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Bevezetés 

 

 

A kutatási feladat és annak célja 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából 2015 májusában az Oktatási Hivatal 

feladatként kapta, hogy a tehetségsegítés szakmai színvonalának fejlesztése érdekében tárja fel 

a tehetséggondozást érintő hazai továbbképzések hatékonyságát és eredményességét. A kutatási 

feladat háttere az volt, hogy az elmúlt 10 évben nem került sor a tehetséggondozással 

kapcsolatos képzések átfogó elemzésére, kutatására, mely a tehetséggondozás jövőbeli 

fejlesztési irányainak meghatározása, az ezzel kapcsolatos jövőbeli döntések meghozatala 

érdekében feltétlenül szükséges. 

 

A „tehetséggondozást érintő hazai továbbképzések” gyűjtőfogalom a pedagógusok 

továbbképzésének tág értelemben vett rendszerében egyrészt a pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 

szerinti akkreditált pedagógus-továbbképzések, másrészt a nemzeti felsőoktartásról szóló 2011. 

évi CCIV. törvény által szabályozott (egyes típusai esetében pedagógus-szakvizsga 

megszerzésének lehetőségét is biztosító) szakirányú továbbképzések körét jelenti. Ezen 

képzéstípusok hatékonyságának és eredményességének vizsgálata volt tehát a kutatás célja. 

 

A vizsgálandó képzések e két típusa alapján a kutatásban az Oktatási Hivatal két szervezeti 

egysége volt érintett mint e képzésekkel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatója (képzés 

alapítása, indításának nyilvántartásba vétele): a Köznevelési és Nyelvvizsgáztatási 

Akkreditációs Osztály, valamint a Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály. Ez 

alapján a kutatást e két osztály munkatársaiból alakított team végezte. 

 

A kutatást a felelősök a pedagógusok továbbképzési rendszere szereplőinek – képzésalapítók, 

képzésszervezők, képzésen részt vevők és munkáltatójuk – bevonásával és megkérdezésével 

végezték el. 

 

A kutatás elvárt eredményei 

 

A tehetséggondozást érintő továbbképzések hatékonyságának és eredményességének 

vizsgálata mint kutatási feladat eredményeként az alábbiakat határozta meg az Oktatási Hivatal: 

 

 tanulmány készül a továbbképzések tartalmi összehasonlítására; 

 ismerté válik a továbbképzések száma, és az, hogy milyen ezek országos hozzáférhetősége, 

a továbbképzések beiskolázásával, finanszírozásával, működtetésével kapcsolatos 

jellemzők, a továbbképzések eredményessége, beválása és értékelése. 

 

Így a kutatás hatása az lehet, hogy annak eredményeit a jövőben fel lehet használni új 

továbbképzések alapítása, indítása során. Az elvárt eredmények alapján az Oktatási Hivatal 

munkatársai a kutatás alábbi céljait azonosították: 

 

1. a tehetséggondozást érintő továbbképzések azonosítása (pedagógus-továbbképzések és 

szakirányú továbbképzések) 

2. a tehetséggondozást érintő továbbképzések csoportosítása különböző szempontok – 

alapítóik, szervezőik, mennyiségük (óra- és kreditszámuk), célcsoportjuk (mennyire szűk 
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vagy tág a bemenetel lehetősége), irányultságuk (általános tehetséggondozás vagy annak 

egy speciális területe), akkreditáció megléte és hossza stb. – alapján 

3. a tehetséggondozást érintő továbbképzések tartalmi vizsgálata, elemzése 

4. az alapított tehetséggondozást érintő továbbképzések megvalósulása (indult-e) 

5. kérdések a szervezéssel kapcsolatban, pl. nehézségek, gazdaságosság, ideális 

csoportlétszám, finanszírozás 

6. a tehetséggondozást érintő továbbképzések elvégzésének sikeressége – lemorzsolódás 

7. a tehetséggondozást érintő továbbképzések megvalósulásának értékelése 

8. a tehetséggondozást érintő továbbképzések hasznosulása, hatékonysága (beválás) 

 

A kutatás módszerei és irányai 

 

A kutatás során mind kvantitatív, mind kvalitatív módszerek alkalmazására sor került: 

 

1. Kvantitatív módszerek 

 

a) Kérdőíves adatgyűjtés  

 a képzőintézmény vezetésével (intézetvezető, dékán, ügyvezetői) 

 a továbbképzések szakmai és szervezési felelőseivel (szakfelelős), 

 a továbbképzésen részt vevőkkel, 

 a résztvevő munkáltatójával 

 

Kvantitatív megfigyelésre a rendelkezésre álló hatósági nyilvántartások adatai alapján 

(PedAkkred, Felsőoktatási Információs Rendszer) került sor. 

 

2. Kvalitatív módszerek 

 

a) Dokumentumelemzés, így elsősorban a tehetséggondozás   

 folyamatát támogató továbbképzésekre vonatkozó jogi szabályozás elemzése, 

 területén létesített vagy azzal összefüggésbe hozható továbbképzések létesítési 

dokumentumainak vizsgálata, a továbbképzések már lezárult alapítási eljárásai 

során keletkezett iratok, szakértői és akkreditációs vélemények feldolgozása. 

 

b) Mélyinterjú  

 a képzőintézmény vezetésével (igazgató, kari vagy tanszékvezető) 

 a továbbképzések szakmai és szervezési felelőseivel (szakfelelős), 

 a továbbképzésen részt vevőkkel, 

 a képzésen részt vevő személy munkáltatójával 

 

c) Fókuszcsoportos interjú és szakértői panel a kutatás első fázisában elért kutatási 

eredmények megvitatása és ezáltali kontrollja céljából. 

