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Nemzetközi gyermekrajz kiállítás: 
Varázslatos élet 



„Azokért élünk, akiket szeretünk, 

Azokért, akik igaznak tartanak, 

A szépért, a jóért, 

Amit tehetünk.” 

 
Széchenyi István 



Ki vagyok én?   

Tehetséggondozó vagyok?! 



Tehetség fogalma 

„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.”          Dr. Harsányi István 

„Emberi érték a tehetség, ami majdnem mindenkiben 
megtalálható, csak sokáig kell faragni a követ, hogy 
végül megcsillanjon a drágakő. 

                                                          Dr. Czeizel Endre 

 

                                                             





    

 

 

 „Egyetlen szervezet sem támaszkodhat zsenikre, mert azokból 

kevés van és megbízhatatlanok. Egy szervezet erejének az a 

próbája, hogy többet tud-e felszínre hozni egy közönséges földi 

halandóból, mint amire az képesnek látszik, előhívja-e rejtett 

energiáit, hogy azzal másokat is segítsen képességeik 

kibontakoztatásában. Egy szervezet célja, hogy átlagos 

embereket átlagon felüli tettekre tegyen képessé.”  

 

      (Peter Ferdinand Drucker) 



„Az alkotás minden ember 

megkülönböztetett joga.” 
A 21. század legnagyobb dilemmája: az 

alkotás és a tömegoktatás lehetségessége.” 
                                   Dr Zsolnai József 

 







Abraham Maslow 



A tehetség fejlődése 
Különlegesség, tehetségígéret  

 

Kihívás 

belső erő kíváncsiság 

külső katalizát megküzdés     belső katalizátor 

szabályok 

Flow érzés  teljesítmény 

  

Fejlődés 

értéket hoz létre 
 

 



 „Meg kell tanítani a gyerekeknek azt, hogy 
önmagáért élvezzék a tanulást, ne csak azért, 
hogy jó jegyeket kapjanak. Azok a gyerekek, akik 
élvezik a kihívások legyőzését, felnőtt életükben 
is keresni fogják a kihívást jelentő helyzeteket. 
Nagyobb valószínűséggel ragadnak meg új 
lehetőségeket, keresnek új módszereket, 
dolgoznak olyan feladatokon, amelyeknek nincs 
egyértelmű megoldása, és ösztönöznek másokat 
arra, hogy nehéz problémákon dolgozzanak.” 

                                               Csíkszentmihályi Mihály 

 





Gyermek az iskolában avagy 
tömegoktatás 

 

 Az „átlagos” gyermek 

 Az „átlagtól” eltérő gyermek 

 A hátrányos helyzetű gyermek 

 A veszélyeztetett gyermek 



Tehetségtípusok különböző 

aspektusokból: 
 

 

                  

                

       

 

 

 

 

 

 

Howard Gardner 

 

 

 

 

 



Tehetségterületek 
  (A legelfogadottabb felosztás )   

 logikai-matematikai 

 nyelvi 

 testi-kinesztetikus 

 térbeli 

 zenei 

 interperszonális 

 intraperszonális 

 vizuális 

 környezeti 

 természettudományi 

 

 

 



Tehetségtípusok 
 Szabályos tehetség (iskolai tehetség) 

 Alulteljesítő tehetség 

 Alul ellátott tehetség  

 Szabálytalan tehetség  

 Testi fogyatékos 

 Hiperaktív 

 Figyelemzavaros 

 Specifikus tanulási zavar            



 

 „Az igazi kihívás ott megtalálni az értéket, ahol még 
nem kifejlett formában jelenik meg. Tehetséggé válni 
folyamat, mely során a tehetség jellemzői mindvégig 
jelen vannak, de a környezet számára nem feltétlenül 
észlelhető vagy elfogadható formában”. 

Gyarmathy Éva  









Tipikus tehetségjegyek 

 Szociális viselkedés 
 vállalják a konfliktusokat, provokálnak, egyéniségek stb. 

 Kreativitás 
 intenzív kíváncsiság, tudásvágy, ingerérzékenység stb. 

 Motiváció 
 Elmélyültség, tökéletességre törekvés, önkritikusak stb. 

