).

IV. Kom mu ni ká ció
a) há ló za to kon be lül (hír le ve lek kel, hon la pon ke resz tül, há ló za ti kon fe ren -

ciá kon, fó ru mo kon ke resz tül),
b) ki fe lé (mé dia kom mu ni ká ció, tár sa dal mi pár be széd),
c) ügy fél szol gá lat (sze mé lye sen, te le fo non, email-en köz vet len kap cso lat

egyé nek nek és szer ve ze ti kép vi se lők nek egyaránt, in for má ció szol gál ta -
tás te het ség gon do zás és -se gí tés ér de ké ben, egye di ese tek, prob lé mák
se gí té se és megol dá sa).

V. Koor di ná ció
a) szak ér tői mun ka cso por tok (szak ér tői rész vé tel a szak po li ti ka te rü le tein

(pl. NEFMI, külügyek, gaz da ság) – ál la mi és ci vil felada tok kö zöt ti kap-
 cso la ti tő ke koor di ná ciója (a te het sé gek se gí té sé ben: Te het ség pont-há -
ló za ton be lül és kí vül, ha zai és kül föl di ve tü let ben, kiemelt part ne rek fe -
lé (ál la mi in téz mé nyek, ke ze lő szer vek).

b) ta pasz ta lat-al lo ká ció (a Te het ség pont-há ló zat tag jai kö zöt ti megosz tás
elő se gí té se, há ló za ton kí vü li gya kor la tok fel de rí té se, beeme lé se, kül föl di
gya kor la tok gyűj té se, ha zai te het ség ügy kép vi se le te kül föl dön).



72
Ba logh Lász ló–Me ző Fe renc–Kor mos Dé nes

VI. Ku ta tá si és el mé le ti mun ka
a) ku ta tá si koor di ná ció (je len ko ri igé nyek ál tal in do kolt té mák meg ha tá -

ro zá sa, ku ta tás ban részt  ve vő szak em be rek fel ké ré se, te het ség té mák ban
ku ta tó szak em be rek és mű he lyek kö zöt ti kap cso lat tar tás, fo lya mat ban
lé vő ku ta tá si té mák fi gye lem mel kí sé ré se, fo lyó pro jek tek kö zöt ti sziner-
giák, együtt mű kö dé sek elő se gí té se a ka pa ci tá sok ha té ko nyab bá té te le
ér de ké ben),

b) or szá gos ren dez vé nyek szer ve zé se (te het ség na pok, te het ség kon fe ren -
ciák, mű hely be szél ge té sek, szak mai fó ru mok).

TE HET SÉG SE GÍ TÉS
Bár mi lyen (ta nács adási, ne ve lési, ok ta tási, pén zü gyi, me nedzs ment stb. jel le gű)
te vé keny ség, amely nek cél ja vagy ál ta lá ban a te het ség ügy (in téz mé nyi, he lyi, tár-
 sa dal mi szin tű) elő re moz dí tá sa, vagy egy meg ha tá ro zott sze mély/cso port te het -
sé gé nek ki bon ta koz ta tá sa.

TE HET SÉG SE GÍ TŐ TA NÁ CSOK
A Te het ség se gí tő Ta ná csok felada ta, hogy in téz mé nyi, he lyi, tér sé gi, me gyei vagy
re gio ná lis szin ten össze fog ják az adott te rü let te het ség se gí tő kez de mé nye zé seit,
és egyez te tő, dön tés ho zó, vé le mény for má ló fó rum ként kiala kít sák az adott te rü -
le ten fo lyó te het ség se gí tő te vé keny sé gek op ti má lis együtt mű kö dé sét. A Ta ná -
csok ban a te het ség se gí tés iránt el kö te le zett (szak)em be rek, a te rü le ten mű kö dő
te het ség se gí tő szer ve ze tek kép vi se lői, il let ve a te het sé gek se gí té sét az adott te rü le -
ten tá mo ga tó ma gán sze mé lyek és szer ve ze tek kép vi se lői kap hat nak he lyet.

