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*Mik a font os képességek és készségek a 21.  
században?

*Mit  mondanak a t ehet ségelmélet ek?

*Ezt  hogyan lehet  a gyakorlat ban 
megvalósít ani?



„ Míg az i f j úság okt at ásáról alkot ot t  

elképzeléseinket  t ovábbra is a hagyományok 

alakítják, a körülöttünk levő világ, melyben helyt 

kell  ál lniuk,  egyre gyorsabban vált ozik…Az egy 

évtized múlva betölthető állások jellegét 

elképzelni sem t udj uk igazán,  megj ósolni pedig 

még annyira sem…A f iat alok számára a mai 

világban a felnőtt produktív szerepek többé már 

nem kiszámít hat óak.  Csak halvány elképzeléseik 

vannak arról, hogy felnőttkorukban mihez 

kezdenek. ”

Csíkszent mihályi ,  2011



*
http:/ / www.p21.org/

* Alapvető tantárgyak, 21. 
századi t émák

* Karrierépít ési képességek

* Tanulási és innovációs 
képességek:

* Kritikai gondolkodás,  
kommunikáció,  
együttműködés, 
kreativitás

* Információs,  média- és 
t echnológiai képességek



*

100 gyakorlat,  25 országból,  2012

9 ország részletes tanulmányozása
Brazíl ia,  Német ország,  India,  Mexikó,
Szaúd-Arábia,  Törökország,  Egyesült  Királyság,  
USA

Fiatal munkavállalók
Munkaadók
Oktatásban dolgozók,  iskolák
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*Csapat munka 
*Vezetői készség
*Kreat ivi t ás
*Elmélet i  képzés
*Problémamegoldó gondolkodás
*Szóbeli  kommunikáció 
*Munkamorál,  munkaet ika
* Írásbeli  kommunikáció
*Alapvető matematikai ismeretek
*Számít ógép-felhasználói ismeret ek
*Gyakorlat ias,  akt ív képzés



fontosság kompetenciaszint

Munkamorál 80 65

Csapat munka 79 65

Szóbel i kommunikáció 73 55

Gyakorlat ias,  akt ív képzés 69 54

Problémamegoldó gondolkodás 66 46

Írásbel i kommunikáció 64 49

Kreat ivit ás 63 50

Számít ógép-felhasználói 
ismeret ek

63 53

Elmélet i képzés 63 50

Alapvető matematikai 
ismeret ek

60 49

Vezetői készség 58 45
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A t anulmányaim választ ása előtt ismert em ezeket a t ényeket :
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Egyet ért -e azzal,  hogy az okt at ás j ól felkészít i a f iat alokat a munkavál lalásra?
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Képességegyüt t es

Megszerzet t  t udás 
felhasználói

Ált alános 
t ehet ségfogalom

Végleges kiszűrés

Obj ekt ív adat ok

Komplex 
viselkedésegyüttes

A tudás potenciális 
létrehozói

Speciális 
tehetségterületek

Folyamatos,  hosszú 
távú

Objektív és szubjektív 
adatok

Tehet ségpot enciál ,  t ehet ségígéret

DINAMIKUS,  KOMPLEX megközelítés
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„Tehetségen azt a velünk született
adottságokra épülő, majd gyakorlás,
céltudatos fejlesztés által kibontakozott
képességet értjük, amely az emberi
tevékenység egy bizonyos vagy több területén
az átlagosat messze túlhaladó
teljesítményeket tud létrehozni.”

(Harsányi, 1988)



A tehetség a lehetőségek, különleges 
feladatok, kihívások által, kiemelkedő 
színvonalú tevékenységre és ennek 
következtében kiemelkedő teljesítmény
elérésére képes.  

(Gyarmathy Éva,  2013)



Czeizel Endre (2000):

„A tehetség (1) potenciált, lehetőséget, 
ígéretet, esélyt jelent (2) olyan kiemelkedő 
t el j esít ményre,   amely (3) t ársadalmilag 
hasznos,  és amely (4) megelégedet t séggel,  
örömérzéssel ,  t ehát  sikerélménnyel j ár 
elérője számára.”



* Renzulli háromkörös 
modellje



Gardner szerint többféle intelligencia különíthető 
el:  

• nyelvi 
• logikai-mat emat ikai
• t éri
• zenei
• t est i-mozgásos 
• int raperszonál is
• int erperszonál is
• + t ermészet i



* Mönks-Renzulli tehetségmodell



*

90 km/h gyorsaság: testfelépítés, hajtóerő, egyéb feltételek 
(egészséges, kifejlett, pihent), elég tér, kellő motiváció

*4X5 mét eres ket rec

*30 km/ h-val fut ó nyúl

*Alult áplál t ság

*Bet eg,  t öröt t  láb

*Hat het es

ETTŐL EZ MÉG GEPÁRD?