 

Mindezek alapján a kutatást 2 szakaszra (pillérre) építettük: 

 

1. kutatási szakasz: Az Oktatási Hivatal adatbázisaiból (PedAkkred, Pedagógus-továbbképzési 

Jegyzék, FIR) a tehetséggondozásban érintett pedagógus-továbbképzések és szakirányú 

továbbképzések adatainak kutatása. 

 

2. kutatási szakasz: Az 1. kutatási szakaszban kapott adatok összevetése a tehetséggondozási 

témában továbbképzéseket alapító-szervező intézmények vizsgálatával, valamint kutatási 
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adatok gyűjtése a rendszer egyéb résztvevőitől (továbbképzéseken részt vevők és 

munkáltatóik). 
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Az 1. kutatási szakasz kutatásainak eredményei 

 

 

1. A tehetséggondozást érintő képzések csoportosítása különböző szempontok alapján 

 

1.1. A képzések típusai 

 

A korábban írtak alapján 2 képzéstípusra irányulhatott a kutatás: 

 

 pedagógus-továbbképzés: ez alatt a képzéstípus alatt a kormányrendelet szerinti 

akkreditált pedagógus-továbbképzéseket értjük. Ez az úgynevezett – iskolarendszeren 

kívüli – képzéstípus, amelynek alapítási eljárása az Oktatási Hivatalnál kezdődik, és 

amelynek a létesítéséről az oktatásért felelős miniszter a Pedagógus-továbbképzési 

Akkreditációs Testület (röviden: PAT) véleménye alapján hoz döntést. A létesített 

képzéseket, azok indítását és pedagógus-továbbképzési jegyzékre vételét is az Oktatási 

Hivatal tartja nyilván. A pedagógus-továbbképzések mérőszáma a – hallgatói jelenlétre 

utaló – óraszám, amely igazodik a pedagógusok 7 évenkénti 120 órás továbbképzési 

kötelezettségéhez. 

 

A kutatás megkezdésének időpontjában az Oktatási Hivatal nyilvántartása szerint 84 db 

olyan akkreditált pedagógus-továbbképzés létezett, amelynek a tartalmi besorolása az, 

hogy „tehetséggondozás”. Ugyanakkor a pedagógus-továbbképzési jegyzék adatai 

alapján kiderült, hogy ebből csak 55-nek kérték a jegyzékre vételét, ebből következően 

a többi megalapított képzés nem indulhatott el.1 Így a kutathatóság érdekében a 

vizsgálatot első körben erre az 55 (legalább egyszer) meghirdetett képzésre szűkítettük. 

A kutatás során végzett mélyebb tartalmi elemzés ezt követően azt mutatta ki, hogy 

ebből az 55 pedagógus-továbbképzésből valójában nem minden esetben van teljes 

mértékben valódi tehetséggondozással, tehetségfejlesztéssel kapcsolatos tartalom 

(részletesebben ld. a tartalmi elemzésről szóló részben). 

 

 szakirányú továbbképzés: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

által szabályozott, a felsőoktatás rendszerébe tartozó – tehát iskolarendszerű formában 

megvalósítható – képzéstípus, mely a már felsőoktatási fokozattal rendelkezőknek 

hirdethető meg, és bár újabb felsőoktatási fokozatot nem, de újabb felsőoktatási 

oklevelet (ismertebb hétköznapi nevén: diplomát) és szakképzettséget eredményez. 

Ennek mérőszáma nem az óra- hanem a kreditszám (1 kredit = 30 hallgatói munkaóra, 

aminek csak egy része az oktatáson való jelenlét). Ezen képzéstípus létesítése szintén 

hatósági eljárásban, teljes mértékben az Oktatási Hivatalnál történik, egyedül a 

pedagógus-szakvizsgát eredményező szakirányú továbbképzések esetében kerül sor a 

pedagógus-továbbképzési rendszer működésének véleményezésére jogosult szakértői 

testület – ez jelenleg az Országos Köznevelési Tanács részbizottságaként működő 

Országos Pedagógusképzési és Továbbképzési Bizottság (OPTB) – véleményének 

beszerzésére. 

 

Szakirányú továbbképzésből tehetséggondozással összefüggésben összesen csak 10 

képzés létesítésére került sor. Azonban ebből a 10 képzésből 5 képzés pedagógus-

szakvizsgára készít fel, amelyek – a minden szakvizsgás képzésben azonos 55 kreditnyi 

                                                 
1 A kormányrendelet 8. § (1) bekezdése értelmében a pedagógus-továbbképzés szervezőjének előzetesen kérnie 

kell annak a továbbképzésnek a felvételét a pedagógus-továbbképzési jegyzékre, amelyet el kíván indítani. 
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kötelező ismeretkör miatt – csak részben tekinthetők tehetséggondozási jellegű 

továbbképzéseknek. Ebből az 5 szakvizsgás képzésből is egy az az általános „pedagógus 

szakvizsga szakirányú továbbképzési szak”, amelyiknek a választáson alapuló 

ismeretkörei közül csupán az egyik a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés ismeretkör 

(emiatt ezen képzés adatainak elemzésekor figyelembe kellett venni azt, hogy ez a 

képzés nem minden hallgató esetében minősül tehetséggondozási jellegű képzésnek). 

Tovább árnyalja a képet azt, hogy a 10 szakirányú továbbképzésből ténylegesen csak 5 

indult el az elmúlt években, ezekből 3 képzés szakvizsgás, melyek egyike szintén ez a 

„nem minden esetben tehetséggondozási jellegű” pedagógus szakvizsga szakirányú 

továbbképzési szak. 

