


„… az emberi értékek megőrzése szempontjából az egyik legfontosabb teendő, a tehetség fejlesztése…”  
(Csíkszentmihályi Mihály)



„kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódotigénylő gyermek, tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség,” (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § 14.)
„… a tehetség potenciált, lehetőséget jelent olyan kiemelkedő teljesítményre, amely társadalmilag hasznos, és amely megelégedéssel, örömszerzéssel jár elérője számára.” (Czeizel 1997)



Mönks több tényezős tehetség modellje: a kivételes képességek, a motiváció és a kreativitás ( család, iskola, társak -> társadalmi pillérek)

Csíkszentmihályi Mihály: „…a tehetség inkább fejlődési folyamat, mint adottság…”



- szeretné tudni, hogyan működnek a dolgok- összefüggéseket talál ott is, ahol más nem- élénk a képzelete- kérdései szokatlanok- kitartóan megragad az őt érdeklő feladatoknál- ha valamit a fejébe vesz, azt meg is csinálja- beszédes, sokat magyaráz- humora jó, arcmimikája gazdag, sokat színészkedik



Utat tör ! ? (felelősséghárítás?)
Keresni kell ? ! (legkritikusabb pont!)
Létezik-e korrekt beazonosítás?

szükséges: hatékony program 



a pedagógus, gyerekekre vonatkozó ismeretei (felszínes? szubjektív?) 
általános szempontok (órai munka; fegyelem; figyelem; motiváltság…)

jóindulatú, elfogult, 
…pontatlan!



többfajta módszert => többféle információ
Komplexitást biztosítja: - tanári jellemzés- szülői jellemzés - tanulótársak jellemzése- tesztek, kérdőívek és felmérések (általánosak és szaktárgyiak)- iskolapszichológus véleménye
( három tényező: iskola, család, társak ; Mönks-Renzulli modell )



- kitartás és feladat-elkötelezettség a problémamegoldásban- fáradhatatlan, ha matematikáról van szó- csodálatba ejtik a tények, formulák stb.- keresi a problémákat- kiváló emlékezete van számokra, formulákra, megoldási módokra stb.- hasonló problémákra a közbülső logikai lépések kihagyásával reagál- egyszerű, egyenes és elegáns megoldásokat keres- verbális problémákat is egyenletben tud megfogalmazni és kezelni



- rugalmas a gondolkodása a matematikai struktúrák és minták terén- könnyen fordít a gondolkodásán- kiemelkedően jó vizuális képzelet jellemzi- problémák és absztrakt viszonyok vizualizációjának képessége mutatkozik- a részleteken felülemelkedik, az összetettet egyszerűbbé teszi- a problémát gyorsan formalizálja és általánosítja



- kisgyerek: térbeli–vizuális játékok, rejtvények- matematikai tehetség gondozó program: objektív képességtesztek- matematika feladatok- geometriai rejtvények- térbeli vizuális képességek mérése, memóriát mérő eljárások - intelligencia tesztek (erős korreláció a matematikai tehetséggel)- Raven tesztek (nem verbális téri gondolkodás)



- hétköznapi „ügyek”- az utca embere- érdekes számok- régi feladatok- híres emberek, híres bizonyítások- megoldatlan matematikai problémák- szimmetria a természetben- kapcsolat más tantárggyal- minták, rajzok- .- .- .



Egy 2m×6m-es biliárdasztalon a hosszabbik oldal közepétől, a vízszintessel 45°-os szögben ellövünk egy golyót, amely tökéletesen rugalmasan ütközik a falakkal. Hol következik be a 8. illetve a 60. ütközés?



Tervezz vasútvonalat, amelynek 8 állomása közül 2 olyan, ahonnan csak egy irányba, 1 olyan, ahonnan kétféle irányba, 2 olyan, ahonnan három irányba, 3 olyan, ahonnan négyféle irányba lehet utazni, és bármelyik állomásról bármelyik másikra el lehet jutni! Az állomásokat ponttal jelöld, két-két szomszédos állomást pedig egy szakasz köt össze!



Erős oldal támogatása

Minden terület fejlesztése

Gyenge oldal kiegyenlítése



Támogató légkör kialakítása:
- kölcsönös bizalom, nyitottság, új elgondolások támogatása
- kihívás és motiváció, célok, elköteleződés
- szabadság és autonómia az információk felkutatásában, a kezdeményezés lehetősége 
- nézőpontok, tudás és tapasztalat sokszínűsége, lehetőség egymás véleményének megismerésére (Ekvall ; 1983) 



- kritikai gondolkodás fejlesztő módszerek
- együttműködésre épülő módszerek
- kommunikáció fejlesztő módszerek 
- feladattal ellátott cselekvések 
- projektmunkák