*



A tehetség:

Fejlődő, dinamikus

Változatos,  sokféle

Kitartó tevékenységhez kötött



* Fejlődő, dinamikus:

*Carol DWECK, 2006
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*A képességekre vonat kozó elképzelés,  hiedelem

*FIXED mindset – RÖGZÜLT beállítódás:  a 
képességek nem vált oznak

*GROWTH mindset – FEJLŐDŐ beállítódás:  a 
képességek vál t ozhat nak (Dweck,  1999)



RÖGZÜLT 
BEÁLLÍTÓDÁS

(fixed mindset)

FEJLŐDŐ
BEÁLLÍTÓDÁS

(growth mindset)

•Veleszület et t
•Megvált ozt at hat at lan

KÉPESSÉG •A kemény munka 
eredménye
•Mindig fejlődhet

•Szükségt elen
•Akkor kel l ,  ha nem 
vagy elég j ó

ERŐFESZÍTÉS •Alapvetően szükséges
•A mest eri elsaj át ít ás
út j a

•Felelősség másra 
hárít ása
•elbát ort alanodás

KUDARC •Figyelemfelhívás,  hogy 
legközelebb j obban,  
t öbbet  dolgozzak



* Kitartó tevékenységhez kötött: 



*

1993

2008



* Thomas EDISON nevéhez 1093 db szabadalom kötődik, ezek közül az egyik a 
szénszálás izzólámpa.  Kb.  a10000.  próbálkozásra sikerült  azt  a 
gázösszet ét el t  megt alálnia amiben a szénszál hosszú ideig t udot t  az izzás 
mellet t  fényt  is kibocsát ani.  Mi let t  volna,  ha Edison a 2.  vagy a 2500.  
próbálkozásnál feladj a?



* Michael JORDAN:  

“ A pályaf ut ásom során 9000 
dobást  hagyt am ki .  300 meccset  
veszt et t em el .  26 alkalommal  
ront ot t am el  olyan dobást ,  
amiről azt hittem, hogy be fog 
menni, és amivel győztünk 
volna.  Új ra és új ra követ t em el  
hibákat .  És pont  ez az,  ami 
miat t  sikeressé t udt am válni . ”



*

Hosszú Katinka:

„Előfordult, hogy noszogatott a 
felkelésnél,  de van,  amikor én 
húzom ki őt az ágyból. 
Megt ehet nénk,  hogy adunk egy 
pihenőnapot magunknak, hiszen 
önmagunk főnökei vagyunk, 
nem késünk el sehonnan,  de 
egész nap gyötörne a bűntudat, 
hogy az előttünk lévő cél 
érdekében nem t et t ünk meg 
mindent. Ezt a bűntudatot 
pedig nem szeret ném át élni.  
Át élt em már,  ezért  nem 
ismét elném.”



*Göran EKVALL

Innováció,  kreat ivit ás



1.Kölcsönös bizalom,  át lát hat ó kapcsolat ok.

2.Kihívás és mot iváció,  a szervezet cél j aival
való elköteleződés.

3.Szabadság és aut onómia,  a kezdeményezés
lehetősége.

4.A nézőpontok,  t udás és t apaszt alat
sokszínűsége,  lehetőség egymás véleményének
megismerésére.

A sokféleségben és kreativitásban rejlő erő: A sokféleségben és kreativitásban rejlő erő: 
KREATÍV KLÍMAKREATÍV KLÍMA





*

SELIGMAN,  M.  E.  P. ,  & CSIKSZENTMIHALYI,  M.  (2000).  Posit ive psychology:  
An int roduct ion.  Amer ican Psychologist ,  55,  5–14.  





A pozit ív pszichológia szerint  a lélekt annak nemcsak az 
élet  rossz dolgainak a ki j avít ására kel l  t örekednie,  hanem 
„ a pozit ív t ulaj donságok kialakít ására és annak 
bemut at ására,  hogy milyen cselekvés és magat art ás vezet  
j ól lét hez és gyarapodó közösségekhez….A szempont vált ás 
lényege az, hogy előbbre visz a fejlesztésre, a 
kompet enciák kiépít ésére fókuszálni,  mint  kizárólag a 
gyengeségek korrekciój ára összpont osít ani…A pozit ív 
pszichológia t ükrében az ember a saj át  sorsáért  t enni t udó 
személy, aki képes a benne rejlő lehetőségek 
kibontakoztatására, a folyamatos növekedésre, fejlődésre”

(Oláh 
At t i la,  2012)



*

Gilman,  E.  S.  Huebner,  & M.  J.  Furlong (Eds
2009. ),  Handbook of  posi t ive psychology in 
schools (433-445).  New York,  NY:  Rout ledge

Remény,  opt imizmus,  empát ia,  
proszociál is viselkedés,  
érzelemszabályozás,  
énhat ékonyság,  mot iváció,  
célok,  kreat ivit ás,  bevonódás,  
f low,  ért elmes t evékenység,  
j elent udat osság,  
kort árskapcsolat ok,  megküzdés,  
elégedet t ség,  iskolai kl íma
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*2 éves kísérlet i program