 

A kutatási eredmények ismertetése során, ahol szükséges, külön-külön ismertetjük a 

pedagógus-továbbképzésekre és a szakirányú továbbképzésekre vonatkozó adatokat, tekintettel 

a két képzésforma között meglévő jelentős különbségekre. 

 

 
 

1. sz. ábra a létesített tehetséggondozó pedagógus-továbbképzések (84 db) és tehetséggondozó szakirányú 

továbbképzések (10 db) arányáról 

 

 
 

2. sz. ábra a jegyzékre vett tehetséggondozó pedagógus-továbbképzések (55 db) – és az elindított 

tehetséggondozó szakirányú továbbképzések (5 db) arányáról 
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1.2. A képzések alapítóinak típusai és az általuk alapított képzések száma 

 

Érdekes következtetések vonhatók le abból, hogy milyen típusú szervezetek jelennek meg 

alapítói oldalon: 

 gazdasági társaság: 16 szervezet – 26 képzést (csak pedagógus-továbbképzéseket) 

 nonprofit szervezet (nkft., egyesület, alapítvány): 7 szervezet – 19 képzést (csak 

pedagógus-továbbképzéseket) 

 felsőoktatási intézmény: 5 intézmény – 11 képzést (1 pedagógus-továbbképzést, 10 

szakirányú továbbképzést) 

 Oktatási Hivatal: 1 szervezet – 6 képzést (5 pedagógus-továbbképzést, 1 szakirányú 

továbbképzést) 

 minden egyéb (fenntartó, szövetkezet, köznevelési intézmény): 2 szervezet – 3 képzést 

(csak pedagógus-továbbképzéseket) 

 

 
 

3. sz. ábra a tehetséggondozó továbbképzések alapítóinak típus szerinti megoszlásáról 

 

 
 

4. sz. ábra az alapított tehetséggondozó továbbképzések számáról az alapító típusa alapján 

16

7

5

1
2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

gazdasági társaság nonprofit szervezet felsőoktatási
intézmény

Oktatási Hivatal minden egyéb

Tehetséggondozó továbbképzést alapító szervezettípusok megoszlása

26

19

11

6

3

0

5

10

15

20

25

30

gazdasági társaság nonprofit szervezet felsőoktatási
intézmény

Oktatási Hivatal minden egyéb

Tehetséggondozó továbbképzések száma alapítói típusonként



10 

Érdekességként állapítható meg, hogy a magánszféra túlsúlya ezen továbbképzések esetében is 

tetten érhető. A gazdasági társaságok és a nonprofit szervezetek együttesen közel 

háromnegyedét teszik ki az összes alapítónak, és az alapított képzések közel 70%-át ők jegyzik. 

Arányuk annak ellenére ilyen magas, hogy szakirányú továbbképzést ezen szervezetek nem 

alapíthatnak. A vizsgált képzések alapítói között az Oktatási Hivatal is megtalálható, 5 db 

pedagógus- és 1 db szakirányú továbbképzést alapított (az utóbbi egy speciális eset, amelyre 

jogszabály kötelezte az Oktatási Hivatalt, egyébként szakirányú továbbképzést csak 

felsőoktatási intézmények alapíthatnak). 

 

1.3. A tehetséggondozó továbbképzések helyszínei, elérhetősége 

 

A pedagógus-továbbképzések esetében az indítás nincs a továbbképzést indító szervező 

valamely – nyilvántartásban is regisztrált – képzési helyéhez kötve. Nem lehet azt mondani, 

hogy a szervező székhelyének települését vesszük alapul, mert ilyen továbbképzések elvileg 

bárhol az országban indíthatók, amennyiben a képzés megtartásának tárgyi, személyi és egyéb 

feltételei – nagyrészt csak a szervező általi értékelés alapján – adottak. Ilyen szempontból nehéz 

felállítani a tehetséggondozó pedagógus-továbbképzések földrajzi elérhetőségi térképét. 

Következtetéseket elsősorban a múltbeli adatokból tudunk levonni, alapul véve a pedagógus-

továbbképzési jegyzék adatait. Ez alapján az elmúlt 5 évben az alábbi településeken került sor 

továbbképzések megszervezésére (ld. részletesen az 1. mellékletben): 
 

 Budapest: 181 továbbképzés  

 Debrecen, Miskolc: 17-17 továbbképzés  

 Székesfehérvár: 15 továbbképzés  

 Szeged: 13 továbbképzés  

 Pécs: 12 továbbképzés  

 Kecskemét: 11 továbbképzés  

 Nyíregyháza, Veszprém: 9-9 

továbbképzés  

 Győr: 8 továbbképzés  

 Békéscsaba, Szolnok: 6-6 továbbképzés  

 Eger, Gyöngyös, Tatabánya, 

Zalaegerszeg: 5-5 továbbképzés  

 Nagykanizsa, Szombathely: 4-4 

továbbképzés  

 Baja, Békés, Ózd, Szentendre: 3-3 

továbbképzés  

 14 egyéb település: 2-2 továbbképzés  

 65 egyéb település: 1-1 továbbképzés  

 
5. sz. ábra a pedagógus-továbbképzési jegyzékre vett tehetséggondozó pedagógus-továbbképzések indítási 

helyszíneiről az elmúlt 5 évben 
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A fentiek alapján azt lehet mondani, hogy a tehetséggondozó pedagógus-továbbképzések 

körében Budapest szerepe és vonzereje megkérdőjelezhetetlen. A Budapestet követő két 

megyeszékhelyen kevesebb mint tizedannyi képzés magtartására került sor. E tekintetben tehát 

az látszik, hogy tehetséggondozó pedagógus-továbbképzésért a pedagógusok többsége 

Budapestre utazik (kénytelen utazni). 