- mélységben történő gazdagítás (több lehetőség, összetettebb problémák)
- tartalmi gazdagítás (a tananyag bővítése,  érdeklődési területek, szükségletek figyelembe vételével)
- feldolgozási képességek gazdagítása ( a kreatív és kritikus gondolkodás fejlesztése, felfedező tevékenységek)
- tempóban történő gazdagítás (átlagosnál gyorsabb munkatempó)



- tehetségnap; műveltségi verseny- értelmes, motivált diákok- támogató szülői háttér- hat – és négyévfolyamos osztályok; tagozatok- 11. ; 12. osztályban fakultáció- szakkörök 7. ill. 9. osztálytól- szakkörök, egyéni fejlesztések: egyéni érdeklődésre épülminőségi gazdagítás elveváltozatos szervezeti formakövetkezetes- projektmunka; projektnap- eredmények, sikerek megosztása



tehetséggondozás tanítási órán is! :
- egységben a tanórán kívüli tehetséggondozással- differenciálás (kooperatív tanulás, egyéni törődés, kiscsoportos foglalkozás)- tanulási stratégiák fejlesztése- legyen folyamatos kihívás- szorgalmi feladatok- folytatás szakkörön, egyénileg
cél: versenyeredmények; egyetem; sikerek; boldog életút



- feladat felolvasása, értelmezése- önálló tanulói gondolatok; legyen kihívás a feladat; legyen felfedezés!- megoldási módszerek; „brainstorming”- próbálkozás módszere (egy lehetséges megoldás nem megoldás! meg kell mutatni, hogy nincs több!)- összes eset vizsgálata (a teljesség igénye)- egyenlettel (algoritmus rögzítése, gyakorlása)- egyenletrendszer (módszerek alkalmazása)- grafikus megoldás (kapcsolat más területekkel)- eljárások megbeszélése, megvalósítás lehet közös munka- helyes ábrák, tanult tételek, geometriai kapcsolatok 



- ugyanarra a feladatra többféle megoldási módszer- eljárások megbeszélése, megvalósítás lehet közös munka(a gondolatmenet, az indoklás, az algoritmus leírása tisztán, világosan, egyértelműen!)- szükség esetén: rávezető kérdések; instrukció (diákoktól diákoknak; tanártól diákoknak)- ellenőrzés, az ellenőrzés igényének felkeltése- válasz megfogalmazása- utólagos elemzés: másféle megoldás; egyszerűbb megoldás létezik-e? 



1.) Az udvaron kacsák és disznók vannak, az állatoknak összesen 7 fejük és 20 lábuk van. Hány kacsa és hány disznó lehet?
Megoldás: táblázattal; összes eset vizsgálattal; egyenletrendszerrel; egyenlettel; grafikus módszerrel
2.) Egy kétjegyű szám számjegyeinek az összege 10. Ha számjegyeit felcseréljük, 18-cal kisebb számot kapunk. Melyik az eredeti szám?
Megoldás:összes eset vizsgálattal; egyenlettel; egyenletrendszerrel



3.)  Bizonyítsuk be, hogy bármely n természetes szám esetén fennáll, hogy: 
4 |  7n + 3n+1

Megoldás: osztási maradékokkal; teljes indukcióval; binomiális tétellel



4.) Mutassuk meg, hogy a háromszög három oldalának felezőpontja, valamint az egyik magasság talppontja húrtrapézt hoz létre!
Megoldás:a középvonalak és a trapéz tulajdonságaival; a paralelogramma, a tengelyes tükrözés és a deltoid tulajdonságaival;koordináta geometriai módszerekkel(esetek a háromszög szögei szerint!)



sinx -   x = 0
5.) Oldjuk meg az egyenletet a valós számok halmazán!

Megoldás:esetvizsgálat: ha cosx ≠ 0, tgx –re visszavezetés ; ha cosx =0addíciós tételre visszavezetés: :2-velnégyzetre emelés: nem ekvivalens átalakítás! 



jó tanár = tehetséges tanár?
milyen a jó tanár? 

(jó eredményeket ér el diákjaival,jó módszerei vannak,fejlődőképes,tanul hibáiból,biztos szakmai alapokon áll,szereti a gyerekeket, higgadt,toleráns,jó szakember, humoros, ösztönös, karizma…)

- tehetséges tanár tehetséggondozása ?! (továbbképzések)- határozott szakmai elképzelések (tudatosság, tervek, módszerek)- munkavégzés legjobb tudás és lelkiismeret szerint - segítő környezet kialakítása: flexibilitás, pozitív modellek, empátia



„Félig sem olyan fontos az,  mit tanítunk gyermekeinknek, mint az,  hogyan tanítjuk.  Amit az iskolában tanítunk,  annak legnagyobb részét elfelejtjük,  de a hatás, amelyet egy jó oktatási rendszer  szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.”    (Eötvös József)
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