*Kivét eles kognit ív t ehet ségek

*Egyénre szabot t  t ámogat ás

*315 a 20.000-ből
*Közösség- és hálózat épít és



* EGYÉNI IGÉNYEK, egyedi támogatás

• Egyéni igények 
felmérése

• Igények és 
elégedet t ség 
folyamat os 
monit orozása

• Rugalmas 
programszervezés



*NETWORKING, a hálózat ereje

• Szakértők, munkatársak
• Fellow-k
• Ment orok
• Fellow-k és a Program
• Csoport ok,  

csoport facil i t át orok
• Tehet ségpont -hálózat



* A BEVÁLOGATÁS MÓDSZERTANA, 
az értékelés algoritmusa

*Komplexit ás

*TP:  Kognit ív és nem kognit ív 
jellemzők mérése, a kognitív 
képességek priorit ásának 
megőrzésével. Mi a cél?

*Erősségközpontú értékelés
*Nagy lét szám,  onl ine mérés

*Különböző életkori csoportok, 
összehasonlít hat ó eredmények 
(adapt ív t eszt ek)

* Igények és lehetőségek 
összehangolása

*Kell-e beválogat ás egyált alán?



*„Tehetség szabadon”
*Programmát rix

*Tálent umok rendszere

*Személyre vagy csoport okra szabot t ,  egyedileg 
felaj ánlot t  programok

*Önállóság és dönt éshozat al bát orít ása

*Követhetőség és kontroll



*Új programtípusok: 
Beszélgetés egy kiválósággal,  
Templeton Talks



*Mentorálás
*Klasszikus ment orálás

*Junior ment orok (felkészít és,  szupervízió)

*Shadowing



*Csoportok,  
csoportfacilitátorok

*10-12 fős csoportok

*31 csoport facil i t át or

*Kapcsolat t art ás,  egyéni követ és

*Temat ika,  proj ekt munka



* t ábor

Nyári tábor



Nebraskai Csillagos Ég - megfigyelés



A Nebraskai Csillagos Ég egy 4-8 éves 
gyerekek viselkedésének a megf igyelésére 
kidolgozott eljárás, mely lehetővé teszi:

*az egyéni t anulási preferenciák 
fel t érképezését ,  megismerését

*a kiemelkedő képesség és kreativitás korai 
fel ismerését .

Mindezt olyan eszköztárral, hogy a különböző 
szociokulturális háttérrel rendelkező 
gyermekek nem kerülnek előnybe vagy 
hát rányba az el j árás alkalmazása során.



*

* A viselkedéses jellemzők középpontba állítása: Az adot t  
pi l lanat ban nyúj t ot t  t el j esít mény helyet t  a viselkedés hosszabb 
időn áttartó megfigyelését célozza.

* Megfigyelés, megadott előzetes szempontok alapján:  A 
megfigyeléshez adott szempontok segítségével a megfigyelő 
ált al nyúj t ot t  szubj ekt ív és a kri t ériumok ált al rögzít et t  obj ekt ív 
jellemzők jól kombinálódnak.

* Felhasználóbarát  módszer:  Át lagos oszt ályt ermi környezet ben 
kivitelezhető, alacsony eszközigényű eljárás.

* Mérés és pedagógiai támogatás szoros összekapcsolódása:
Az eredmények megalapozzák a gyermekkel való későbbi 
foglalkozás,  a t ovábbi beavat kozások irányát

Alapelvek,  sajátosságok



*

* Nem képességvizsgálat :  Nem a képességek vizsgálat ára,  
hanem inkább az információkeresés módj a,  a t ársas viselkedés,  
a kreat ivit ás,  a feladat t udat ,  a kíváncsiság,  a mozgásos t anulás 
és a várat lan reakciók felt árására irányul.  

* Profil-jellegű eredmények: Prof i l  felál l ít ása,  melyet  ismerve 
könnyebben t udunk személyre szabot t ,  az egyéni 
szükségleteknek megfelelő, így valódi sikerélményt nyújtó 
t anulási t apaszt alat ot  bizt osít ani a gyermek számára.  

* Hátrányos helyzetűeknél is megbízhatóan alkalmazható:  A 
t anulási preferenciákhoz igazít ot t  t anít ási-t anulási folyamat  
különösen fontos azoknál a hátrányos helyzetű gyerekeknél, 
akik a hagyományos iskolai módszerekkel kevésbé akt ivizálhat ó 
t anulási preferenciákkal rendelkeznek. .

* Inkluzív jellegű:  A célcsoport okat  és kri t ériumokat  t ekint ve is 
igen tágan húzza meg a határokat, így alapvetően befogadó és 
támogató jellegű



Köszönöm a f igyelmet !

szilvia.pet er-szarka@t alent cent rebudapest .eu