 

A szakirányú továbbképzések esetében látszólag egyszerűbb meghatározni a továbbképzés 

földrajzi elérhetőségét, mivel az – iskolarendszerű képzésként – csakis a továbbképzést 

szervező felsőoktatási intézmény valamelyik képzési helyén (településén) indítható, ráadásul a 

FIR-ben valamennyi indítható képzést annak helye szerint is nyilvántartunk. Ez alapján 

tehetséggondozó szakirányú továbbképzések – hangsúlyozottan elvi szinten, lehetőségként – 

az alábbi településeken érhetők el (ld. részletesen a 2. mellékletet): 

 

 Veszprém: 6 továbbképzés  

 Székesfehérvár: 5 továbbképzés  

 Budapest, Keszthely, Nagykanizsa, Pápa: 4-4 továbbképzés  

 Vác: 3 továbbképzés  

 Eger: 2 továbbképzés  

 Debrecen, Győr, Hajdúböszörmény, Ibrány, Kaposvár, Miskolc, Nagykőrös, 

Nyíregyháza, Orosháza, Pécs, Sárospatak, Sopron, Szarvas, Szekszárd, Szombathely: 

1-1 továbbképzés   

 
6. sz. ábra a tehetséggondozó szakirányú továbbképzések lehetséges indítási helyszíneiről 

 

Ez alapján mintha a szakirányú továbbképzések esetében – ellentétben a pedagógus-

továbbképzésekkel – nem érvényesülne a Budapest-központúság (Budapest csak a 3. helyre 

került, ráadásul e helyezésen is negyedmagával osztozik). Azonban ez csak látszólag van így. 

Ha – a pedagógus-továbbképzésekhez hasonlóan – az elmúlt 5 évben ténylegesen el is indult 

továbbképzésekből indulunk ki, akkor az alábbi eredményt kapjuk a földrajzi megoszlásra: 
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 Budapest: 4 továbbképzés  

 Debrecen, Veszprém: 2-2 továbbképzés  

 Eger, Győr, Kaposvár, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Székesfehérvár, Szarvas, Vác: 1-1 

továbbképzés  

 
7. sz. ábra a tehetséggondozó szakirányú továbbképzések indítási helyszíneiről az elmúlt 5 évben 

 

Akár az elvi, akár a megvalósult szakirányú továbbképzésekből indulunk ki, a fentiek alapján 

az látszik, hogy az országban számos helyen nem (volt) elérhető tehetséggondozó szakirányú 

továbbképzés, még olyan sem, amelyik csak részben minősül annak. Igen szembeöltő ez 

Szegednél, de jól látszik Békéscsaba, Kecskemét, Sopron, Szolnok, Szombathely, Zalaegerszeg 

esetében is, amely helyeken ráadásul van is felsőoktatási intézményi jelenlét a településen. Így 

e településeken a pedagógus-továbbképzési forma marad egyedüli lehetőségként. 

 

1.4. A tehetséggondozó továbbképzések szervezőinek típusai és az általuk alapított képzések 

száma 

 

Az alapító intézmények és a képzést folytató intézmények eltérésére akkor kerülhet sor, ha az 

adott továbbképzés indítására az alapítón kívül más szervezet is jogosultságot szerzett. A 

pedagógus-továbbképzések esetében erre csak az alapító felhatalmazása esetén van lehetőség, 

szakirányú továbbképzések esetében ilyen megkötés nincsen, mindkét esetben azonban 

regisztráció történik az indítás tényéről. 

 

Az Oktatási Hivatal nyilvántartása alapján azt lehetett megállapítani, hogy pedagógus-

továbbképzések terén nincs eltérés az alapítóknál tapasztalt adatokhoz képest, mivel a vizsgált 

pedagógus-továbbképzések tekintetében a szervezők jellemzően az általuk alapított pedagógus-

továbbképzéseket szervezik, nem indítanak más által alapítottat. Ezzel szemben a szakirányú 

továbbképzéseknél kiütközött a különbség: pontosan 3-szor annyi indítási joggal rendelkező 

felsőoktatási intézmény van, mint ahány alapító. Ugyanakkor ezen többszöröződésért 

elsősorban a pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak a „felelős”, mivel az alapító 

Eötvös Loránd Tudományegyetemen kívül még 10 másik felsőoktatási intézmény is elindította. 

A többi szakirányú továbbképzés esetében nagyrészt az alapító rendelkezik a képzésindítás 
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jogával is, kivéve 2 képzést (az alapítón kívül az egyik esetben még egy, a másik esetben még 

4 intézmény jogosult indításra). Az indítás joga mindkét képzéstípus esetében csak 

képzésindítási lehetőséget, de nem kötelezettséget jelent. 

 

1.5. A képzések ideje (mennyiségi mérőszáma) 

 

A pedagógus-továbbképzések mérőszáma a jelenlétre vonatkozó óraszám. Ez alapján a vizsgált 

55 képzés óraszám szerinti megoszlása a következőképpen alakult: 

 30 órás: 46 továbbképzés 

 40 órás: 1 továbbképzés 

 60 órás: 8 továbbképzés 

 90 órás: 0 továbbképzés 

 120 órás: 0 továbbképzés 
 

 
 

8. sz. ábra a tehetséggondozó pedagógus-továbbképzések óraszámának megoszlásáról 

 

Jól látható az alacsonyabb óraszám (30-40 óra) erőteljes dominanciája (85% felett), a 60 órás 

tehetséggondozó továbbképzések aránya már csak 14,5%, ennél magasabb óraszámú 

továbbképzésben pedig nem is gondolkodtak az alapítók. 