A Ta ná csok szer ve ződ het nek te rü le ti elv sze rint he lyi (in téz mé nyi/te le pü lé -
si) szin ten, tér sé gi (több te le pü lést együtt mű kö dé sét érin tő) szin ten, re gio ná li -
san (egy vagy több me gyé re ki ter je dően), or szá go san. Te het ség se gí tő Ta ná csok
ala kul hat nak te ma ti ku san is, egy meg ha tá ro zott szak te rü le ten vég zett te het ség -
se gí tés szer ve zé sé re, koor di ná lá sá ra. Te ma ti kus Te het ség se gí tő Ta ná csok meg-
 szer ve zé se el ső sor ban re gio ná lis vagy or szá gos szin ten tör té nik.

[For rás: NTT hon lap: http://www.tehetsegpont.hu/96–15388.php]

TE HET SÉG SE GÍ TŐ TA NÁ CSOK RE GISZT RÁ CIÓ JA
A for má lis megala ku lást kö ve tően a te het ség se gí tő a www.geniuszportál.hu
hon lap ról le tölt he tő adat lap ki töl té sé vel és a hon la pon jel zett cím re tör té nő el-
 kül dé sé vel meg tör té nik a be je len tés a Te het ség se gí tő Ta nács megala ku lá sá ról.
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A Te het ség se gí tő Ta nács ezután vissza jel zést kap az adat lap beér ke zé sé ről. Egy
vég ső adat egyez te tés után (amennyi ben ar ra szük ség van egyál ta lán) a Te het ség -
se gí tő Ta nács meg kap ja a re giszt rá ciót iga zo ló do ku men tu mot, majd fel ke rül a
Te het ség tér kép re. 

TE HET SÉG-TA NÁCS ADÁS
A te het ség-ta nács adás ar ra szol gál, hogy tisz táz za a te het ség gel kap cso la tos
prob lé má kat és gon do kat, a te het sé ges sze mé lyek azo no sí tá sá val, gon do zá sá val
és ku ta tá sá val kap cso lat ban cé lo kat tűz zön ki, se gít se e cé lo kat meg va ló sí ta ni, a
te het ségü gyet leg job ban szol gá ló dön té se ket meg hoz ni, és meg fon tolt, cél irá -
nyos te vé keny sé get foly tat ni. A te het ség-ta nács adás spe ci fi kus je gyei:
1. A te het ség-ta nács adó a te het ség azo no sí tás, -gon do zás és -ku ta tás kö ré ben

já ra tos, szak iro dal mi tá jé ko zott ság gal és szak mai kap cso la tok kal ren del ke ző
fő is ko lai vagy egye te mi szin tű pe da gó giai és/vagy egye te mi szin tű pszi cho ló -
giai kép zett ség gel ren del ke ző sze mély.

2. A ta ná csot ké rő sze mély le het: a) a (te het sé ges)diák; b) a szü lők; c) a te het sé -
ge sek kel fog lal ko zó pe da gó gus kolléga; d) az in téz mény ve ze tő; e) (ok ta -
tás)po li ti kai dön tés ho zó, kép vi se lő; f) a te het ség té ma kör rel is mer ke dő
egyéb sze mély.

3. A te het ség-ta nács adás tar tal ma sze rint két na gyobb cso port ba so rol ha tó:
a) a te het ség gel szo ro san össze füg gő te rü le tek: te het ség-i den ti fi ká ció, te het -

ség gon do zás;
b) a te het ség gel la záb ban össze füg gő, de lé nye ges te rü le tek. Pél dául: ta nu lá si

prob lé mák, krea ti vi tás, mo ti vá lás, pá lya orien tá ció, élet ve ze té si prob lé -
mák stb.

4. A te het ség-ta nács adó sem pszi chiát riai, sem pszi cho ló giai ta nács adást (te rá -
piát) nem foly tat hat – ha csak nincs er re fel jo go sí tó ké pe sí té se. Kom pe ten ciá -
ja el ső sor ban a te het ség gel kap cso la tos ügyek in for ma tív meg kö ze lí té sé re
ter jed ki, mely gyak ran kiegé szül a pe da gó giai (pszi cho ló gus ta nács adó ese-
 té ben lé lek ta ni) szin ten tör té nő beavat ko zás sal. 

