
 

 

 

 
Összegző beszámoló 
NTP-MTB-M-15-0001 - MaTalent  
 
A pályázati kategória kódja: NTP-MTB-M-15-0001 
 
A pályázat célja: a matematikai tehetségazonosítás 
bevezetése legalább egy évfolyamon.  
 
A pályázaton elnyert összeg: 20.000.000 Ft 
 
A pályázat megvalósításának időszaka: a 2015. július 1 - 2016. június 30.  
 
1. Rövid összefoglaló 
 
A MaTalent program pályázati céljainak megfelelően kidolgozásra került az általános iskola 
4. évfolyama számára egy olyan tehetségazonosító módszertan és eszköztár, amely 
alkalmas a matematikai tehetségek feltérképezésére és megismerésére. A kidolgozott 
módszertan és eszköztár használata segíti a megfelelő tehetségfejlesztő programok 
kiválasztását a matematikai tehetségek számára. A pilot program keretében megtörtént a 
szakmai fejlesztések reprezentatív mintán történő kipróbálása, valamint a matematikai 
tehetségek és az érintett tehetségfejlesztő szakemberek támogató környezetének 
biztosításához egy köznevelési Matematikai Tudásközpont koncepciójának a kidolgozása. 
Elkészült a MaTalent honlap, amely TehetségTár informatikai felületén, a TehetségKapu 
nevet viselő (www.tehetsegkapu.hu) honlapon belül, különálló egységként jelenik meg. Így 
biztosítható, hogy a TehetségKapu, a TehetségTár és a MaTalent programok fejlesztései 
egységes elméleti alapokon, azonos célrendszerrel, egymáshoz illeszkedő eszköztárral 
segítsék az intézményi- és az intézményen kívüli tehetségazonosítást.  
 
2. Szakmai tevékenységek  
 
A matematikai szakmai fejlesztések elméleti háttere Renzulli tehetségmodelljére épül. Olyan 
tehetségazonosítási koncepció kidolgozására került sor, amely kevéssé érzékeny a 
szociokulturális háttérre és az iskolában folyó munka minőségére. Három tesztből álló 
tesztsorozat és három részes megfigyelési szempontsor készült. A kidolgozott eszközök: 
Mennyiségi logika és Matematikai gondolkodás feladatlap (minden tanuló számára); 
Matematikai kreativitás feladatlap (a tehetségígéretek számára); Jelek, megfigyelési 
szempontsor a pedagógusok számára; Versenytipológia (a negyedikesek számára elérhető 
matematikai versenyekről). 
A mérőeszköz-fejlesztés első lépéseként a feladatlap első változatának kipróbálása történt 
meg egy közel 100 fős mintán. A mérés célja kizárólag a teszt tulajdonságainak 
feltérképezése volt. A tapasztalatok alapján szükséges tartalmi és formai módosítás után a 
véletlen mintavétellel kiválasztott országos mintán próbáltuk ki a módosított feladatlapokat. 
A mérés célja – a javított feladatlap kipróbálásán túl – a tehetségazonosító módszertan 
kipróbálása volt. A Jelek, megfigyelési szempontsor kipróbálása is ekkor történt. 
Az eredmények alapján kiválasztott tehetségígéretek megírták a Matematikai kreativitás 
feladatlapot. Ezzel egy időben elérhetővé vált a MaTalent honlap. 

http://www.tehetsegkapu.hu/


 

 

3. A pályázatban megfogalmazott célok megvalósulása 
 

A pályázati program keretében két tehetségazonosító 
feladatlap készült. Az első feladatlap mennyiségi logika és 
matematikai gondolkodás szubtesztet tartalmaz. A Mennyiségi 
logika feladatlap minden negyedikes osztályban 
felhasználható, és megoldásához nem szükséges a 
matematika tananyag elmélyült ismerete. A Matematikai 
gondolkodás teszt az első három év matematika tananyagára 
épül. A teszt feladatainak kiválasztási szempontja az volt, hogy 
minden tanuló találjon benne sikerélményt nyújtó feladatot. 
Ennek eredményeként a legtehetségesebb tanulókat a 
feladatlap nem különbözteti meg kellő mértékben. Míg a 
Mennyiségi logika feladatlap önmagában is alkalmas a 