 

A szakirányú továbbképzések mérőszáma a kreditszám, ez alapján az összesen e tárgyban 

alapított 10 képzés az alábbiak szerint szóródik: 

 60 kredites: 4 továbbképzés 

 90 kredites: 0 db továbbképzés 

 120 kredites: 6 képzés (ebből 5 továbbképzés szakvizsgás) 
 

 
9. sz. ábra a tehetséggondozó szakirányú továbbképzések kreditszámának megoszlásáról 

 

46

1 8

Tehetséggondozást érintő pedagógus-továbbképzések óraszám szerinti 
megoszlása

30 órás 40 órás 60 órás

4

0

6

A tehetséggondozó szakirányú továbbképzések kreditszámának megoszlásáról

60 kredites továbbképzések 90 kredites továbbképzések 120 kredites továbbképzések
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A „minimumra való törekvés” a szakirányú továbbképzések esetében is megfigyelhető volt, ez 

indokolja, hogy a szakvizsgás továbbképzéseken (amelyeknek a kreditszáma nem lehet 120-tól 

eltérő) kívüli továbbképzések mindegyike – egy kivételével – 2 félév/60 kredites. 

 

1.6. A képzések irányultsága 

 

A vizsgált továbbképzések egy része általánosan foglalkozik a tehetséggondozással, egy másik 

része pedig valamilyen speciális szakterületre vagy tantárgyra koncentrálva. Az 55 vizsgált 

pedagógus-továbbképzés esetében ez az alábbiak szerint alakult: 

 nem tantárgyi: 34 továbbképzés 

 speciális (tantárgyi): 21 továbbképzés 

o dráma: 4 továbbképzés  

o matematika: 4 továbbképzés  

o ének-zene: 4 továbbképzés  

o tánc: 2 továbbképzés  

o természettudomány: 2 továbbképzés  

o művészet: 2 továbbképzés  

o vizuális nevelés: 1 továbbképzés  

o sakk: 1 továbbképzés  

o különleges bánásmód: 1 továbbképzés  

 

  
 

10. sz. ábra a tehetséggondozó pedagógus-továbbképzések irányultságának megoszlásáról 

 

 

 

 

 

34

4 4 4
2 2 2

1 1 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

A tehetséggondozó pedagógus-továbbképzések irányultságának megoszlása



15 

A 10 vizsgált szakirányú továbbképzés esetében pedig az alábbiak szerint oszlott meg 

irányultság: 

 nem tantárgyi: 6 továbbképzés 

 speciális (matematika, tudományos alkotás): 4 továbbképzés 

 

  
 

11. sz. ábra a tehetséggondozó szakirányú továbbképzések irányultságának megoszlásáról 

 

Sajnálatos, hogy míg a pedagógus-továbbképzések esetében mind az általános, mind a speciális 

irányultságúak elindultak az elmúlt 5 évben, addig a szakirányú továbbképzések esetében a 4 

speciális irányultságú nem indult el egyszer sem (mind a négyet ugyanaz az egyetem alapította). 

Így a szakirányú továbbképzések körében speciális irányultságú továbbképzés nem csak, hogy 

nem volt kutatható, de ez egyúttal azt is jelenti, hogy a felsőoktatás jelenleg jó eséllyel kizárólag 

általános tehetséggondozó továbbképzéseket tud kínálni. 

 

1.7. A belépés feltételei (célcsoport) kontra munkakörök, amelyekben a továbbképzések 

ajánlottak 

 

1.7.1. A belépés képesítéssel kapcsolatos feltételei 

 

Az 55 vizsgált pedagógus-továbbképzés alapítási anyagai szerint az alábbi képesítésekkel 

rendelkezők jelentkezhetnek e továbbképzésekre (egy továbbképzésbe adott esetben több 

különböző képesítéssel is be lehet jönni): 

 

Képesítés típusa 
Pedagógus-továbbképzések 

száma 

Tanár 42 

Tanító 42 

Óvodapedagógus 40 

Pszichológus 29 

Gyógypedagógus 24 

Fejlesztőpedagógus 23 

Szociálpedagógus 21 

6

4

0

1

2

3

4

5

6

7

nem tantárgyi speciális (matematika, tudományos alkotás)

A tehetséggondozó szakirányú továbbképzések irányultságának megoszlása
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Szakoktató 19 

Gyakorlati oktató 18 

Konduktor 18 

Egyéb 17 

 
1. sz. táblázat a tehetséggondozó pedagógus-továbbképzések belépési feltételeiről 

 

Láthatóan a legtöbb képzés a tanári, tanítói és óvodapedagógusi szakképzettségre épül. A 

pedagógusokon belül jelentősnek mondható még a gyógypedagógusok és a 

fejlesztőpedagógusok számára ajánlott továbbképzési kínálat is, a nem pedagógus munkakörök 

közül pedig a pszichológusokat is beengedő képzések száma – ez utóbbi nem véletlen, hiszen 

a tehetséggondozás mind a tehetséges gyermek, mind a tehetséggondozó pedagógus 

pszichéjével is kapcsolatos tevékenység. Az egyéb képesítéssel rendelkezők számára nyitva 

álló képzések száma azért viszonylag magas (még utolsó helyen állóként is), mert közel ennyi 

továbbképzés nem specifikálja a belépéshez szükséges szakképzettséget: bármely 

szakképzettséggel rendelkezők számára lehetővé teszi a képzésbe történő belépést, így egyéb 

(pl. könyvtáros) szakképzettséggel is. Az kérdéses persze, hogy a képzésalapítók mennyire 

tudatosan gondolják át az alapítási anyag összeállításakor azt, hogy mely képesítéssel 

rendelkezőket engedik be az adott továbbképzésbe. 

