


A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton
„Az iskola arra való, hogy az embermegtanuljon tanulni,hogy felébredjen tudásvágya,megismerje a jól végzett munka örömét,megízlelje az alkotás izgalmát,megtanulja szeretni, amit csinál,és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog."

Szent-Györgyi Albert



A Renzulli-féle modell négy összetevőjét emeli ki a tehetségnek:átlag feletti általános és speciális képességek,
• magas szintű elvont gondolkodás, fogalomalkotás, kombinációkészség,
• jó memória és beszédkészség,
• kiváló matematikai logika, térbeli viszonyok átlátása,
• speciális képességek (pl.: zenei, pszichomotoros stb.),
• alkalmazkodóképesség, új helyzetben hamar feltalálja magát,
• kritikus, független gondolkodás,
• gyors, pontos, szelektív információfeldolgozás,
• a lényeges és a lényegtelen dolgok megkülönböztetésének képessége.
kreativitás
• gördülékeny, rugalmas és eredeti gondolkodás,
• ötletgazdagság, szokatlan feladat - és helyzetmegoldások,
• az új, különös, akár irracionális gondolatok, alkotások, tevékenységek iránti fogékonyság,
• kíváncsiság, merészség, szellemi játékosság, kockázatvállalás,
• nonkonformizmus,
• a bizonytalan helyzetek toleranciája, humorérzék.
motiváció, feladat iránti elkötelezettség

A tehetség fogalma



• A tesztek segítséget nyújthatnak, de nem jelenthetnek egyedüli megoldást.
• A tehetséggondozás folyamatában:
 A képesség és a teljesítmény két különböző dolog, 

alulteljesítő tehetséges gyerek.
 A pedagógus vagy más fejlesztő szakember és a gyerek folyamatos együttes tevékenysége szükséges.
Minél több forrásból szerzünk a gyerekre vonatkozó információkat, annál megbízhatóbb az azonosítás.

A tehetség azonosítása, felismerése



• a tehetség azonosítása, 
• a programok célkitűzései,
• szervezeti formák,
• gazdagítás, dúsítás,
• tantestületi munkamegosztás, speciális funkciók,
• együttműködés a családdal.

A tehetségfejlesztés kritikus pontjai



• logikus gondolkodás fejlesztése 
• ismeretszerzés, problémamegoldás 
• tanulás iránti érdeklődés és nyitottság fejlesztése 
• a környezethez való alkalmazkodás 
• kíváncsiságra, érdeklődésre épített motiválás 
• mintaadás az ismeretszerzéshez 
• jellemformálás, személyiségfejlesztés 

A fejlesztő munkában megfogalmazott alapelvek



• emlékezet 
• önismeret 
• problémamegoldó gondolkodás 
• ismeretszerzési, feldolgozási és alkalmazási    képességek 
• motoros képességek 
• figyelem 
• kommunikációs képességek 
fejlesztése.

Az általános fejlesztési követelmények között szerepel:



• az egyéni sajátosságokat tiszteletben tartja,
• az egyéni fejlődést közvetetten a környezeti változók által támogatja,
• tevékenységre és nem teljesítményre irányul,
• módszertani sokféleségre épül,
• az önálló és társas tevékenységet erősíti.

A hatékony tehetséggondozás



• tanórai differenciálás különféle formái 
(kiscsoport, nívócsoport, egyénre szabott munka stb.),

• fakultáció,
• speciális osztály,
• délutáni foglalkozások (szakkör, önképzőkör stb.),
• hétvégi programok,
• nyári táborok,
• mentor-program.

A tehetségfejlesztés iskolai és iskolán kívüli A tehetségfejlesztés iskolai és iskolán kívüli szervezeti formái



Felhasznált irodalom:
• Gyarmathy Éva (2013) A tehetséggondozás változási kényszere. Iskolakultúra, 3-4. szám. 101-109.
• Balogh László: Elméleti kiindulási pontok tehetséggondozó programokhoz (előadás)
• http://tehetseg.hu/balogh-laszlo-mi-tehetseg
• Jó iskolát! Dr. Csapó Benő:

https://www.youtube.com/watch?v=HfCNyJaAfME



Ajánlás:



A tehetséggondozás gyakorlata
Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola



„ A tanulás ne lecke legyen a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény”
(József Attila)

Területeink :
Matematika (Mentoráló

intézmény)
Magyar nyelv és irodalom

Idegen nyelv
Vizuális kultúra

Testnevelés és sport



Jó gyakorlat - Matematika
Programjaink tanórán

Jó gyakorlat - Matematika
• Logikai feladatok eszközzel - Matematika 2. évf.
• Fejlesztés stratégiai játékokkal - Matematika 4. évf. 
• Tevékenységre épülő ismeretszerzés - Környezetismeret 2. évf.,  mérések
• Tevékenységre épülő ismeretszerzés - Matematika 2. évf.,  mérések
A foglalkozásokon használt eszközök/ könyvek:
• LÜK alaplap és „Játékos matematika 1-6.” füzetei
• Furfangos fejtörők
• Andrásfai Béla: Versenymatek gyerekeknek
• Némethné Tóth Ágnes: Matematikai feladatlapok
• Töprengő
• Matematikai versenytesztek (Zrínyi verseny feladatai)
• „Lapot kérünk” – Matematikai kompetenciát fejlesztő játék 1-4. évf.



Programjaink tanórán kívül
• Tehetséggondozás 1-4. évf. (matematika, testnevelés és sport, angol nyelv, vizuális kultúra)
• Versenyszervezés 1-2. évf. - Matematika
• Versenyszervezés 3-4. évf. - Matematika/Környezetismeret
• Képzőművészeti kiállítások szervezése, látogatása
• Sporttáborokban való részvétel
• Helyi civil szervezetekkel programok szervezése (Pl. Alkotó Művészek és Művészetpártolók Egyesülete, Zöld Háló Egyesület)



Feladataink
• Implementáció-intézményi dokumentumokba 

illesztés
• Elemzés, értékelés, korrekció, módosítás
• Átadás-átvétel eredményességének elemzése, 

értékelése
• Továbbfejlesztés lehetőségeinek feltárása
• Fenntarthatóság tervezése



„Akkor hozod ki a legjobbat másokból, ha magadból is „Akkor hozod ki a legjobbat másokból, ha magadból is a legjobbat adod.” /H.Firestone/

differenciálás

sikerek

egyéni bánásmód

módszertani ötletekfelelősség
tervezés

kapcsolatok
önképzés

motiváció

felzárkóztatás
együttműködésversenyek



Mermeze Klára
szaktanácsadó

E-mail cím: klara.mermeze@gmail.com