5. A te het ség-ta nács adó nak nem le het felada ta min den prob lé ma és min den ki
más prob lé má já nak megol dá sa. A te het ség-ta nács adó leg fon to sabb felada -
tai:
a) a te het ség gel kap cso la tos (diá kot, szü lőt, pe da gó gust, in téz mény ve ze tőt

vagy in téz ményt, tár sa dal mat érin tő) prob lé ma hely ze tek vagy nagy sze rű
le he tő sé gek ön ál ló felis me ré se, és sa ját kez de mé nye zés re tör té nő megelő -
zé se, ke ze lé se vagy kiak ná zá sa;
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b) ha diá kok, szü lők, pe da gó gu sok vagy in téz mény ve ze tők te het ség gel kap-
 cso la tos prob lé mák kal for dul nak hoz zá, ak kor felada ta le het: 1. fel vi lá go -
sí tás nyúj tá sa; 2. ideá lis eset ben a prob lé ma megol dás meg va ló sí tá sa; 3. a
szak mai kap cso la tok mű köd te té se; és 4. szak iro dal mi ja vas lat ré vén hoz-
 zá já ru lás a megol dás hoz;

c) a te het ség-ta nács adói te vé keny ség hez szük sé ges szak mai kap cso la tok
épí té se, ápo lá sa, adott eset ben moz gó sí tá sa (há ló zat fej lesz tés). Lé nye ges
szak mai kap cso la tok le het nek pél dául: te het ség-ta nács adó kollégák, te-
 het ség ku ta tók, pá lya orien tá ciós te rü le ten dol go zók, pszi cho ló gu sok, 
al só-, kö zép- és fel ső fo kú ok ta tá si in téz mé nyek, te het ség gon do zás ra al-
 kal mas ci vil szer ve ze tek, po ten ciá lis men to rok, pe da gó giai in té ze tek, ne-
 ve lé si ta nács adók, gyer mek-ideg gon do zó in té ze tek, is ko la or vo sok és más
egész ség ügyi szak em be rek stb;

d) a te het ség-ta nács adói te vé keny ség hez szük sé ges szak iro dal mi tá jé ko zott -
ság fo lya ma tos biz to sí tá sa, va la mint a ta nács adói gya kor lat ban fel me rü lő
prob lé ma te rü le te ken va ló ön kép zés, in for má ció gyűj tés és -rend sze re zés;

e) a te het sé ges sze mé lyek ér dek vé del me a le he tő sé gek ad ta ha tá ro kon és fó-
 ru mo kon be lül;

f) a te het ség gel kap cso la tos tár sa dal mi szem lé let for má lás elő se gí té se; a sa -
ját ered mé nyek köz zé té te le mind a szak mai, mind a lai kus kö zön ség szá-
 má ra.

[To váb bi rész le tek: Me ző 2004]

TE HET SÉG TE RÜ LET
Gardner Frames of Mind c. köny vé ben (1983) mu tat ja be so kol da lú in tel li gen -
cia el mé le tét. Az elődök gon do la tai ra és ku ta tá sá ra, va la mint sa ját ku ta tá sai ra
épít ve Gardner ar ra a kö vet kez te tés re jut, hogy nem lé te zik egy bi zo nyos, min-
 dent át fo gó in tel li gen cia, mi vel an nak szá mos kü lön bö ző meg je le né si for má ja
van. Ké sőb bi köny vé ben, a The Unschooled Mind-ban (1991) hét egy más tól füg-
 get len em be ri in tel lek tuá lis ké pes sé get kü lö nít el: lo gi kai-ma te ma ti kai, nyel vé -
sze ti, tes ti-ki nesz te ti kus, tér be li, ze nei, in ter per szo ná lis, intraperszonális. Ezek
al kal ma sak a spe ciá lis te het ség te rü le tek el kü lö ní té sé re is, kiin du lá si pont ként a
főbb te het ség faj ták meg kü lön böz te té sé hez.