 

A szakirányú továbbképzések esetében a képzési és kimeneti követelmények az alábbiak 

szerint határozzák meg a belépés feltételeit. Itt a jogszabályok értelmében eleve csak pedagógus 

szakképzettség jöhet szóba (így pl. könyvtáros, pszichológus nem), emiatt is kevesebb 

munkakör található): 

 

Képesítés típusa 
Szakirányú továbbképzések 

száma 

Tanár 9 

Tanító 8 

Óvodapedagógus 6 

Gyógypedagógus 5 

Konduktor 5 

Szociálpedagógus 3 

Szakoktató 2 

Egyéb pedagógus 2 

 
2. sz. táblázat a tehetséggondozó szakirányú továbbképzések belépési feltételeiről 

 

Itt tehát szűkebb képesítési körrel találkozunk, e továbbképzések elsősorban az 5 alapvető, a 

pedagógusképzés képzési területre besorolt pedagógus szakról (az első 5 sor képzései) várnak 

jelentkezőket, de – a pedagógus-továbbképzésekhez hasonlóan – mellőzik a csecsemő- és 

kisgyermeknevelő képesítés nevesítését (nem véletlenül, hiszen a csecsemő- és 

kisgyermeknevelő ugyan szintén pedagógusok, de ők nem a köznevelésben dolgoznak, a 

továbbképzésükre más jogszabály vonatkozik). 

 

1.7.2. A belépésnek a képesítésen kívüli, a szakmai gyakorlattal kapcsolatos előfeltételei 

 

Egy képzésbe való belépésnél az alapdiploma (képesítés) megléte mellett gyakran egyéb 

feltételeket is előírnak, melyek közül a leggyakoribb valamely releváns szakmai gyakorlat 

időtartama. A pedagógus-továbbképzések esetében túlnyomó többségben (49 továbbképzés) az 
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alapdiplomán kívül egyáltalán nem elvárt szakmai gyakorlat megléte. 3 továbbképzés 2 évnyi 

1 továbbképzés 3 évnyi, 2 továbbképzés pedig 7 évnyi szakmai gyakorlatot ír elő.  

 

 
 

12. sz. ábra a tehetséggondozó szakirányú továbbképzések belépési feltételeiként előírt szakmai gyakorlat 

időtartamáról 

 

A szakirányú továbbképzések esetében a kormányrendelet 13. § (1) bekezdése és a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 21/B. § (1) bekezdése értelmében pedagógus-szakvizsgát adó 

szakirányú továbbképzésekbe – a megfelelő pedagógusképesítésen túl – csakis legalább három 

év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal lehet belépni. Rajtuk kívül egyedül 

egyetlen nem szakvizsgás képzés (módszertani szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak) 

írt még elő belépési feltételként pedagógus szakképzettséget igénylő munkakörben eltöltött 

minimum egy éves szakmai gyakorlatot. 

 

1.7.3. Munkakörök, amelyekben a továbbképzések ajánlottak 

 

Az alapítási dokumentumok alapján az alábbiak szerint alakult az, hogy a továbbképzések mely 

munkakörben foglalkoztatottak számára ajánlottak (egy továbbképzés több munkakör számára 

is ajánlható): 

 

Ajánlott munkakör típusa 
Pedagógus-továbbképzések 

száma 

Tanár 44 

Tanító 42 

Óvodapedagógus 40 

Kollégiumi nevelő 33 

Fejlesztőpedagógus 27 

Gyógypedagógus 26 

Pszichológus 16 

Szociálpedagógus 15 

Gyakorlati oktató 14 

Szakoktató 14 

Egyéb 4 

Konduktor 2 

 
3. sz. táblázat a tehetséggondozó pedagógus-továbbképzések ajánlott munkaköreiről 
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Láthatóan a legtöbb képzés a tanári, tanítói és óvodapedagógusi munkakört betöltők számára 

ajánlott. Elég nagy a kollégiumi nevelők, a fejlesztőpedagógusok és a gyógypedagógusok 

számára ajánlott továbbképzési kínálat is. Itt is kérdéses a képzésalapítók következetessége a 

tekintetben, hogy mely munkakört betöltőknek ajánlják a továbbképzéseket. Jól látható ugyanis 

a felvétel feltételei és a munkaköri ajánlás közötti különbség például a konduktorok esetében: 

míg az 1. számú táblázat értelmében akár 18 képzés is elérhető egy konduktornak, addig a 3. 

számú táblázat értelmében csak 2 olyan továbbképzés van, amelyik kifejezetten ajánlott e 

munkakört betöltőknek (is). 

 

A szakirányú továbbképzések esetében a képzési és kimeneti követelmények nem fogalmaznak 

meg ajánlott munkakört, így annak sem bemutatására, sem a felvétel feltételivel való 

összevetésére nem volt lehetőség. 

 

1.8. Egyéb elemzési szempontok 

 

Kizárólag a pedagógus-továbbképzések esetében részletes annyira az alapítási eljárás során 

keletkező dokumentáció, hogy az további elemzések elvégzését is lehetővé tegye az alábbi 

szempontok alapján: 

 

 záró ellenőrzés módja 

 tartalmi terület szerinti megoszlás 

 ajánlott intézménytípus 

 kötődés kerettantervhez 

 a tanúsítvány kiadásának módja 

 ellenőrzéssel érintett tematikai egységek száma 

 előírt minimum részvételi arány 

 ajánlott szakirodalmi kiadványok száma 

 speciális tárgyi feltételek biztosításának szükségessége 

 

Ezek eredményeit a 3. mellékletben foglaltuk össze. 