 Intellektuális jellemzők 

 Potenciális tehetségkritériumok: 

 Kiválóság, ritkaság, teremtőképesség,kimutathatóság, 
értékesség (Sternberg) 



Pedagógusok 

 Produktív    alkotó 

professzionális 

 

 Reproduktív  megvalósító 



Pedagógus feladatai 

 

 Tehetségazonosítás 

 Tehetséggondozás 

 Tehetség tanácsadás 

 Mentorálás 

 Facilitálás 

 

 

 Szupervízió 

 



A tehetségazonosítás módszerei 
 Képességvizsgáló tesztek (Dávid Mária-Hatvani Andrea- 

 Héjja-Nagy Katalin:Tehetségszűrő megfigyelési szempontok) 

         Tanári jellemzés 

 Szülői jellemzés 

 Tanulótársaktól kapott jelzés 

 Önjellemzés 

 Tesztek, felmérések, kérdőívek (intézményben használt) 

 Komplex vizsgálat (teljes profil) pszichológus 
 (Tehetséggondozási jogosultságot megállapító szakszolgálati szakértői 

vélemény) 

 Folyamatos követő vizsgálatok 



Tehetséggondozás 
 Törvényi háttér 

 Nkt. 27.§ (5.) differenciált fejlesztés 1-3 fős foglalkozás, 
legalább heti 1 óra (6. melléklet) 

 Nevelőtestületi döntés 
 PP-ben 

 - tehetséggondozó munka hátterének biztosítása 

 - tanári munka hatékonysága 

 - tanulásszervezés 

 - inger gazdag környezet 

 - tehetségtámogató környezet 

 - adaptivitá 

 - asszertivitás 

 

 

 



Asszertivitás 
 Elfogadlak olyannak amilyen vagy, és/de követelek 

tőled! 

 
 Az asszertivitás a belső harmónia alapja az egyén önelfogadása, 

önbizalma, valamint a mások irányában- vagyis az egyént körülvevő 
környezet irányában- való hasonló elfogadás és bizalom 



Adaptivitás 
 

 Nagyfokú szakmai önállóság, 

 szakmai tudás, 

 pedagógiai és pszichológiai problémaérzékenység, 

mely megjelenik a tehetségtantervekben és a PP-ben. 

 

 

 



Tehetséggondozás múltja és jövője 
 Tehetségpontok 2010-től (www.tehetseg. hu) 

Tehetség (újság) , Géniusz könyvsorozat 

 Magyar Tehetséggondozó Társaság (WWW.mateh.hu) 

 Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 

Országos kompetenciamérés 

 Szegedi Egyetem: Longitudinális mérése (1., 2., 5. évf.) 

 

 Minősített Tehetséggondozó Műhelyek (pályázat) 
 (Emberi Erőforrás Minisztériuma Új Nemzedék Központ) 

 Budapest  4 központ 

 Pest megye  4 központ 

 

http://www.mateh.hu/


Tehetségek Magyarországa 
 5 év, 6 és fél milliárd FT, EU-s projekt+tükörprojekt 

(2016.11.12-én indult, Emberi Erőforrás Minisztériuma Új Nemzedék 
Központ+MATEHESZ) 

 Cél:  

 Tehetségazonosítás 

 Egységes hozzáférés biztosítása 

 Egyéni ösztöndíjak rendszere 

 Mentor-tutorhálózat kiépítése 

 Életpálya, életpálya követés 

 Családok támogatása. bevonása 

 



Pedagógusszerepek változásai 
 

 Csapatmunka 

 Adaptivitás, projektmunka 

 Partnerség 

 Önértékelési képesség 

 Facilitátor tanári szerep 

 Tutori-mentorálási feladatok 
 (Csapó Benő) 



 

„A siker sohasem véletlen, 

 hanem kemény munka, kitartás, tanulás, 

áldozatvállalás,  

de mindenekelőtt szerelem,  

annak szeretete, amit teszel, vagy tanulsz.” 

(Pelé) 

 

 



 

„Ezen a földön mindenkinek megvan 

a maga kincse, ami rá vár. 

De ne felejtsd el, hogy csak az talál 

Igazi kincset, aki a szívére hallgat.” 

 
 Pauló Coelho 

 

 

 Köszönöm, hogy meghallgattak, sok sikert kívánok. 
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Köszönöm a figyelmet! 

Sütő Lászlóné 

szaktanácsadó 

torosutomati@gmail.com 