Gardner ál lí tá sa sze rint: „Min den em ber legalább hét fé le mó dot al kal maz a
vi lág megér té sé re és megis me ré sé re. Ezen ana lí zis sze rint a vi lá got min den ki a
nyelv, a ma te ma ti kai-lo gi kai elem zés, a tér be li meg je le nés, a ze nei gon dol ko dás
vagy a test se gít sé gé vel (amit prob lé ma megol dás ra vagy tár gyak ké szí té sé re
hasz nál), va la mint má sok vagy ön ma ga, sa ját lé té nek meg fi gye lé sén ke resz tül is-
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 me ri meg. Más szó val, az em be rek egy más tól egy részt ab ban a te kin tet ben 
kü lön böz nek, hogy e hét kom po nens kö zött ho gyan osz lik meg az ún. in tel li -
gen ciapro fil juk. Más részt pe dig ab ban a te kin tet ben kü lön böz nek, aho gyan eze-
 ket a kom po nen se ket hasz nál ják, ahogy azo kat kom bi nál ják a kü lön bö ző fel-
ada tok megol dá sá ra, kü lön bö ző prob lé mák ke ze lé sé re, bár mi lyen té ren elért
fej lő dé sük re.” (Gardner 1991, 12. o.). Az 1996-os bé csi European Council for
High Ability (ECHA) kon fe ren cián tar tott be szé dé ben Gardner az in tel lek tuá lis
ké pes sé gek két to váb bi for má já val egé szí ti ki a lis tát: a ter mé sze ti és az eg zisz ten -
ciá lis kom po nen sek kel. Be szé de köz ben ezt a lis tát egy to váb bi, ti ze dik elem mel
bő ví tet te: az ér zel mi in tel li gen ciá val.

Mindezek alap ján a Ma gyar Te het ség se gí tő Szer ve ze tek Szö vet sé gé nek Te-
 het ség pont-akk re di tá ció já hoz a kö vet ke ző te het ség te rü le tek el kü lö ní té sét al kal -
maz zuk (zá ró jel ben pél dát is adunk ar ra, hogy mi lyen tí pu sú te vé keny sé gek tar-
 toz nak az egyes te het ség te rü le tek hez. A te vé keny sé gek komp lex jel le gük miatt
nem min dig so rol ha tók egyér tel műen az egyes te rü le tek hez, de az aláb bi pél dák
se gít he tik a be so ro lást):

• lo gi kai–ma te ma ti kai (pl. ma te ma ti kai szak kör, IQ-klub, sakk és más lo gi -
kai te vé keny sé gek, ta nu lá si stra té giák fej lesz té se, il let ve a más ho va nem
so rol ha tó köz is me re ti tan tár gyak hoz kö tő dő gaz da gí tó prog ra mok),

• ter mé sze ti (pl.: min den fé le ter mé szet tu do má nyos té ma kö rű fog lal ko zás,
ter mé szet já rás),

• nyel vé sze ti (pl.: anya nyel vi és ide gen nyel vi prog ra mok),
• tes ti-ki nesz te ti kus (pl.: sport prog ra mok, tánc, moz gáskul tú ra),
• tér be li-vi zuá lis (pl.: kép ző mű vé sze ti, film mű vé sze ti fog lal ko zá sok, kéz-

 ügyes sé get igény lő szak mai te vé keny sé gek, né pi mes ter sé gek),
• ze nei (pl.: min den fé le ének-ze nei prog ram),
• in ter per szo ná lis (pl.: drá mafog lal ko zá sok, szín ját szás, kom mu ni ká ciós
• fog lal ko zá sok, ve ze tői kom pe ten ciák fej lesz té se),
• intraperszonális (pl.: önis me re ti fog lal ko zá sok).

Meg kell je gyez ni azon ban, hogy ez sem tel jes kö rű át te kin tés, hi szen a szak em -
be rek egyetér te nek ab ban, hogy annyi fé le te het ség van, ahány fé le em be ri te vé -
keny ség. En nek tel jes rend sze re zé se szin te el kép zel he tet len (vö.: Gyarmathy
2006).

TE HET SÉG TÉR KÉP
A Te het ség tér kép a te het ség gon do zás te rén (az azo no sí tás, fej lesz tés, ta nács -
adás, há ló za ti együtt mű kö dés so rán) vég zett te vé keny sé gek ről, szer ve ze ti ke re -
tek ről fel mé rés sel ké szí tett és fo lya ma tos fris sí tés alatt ál ló do ku men tum, amely
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ada to kat, té nye ket össze sít, mu tat be; tá jé koz tat ja a té ma iránt ér dek lő dő ket;
nyil ván tart ja a kiemel ke dő te het ség gon do zó mű he lye ket, és a Te het ség pon to -
kat; rög zí ti és köz zé te szi a té má ban elért ered mé nye ket, be mu tat ja a szak em be -
re ket.