 

 

2. A tehetséggondozással foglalkozó képzések tartalmi vizsgálata 

 

A nyilvántartásokban szereplő adatok elemzését követően megkezdtük a tehetséggondozó 

továbbképzések mélyebb szakmai-tartalmi elemzését. Az összesen megvizsgált 55 pedagógus-

továbbképzés esetében ennek alapja a továbbképzések akkreditált alapítási anyaga, míg az 

összesen 10 megvizsgált szakirányú továbbképzés esetében a nyilvántartásba vett képzési és 

kimeneti követelmények voltak. Az alábbi megállapítások tehát annak függvényében pontosak, 

hogy a továbbképzés alapítói mit fogalmaztak meg a továbbképzés létesítésére vonatkozóan 

elkészített dokumentumban. 

 

Előfordulhat, hogy adott esetben egy tartalmi elem neve szó szerint vagy a rokon értelmű 

kifejezések szintjén hiányzik ugyan a dokumentumból, ám ennek ellenére az alapítónak 

szándékában állt azt oktatni. Ezen problémák egy részét ellensúlyozni, az itt kapott adatokat 

pontosítani a kutatás 2. kutatási szakaszban elvégzett módszerekkel próbáltuk. 

 

Ennek során elsőként az alábbiak vizsgálatára törekedtünk: 
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 Mennyire tekinthető az adott továbbképzés valóban tehetséggondozó jellegűnek? 

 Kitér-e az adott továbbképzés a tehetséggondozás 6 részelemére, vagyis az ún. 

minősített tehetséggondozó műhelyek2 (röviden: MTM) 6 alapfeladatára? 

 Milyen egyéb, a tehetséggondozói tevékenység szempontjából lényeges elemek 

jelennek meg még a továbbképzések tartalmaiban? 

 

2.1. Mennyire tekinthető a továbbképzés tehetséggondozó jellegűnek? 

 

A pedagógus-továbbképzések tartalmi elemzése során az alábbi kategóriákba sorolást végeztük 

el: 

 

 teljesen tehetséggondozási továbbképzés: 32 képzés 

 részben tehetséggondozási továbbképzés: 6 képzés 

 inkább képességfejlesztő továbbképzés: 11 képzés 

 nem tehetséggondozási továbbképzés: 6 képzés 

 

 
 

13. sz. ábra a tehetséggondozó pedagógus-továbbképzések tartalmi megoszlásáról 

 

Teljesen tehetséggondozási továbbképzésnek azt tekintettük, amelynek mind a megnevezése, 

mind a célja, mind a tartalmi követelményei teljes mértékben a tehetséggondozásra utalt, azzal 

foglalkozott, és nem akadt egyetlen olyan tematikai egysége sem, amelyik ne ezzel a témával 

lett volna kapcsolatos. 

 

A részben tehetséggondozási továbbképzéseket az jellemzi, hogy nevükben 

tehetséggondozási programok, de céljukat és a tartalmi követelményeket elolvasva az látszik, 

hogy a tehetséggondozás mellett megjelennek további elemek is, amelyek nem szükségszerűen 

                                                 
2 A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek minősítési eljárásának kézikönyve, Új Nemzedék Központ, 2016, 9-

10. oldal 

32

6

11

6

A tehetséggondozó pedagógus-továbbképzések tartalmi megoszlása

teljesen tehetséggondozási továbbképzés részben tehetséggondozási továbbképzés

inkább képességfejlesztő továbbképzés nem tehetséggondozási továbbképzés
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tehetséggondozási jellegűek. Ilyen például az, ha továbbképzésnek célja közreműködni „a testi 

és lelki egészség megőrzésében” is vagy ha terápiás módszerek, a tantárgy iránti érdeklődés 

felkeltési módszereinek elsajátítását ígéri, avagy ha élménypedagógiai programok tervezésére, 

szervezésére kívánja felkészíteni a résztvevőket. 

 

Az inkább képességfejlesztő továbbképzések esetében a tehetséggondozás kifejezés inkább 

már csak a képzés elnevezésében jelent meg, de nem valódi érelemben vett tehetséggondozásról 

szól, hanem a különböző szinten lévő (nem csak a tehetséges) gyerek meglévő képességeinek 

fejlesztésére törekszik. Az ilyen továbbképzések céljukban és tartalmi követelményeikben 

jellemzően legfeljebb csak elvétve tartalmaznak olyan elemeket, amik egy valódi 

tehetséggondozó továbbképzés esetében (tehetségelméleti alapozás, tehetségazonosítás, 

tehetséggondozási módszerek) szükségszerűek, esetükben a különböző életkorú és képességű 

gyerekeknek történő ismeretátadás hatékonysága (például játékos képességfejlesztés, lexikális 

tudás növelése, módszertani ötletgyűjtemény) esik nagyobb súllyal latba. 

 

Azokat a továbbképzéseket, amelyek legfeljebb csak a nevükben tartalmazzák a 

„tehetséggondozás” kifejezést, de amelyekben egyetlen olyan elem sem jelenik meg még célok 

szintjén sem, amelyek a tehetséggondozási továbbképzések jellemzője, a nem 

tehetséggondozási program kategóriába soroltuk. 