tehetségek kiválogatására, a Matematikai gondolkodás teszt eredményei csak a 
tehetségígéretek megtalálásában segítenek. A kiemelkedően tehetséges tanulók 
azonosítása a Matematikai kreativitás teszt segítségével végezhető el. A tehetségazonosítás 
módszertanának kipróbálása két lépésben – a teszt és a populáció paramétereit egyaránt 
vizsgálva – valósult meg. 
A Matematikai gondolkodás és a Matematikai kreativitás feladatlapok mellé az ekvivalens 
tesztváltozatok összeállításának támogatása céljából feladatbank készült. A feladatbank 
kipróbálására nem volt lehetőség, ezért a feladatok nehézsége és témaköre a bemért 
feladatokéhoz hasonló. 
A Versenytipológia a negyedikesek számára elérhető, a tehetséggondozás folyamatába jól 
illeszthető versenyek rövid jellemzését tartalmazza. A megfigyelési szempontsor minden 
érintett csoport (pedagógusok, szülők, kortársak) részére elkészült. A szempontsor 
tesztszerű, osztályozható állításokat tartalmazó formáját pedagógusok próbáltál ki. 
A MaTalent honlap a TehetségKapu honlapon belül, különálló egységként jelenik meg. Így 
biztosítható, hogy a TehetségKapu, a TehetségTár és a MaTalent programok fejlesztései 
egységes elméleti alapokon, azonos célrendszerrel, egymáshoz illeszkedő eszköztárral 
segítsék az intézményi - és az intézményen kívüli tehetségazonosítást.  



 

 

4. A pályázati támogatásból megvalósult programok tapasztalatai 
 
A szakmai team 12 alkalommal tartott konzultációt, amelyeken megvitatták az előzetesen 
elkészült és megküldött szakmai anyagokat, meghatározták a további feladatokat, szakmai 
irányokat. Több alkalommal összevont konzultációk zajlottak, hiszen a MaTalent és 
TehetségTár munkájának szoros tartalmi összehangolására volt szükség. A személyes 
találkozók mellett a team folyamatosan telefonon és e-mailben tartott kapcsolatot. 63 db 
matematikai tehetségazonosító feladat, 3 megfigyelési szempontsor és a matematikai 
versenyek jellemzőit tartalmazó Versenytipológia készült. 
A pilot programban 58 intézmény 1531 tanulója és 58 pedagógusa vett részt. A matematikai 
tehetségazonosítás második lépcsőjében 44 intézmény 297 legjobb eredményt elért tanulója 
került beválogatásra. Az intézmények jelentős százaléka hasznosnak és előremutatónak 
tartotta a MaTalent programot, de több olyan visszajelzés is érkezett, melyek szerint a 
feladatok nehézsége nem illeszkedik minden tanulójuk matematikai tudásához. 
 
5. A vállalt és a tejesített indikátorok száma 
 
Indikátor megnevezése  Vállalt 

indikátorszám  
Teljesített 
indikátorszám 

1. Kidolgozott matematika tehetségazonosítási módszertan 
száma  

1 1 

2. Kidolgozott módszertani segédanyag száma  1 1 

3. Kidolgozott feladatbankban szereplő feladat száma  60 63 

4. Összegző tanulmány száma 1 1 

5. A program megvalósításában részt vevő szakemberek 
száma  

7 7 

5. A ebből a tehetségsegítő szakemberek száma  5 5 

6. A matematikai tehetségazonosítási rendszer pilot 
szakaszában részt vevő intézmény száma  

50 57 

6.a. ebből a komplex fejlesztendő járásokban levő 
intézmény száma  

5 6 

7. A matematikai tehetségazonosítási rendszer pilot 
szakaszában részt vevő tanulók száma  

1500 1531 

7.a ebből a komplex fejlesztendő járásokban tanulók száma  80 80 

7.b ebből az azonosított matematikai tehetségek száma  100 297 

8. a matematikai tehetségazonosító rendszer 
pilotszakaszában részt vevő pedagógusok száma  

50 57 

9. A program megvalósításába bevont önkéntesek száma  5 34 
 