A Te het ség tér kép a te het ség gon do zás te rén fon tos in for má ció gyűj tő, fel dol -
go zó és tá jé koz ta tó sze re pet lát el: 

• adat bá zi sa át fog ja a tel jes Kár pát-me den ce te het ség se gí tő há ló za tát,
• tá jé koz ta tást nyújt a té ma iránt ér dek lő dők nek,
• fo lya ma to san kö ve ti a te het ség se gí tés szak mai tar tal má nak gaz da go dá sát,

a há ló za ti együtt mű kö dés fej lő dé sét,
• nyil ván tart ja a kiemel ke dő te het ség se gí tő mű he lye ket, a jó gya kor la to kat,

a Te het ség pon to kat és a Te het ség se gí tő Ta ná cso kat,
• rög zí ti és köz zé te szi a te het ségüggyel kap cso lat ban elért ered mé nye ket,
• fel so rol ja a szak em be re ket, men to ro kat, part ne re ket, te het ség ba rá to kat.

A Ma gyar Gé niusz Prog ram ál tal mű köd te tett Te het ség tér kép (lásd: http://
geniuszportal.hu/tehetsegterkep) cél ja, hogy ke res he tő for má ban meg je le nít se
az interneten a ha zai és ha tá ron tú li te het ség se gí tő kez de mé nye zé sek le he tő ség
sze rint tel jes kö rét. E te het ség tér ké pen a Te het ség pon tok ada tai mel lett meg ta -
lál ha tók a kö ve tés re ér de mes te het ség se gí tő jó gya kor la tok leírá sai, és a már
megala kult Te het ség se gí tő Ta ná csok ada tai is. Az ada tok kö re fo lya ma to san 
bő vül, a Te het ség pon to kon kí vül ha ma ro san meg ta lál ha tók lesz nek a te het ség -
gon do zó part ner szer ve ze tek ada tai is. A tér ké pes meg je le ní tés cél ja, hogy ki-ki
könnyeb ben in for má lód has son a la kó he lyé hez leg kö ze leb bi te het ség se gí tő mű-
 he lyek ről, szol gál ta tá sok ról. A tér ké pet rész le tes ke re ső vel el lá tott adat bá zis egé-
 szí ti ki, mely nek se gít sé gé vel cél cso port (élet kor) és a te het ség se gí tő kez de mé -
nye zés el he lyez ke dé se (me gye) sze rint szű kít he tő a te ma ti kus (sza badsza vas)
ke re sés ta lá la ti lis tá ja. Mint e Te het ség tér kép hon lap ján ol vas ha tó: „A Te het ség -
tér kép re mé nyeink sze rint egy szer re se gí ti a te het sé ges gyer me ke ket, fia ta lo kat
és szü lei ket, pe da gó gu sai kat ab ban, hogy szak mai lag megala po zot tan mű kö dő,
ma gas szín vo na lú te het ség gon do zó in téz mé nye ket, jó gya kor la to kat ta lál ja nak
ér dek lő dé si te rü le tük nek, il let ve te het ség te rü le tük nek meg fe le lően la kó he lyük
kö ze lé ben.”

[To váb bi rész le tek: Ma gyar Gé niusz Por tál: http://geniuszportal.hu/tehetsegter-
kep]
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TU DO MÁ NYOS KU TA TÁS

Legál ta lá no sabb ér te lem ben egy vizs gá la ti kér dés meg vá la szo lá sa ob jek tív (tár -
gyi la gos), meg bíz ha tó (pl. is mé telt mé ré sek kel ha son ló ered mény re ve ze tő), ér-
 vé nyes (pl. va ló ban az adott kér dés el dön té sé re irá nyul a vizs gá lat) és más ku ta -
tók ál tal is rep ro du kál ha tó (a ku ta tá si do ku men tá ció alap ján megis mé tel he tő)
mé ré sek ál tal.

[To váb bi rész le tek: Tomcsányi Pál (2000): Ál ta lá nos ku ta tás mód szer tan. Szent
Ist ván Egye tem, Gö döl lő]

TU DO MÁ NYOS KU TA TÁS PUB LI KÁ LÁ SA
Egy tu do má nyos ku ta tás ter vé ről, hely ze té ről, ered mé nyé ről szó ló tu do má nyos
és/vagy is me ret ter jesz tő stí lus ban írt, lek to rált:

• könyv (amely ren del ke zik ISBN-, és szük ség ese tén ISSN-szám mal),
• szak mai fo lyó irat ban meg je lent ta nul mány (mely fo lyó irat ren del ke zik

ISSN- és ISBN-szám mal),
• ta nul má nyo kat/fe je ze te ket köz lő szer kesz tett kiad vány vagy idő sza ki ki-

ad vány (ISBN- és szük ség ese tén ISSN-szám mal el lát va),
• ISBN- (és szük ség ese tén ISSN-szám mal ren del ke ző) CD-, DVD-ter mé kek. 

Az ISBN- és az ISSN-szá mok kal kap cso lat ban lásd: Or szá gos Szé che nyi
Könyv tár http://www.oszk.hu/in dex_hu.htm hon lap ját.

Amennyi ben egy kia dó nak leadott, lek to rált, de még nem meg je lent mű ről
van szó, ak kor ese ten ként a kiadó er re vo nat ko zó iga zo lá sa se gít he ti a mű tu do -
má nyos pub li ká ció nak tör té nő el fo ga dá sát. 

TU DO MÁ NYOS REN DEZ VÉNY 
Tu do má nyos ku ta tá sok elő ké szí té sé ről, fo lya ma tá ról, ered mé nyei ről be szá mo ló
kon fe ren cia, szak mai ér te kez let. 

VIZS GÁ LÓ ESZ KÖ ZÖK, MÓD SZE REK
A (prediktív, elő re jel ző jel le gű) te het ség diag nosz ti ka főbb mód sze reit egy szub-
 jek tív-ob jek tív di men zió men tén he lyez het jük el (meg jegy zen dő, hogy a te het -
ség tu do má nyos jel le gű ku ta tá sá ban eze ken kí vül még ge ne ti kai vizs gá la tok is
al kal maz ha tók. Ezek azon ban a hét köz na pi pe da gó giai gya kor lat tól tá vol áll-
 nak): 
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E mód sze rek mel lett és el len fel hoz ha tó jel leg ze te sebb ér vek a kö vet ke zők:

SZ
U
BJ

EK
TÍ
V

Vé
 le

 m
én

y-
 gy

űj
 té

s

Ta
 nu

l m
á n

yi
 

te
l je

 sí
t m

én
y

Ta
 nu

l m
á n

yi
 

ve
rs

en
y

Ps
zi

 ch
o l

ó g
ia

i 
vi

zs
 gá

 la
to

k

O
BJ

EK
TÍ
V

V
é

 le
 m

é
n

y g
yű

j t
é

s

Ér vek: vi szony lag ol csó, gyors, szá mos te het ség te rü let ről in for má ló le he tő ség. Szá mos kü lön bö-

ző in for má ciós for rás ból (pl. az adott sze mély től, a csa lád tól, a pe da gó gu sok tól, a kor tár sak tól) 

szár maz hat nak az ada tok. Ese ten ként a vé le mé nyek nem egy sze ri ta lál ko zó (pl. teszt fel vé tel) 

alap ján, ha nem több éves, va ló di élet hely ze tek ben tör té nő együtt mű kö dés (pl. ta nár–diák vi-

szony) ta pasz ta la tai alap ján for má lód nak.

El lenér vek: rend kí vül szub jek tív ered ményt nyújt. Nem csak a sze mély ész le lés hi bái ból adó dó tor-

zu lá sok ra, ha nem szán dé ko san el kö ve tett vé le mény tor zí tá sok ra is szá mí ta ni le het. A ki tu dó dott 

vé le mé nyek a kö zös sé ge ken be lül konfl ik tu so kat, sze mé lyi el len té te ket is okoz hat nak.
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Ér vek:  vi szony lag ol csó, gyors, tö me ge sen ren del ke zés re ál ló ada tok ból épít ke ző, a tan tár gyak 

vi lá gát te kint ve szá mos te het ség te rü let ről in for má ló le he tő ség.

El lenér vek:  az osz tály za tok az is ko lák kö zöt ti össze ha son lí tás ra al kal mat lan mu ta tók; sok szor 

a szub jek tív ta ná ri vé le mé nyek ál tal de ter mi nál tak; az alul tel je sí tő te het sé ges ta nu lók nem 

ér vé nye sül het nek, ha csak az osz tály za tok alap ján vá lo ga tunk; az is ko lán kí vü li te het ség te rü le-

tek ese té ben nem mérv adók; el ső sor ban az is ko lai te het sé gek („school-house gifted children”) 

azo no sít ha tók ál ta luk.
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Ér vek:  szá mos (akár is ko lán kí vü li) te het ség te rü le ten, akár or szá gos vagy nem zet kö zi vi szony lat-

ban is egy sé ges ér té ke lé si szisz té ma alap ján le het vá lo gat ni a ta nul má nyi ver se nyek ré vén.

El lenér vek: a ta nul má nyi ver se nyek re el ső sor ban a ta nul má nyi osz tály za tok ré vén már fel tűnt 

te het sé gek jut nak el, az alul tel je sí tők szin te so ha. A ta nul má nyi ver se nyek alap ján tör té nő 

te het ség gon do zás hát te ré ben ál ló bur kolt kon cep ció ne he zen véd he tő (ti., hogy „te het sé ges”, 

aki meg nye ri a ver senyt; „te het ség ígé ret”, aki legalább ad dig el ju tott, hogy részt ve gyen a ver se-

nyen; „nem te het sé ges”, aki nem vesz részt a ta nul má nyi ver se nyen. A ta nul má nyi ver seny felada-

tok nem fel tét le nül al kal ma sak a kiemel ke dő ké pes sé gek, az át lag fe let ti krea ti vi tás, és a feladat 

irán ti el kö te le zett ség (mint a mo dern te het ség kon cep ciók ban gyak ran elő for du ló kom po nen-

sek) vizs gá la tá ra. Ál ta lá ban igen költ ség igé nyes el já rás.
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Ér vek: szá mos olyan te het ség te rü let vizs gá la tá ra is al kal mas, amely re az elő ző mód sze rek al kal-

mat la nok. A tesz te lé ses el já rá sok az elő zőek hez ké pest ob jek tí vebb és meg bíz ha tóbb in for má-

ció kat ad hat nak. Egyes vizs gá la tok cso por to san, gyor san is fel ve he tők. A vizs gá la tok több ször 

is megis mé tel he tők, sok eset ben egy más sal fel cse rél he tő ek vi va lens for mák is ren del ke zés re 

áll nak, s a kul tú ra füg get len, il let ve ese ten ként a kul tú ra füg gő el já rá sok ese té ben nem zet kö zi 

össze ha son lí tás is le het sé ges. 

El lenér vek: gyak ran költ ség- és szak em ber igé nyes el já rá sok. A pszi cho ló giai el já rá sok sem 

egy for mán ob jek tí vek (pl. egy ön jel lem ző kér dő ív fel té te le zi, hogy a ki töl tő sze mély őszin tén 

vá la szol és/vagy reá lis önis me ret tel ren del ke zik és/vagy nem „vak tá ban”, fi gyel met le nül töl ti ki 

a kér dő ívet – ezek re azon ban nincs ga ran cia). Egyes vizs gá la tok csak egyé ni leg vé gez he tők el, 

ráadá sul igen las san.



79

Fo ga lom tár a Te het ség pon tok szá má ra

To váb bi rész le tek: 
• a te het ség diag nosz ti ká ban al kal ma zott (ké pes ség- krea ti vi tás-, mo ti vá -

ció-, sze mé lyi ség-, ta nu lás-) vizs gá la tok rész le tes be mu ta tá sát lásd: Me ző
2008.

• Pe da gó gu sok ál tal is hasz nál ha tó kér dő ívek, becslőskálák (inst ruk ció val,
felada tok kal, megol dó kulccsal) gyűj te mé nye: Tóth 2004.
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