 

A szakirányú-továbbképzések esetében a tartalmi elemzés révén csak 2 csoport keletkezett: 

 

 teljesen tehetséggondozási továbbképzés: 5 képzés 

 részben tehetséggondozási továbbképzés: 5 képzés 

 

Ahogyan azt fentebb, a tehetséggondozó továbbképzések típusairól szóló részben is jeleztük, a 

pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzések csakis részben szólhatnak 

tehetséggondozásról, mert a képzés közel fele részben kötelező ismeretkörökből áll, és csak a 

fennálló rész juthat tehetséggondozásra. Az 5 ilyen szakvizsgás képzésből 4 esetében a 

választáson alapuló ismeretkör minden esetben tehetséggondozás, de az 5., az általános jellegű 

„pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak” esetében a tehetséggondozás csak az 

egyik lehetséges választáson alapuló ismeretkör és a képzést folytató intézmény kínálata, 

valamint a jelentkező hallgatók választása dönti el, hogy sor kerül-e egyáltalán 

tehetséggondozási ismeretek oktatására e képzésben. 

 

A továbbképzések tehetséggondozási jelleg alapján történt fenti kategorizálásától kezdve a 

további kutatás – az egyes tartalmi elemek vizsgálata – során csakis olyan pedagógus-

továbbképzésekre összpontosítottunk, amelyek az elnevezésükön túl is tartalmaznak 

tehetséggondozási elemeket, azaz amelyek legalább a részben tehetséggondozási 

továbbképzések körébe tartoztak (38 ilyen van). A szakirányú továbbképzések esetében 

egyetlen képzés sem maradt ki, mivel azok mind vagy teljesen vagy részben tehetséggondozási 

továbbképzésnek minősültek. 

 

2.2. Kitér-e a továbbképzés a tehetséggondozás 6 részelemére (az MTM-alapfeladatokra)? 

 

A tehetséggondozás 6 részeleme a következő: 

 

 tehetségazonosítás 

 tehetséggondozási módszerek 

 egyéni mappa készítése 
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 (intézményi) tehetségtanácsadás 

 hálózati együttműködés 

 (intézményi) tehetséggondozási terv készítése 

 

A tehetséggondozás 6 részeleme után kutatva a tehetséggondozó körében, az alábbi 

megállapításokra jutottunk: 

 

Tehetséggondozási részelem 

(MTM-alapfeladat) 

Pedagógus-

továbbképzések 

száma és aránya 

Szakirányú 

továbbképzések 

száma és aránya 

tehetségazonosítás 34 (89%) 10 (100%) 

tehetséggondozási módszerek 38 (100%) 10 (100%) 

egyéni mappa készítése 13 (34%) 10 (100%) 

(intézményi) tehetségtanácsadás 4 (11%) 6 (60%) 

hálózati együttműködés 6 (16%) 3 (30%) 

(intézményi) tehetséggondozási terv készítése 22 (56%) 10 (100%) 

 
4. sz. táblázat a tehetséggondozási részelemek (MTM-alapfeladatok) megjelenéséről a tehetséggondozó 

továbbképzésekben 

 

A pedagógus-továbbképzések terén a fenti adatokból az a következtetés vonható le, hogy az 

alapítók a legfontosabbnak egyértelműen a tehetséggondozási módszer(ek) megtanítását 

gondolják (100%). Többségükben maguk is fontosnak tartják a tehetségazonosítás kérdését, 

mely szintén jelentős számú továbbképzésben (89%) oktatott ismeretanyag. Az (intézményi) 

tehetséggondozási terv készítésének oktatása is szép számú képzésben (56%) megjelenik. Az 

egyéni mappa készítése viszont már szinte csak harmadarányt (34%) képvisel, a hálózati 

együttműködés (6%) és az (intézményi) tehetségtanácsadás (4%) pedig kifejezetten az 

elhanyagolt területekhez tartoznak. Annak érdekében, hogy lássuk a kínálati oldal mellett a 

keresleti oldal vélekedését az erről az összetételű kínálatról, a résztvevő pedagógusokat és 

munkáltatóikat kérdőívben kérdeztük meg, mit tartanának fontosnak tehetséggondozó 

továbbképzések terén, ennek eredményeit a 2. kutatási szakaszos kutatási eredményeknél 

ismertetjük. 

 

A szakirányú továbbképzések esetében a fenti elemek közül nem mindegyik jelent meg 

egyértelműen vagy szó szerint a képzési és kimeneti követelményekben. Az egyéni mappa, a 

hálózati együttműködés, az (intézményi) tehetséggondozási terv és az (intézményi) 

tehetségtanácsadás oktatásbeli jelenlétére időnként csak áttételes módon lehetett következtetni, 

így például az „egyéni tehetségfejlesztő programok”, az „egyéni fejlesztés” vagy az „egyéni 

sajátosságokat figyelembe vevő személyiségformálás” kifejezések feltehetően jelentik az 

egyéni mappa készítését is. Láthatóan nem volt olyan szakirányú továbbképzés, amelyiknek az 

alapítója ne tartaná fontosnak a tehetségazonosítást és a tehetséggondozási módszertant 

(mindkettő 100%). Érdekes – bár lehet, hogy a fentebb írt áttételes értelmezés következménye 

–, hogy a szakirányú továbbképzéseknél 100%-ot hozott az egyéni mappa és az (intézményi) 

tehetséggondozási terv készítése is. Ugyanakkor a szakirányú továbbképzések körében is az 

(intézményi) tehetségtanácsadás (60%) és a hálózati együttműködés (30%) voltak a leginkább 

háttérbe szorult képzési témakörök. 

 

2.3. Milyen egyéb, a tehetséggondozói tevékenység szempontjából lényeges elemek jelennek 

meg még a továbbképzések tartalmaiban? 
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Ennek során az alábbi tartalmi elemek vizsgálatára törekedtünk: 

 

 Történik-e tehetségelméleti-fogalmi alapozás? 

 Jellemzi-e a továbbképzés valamilyen speciális ismeret, módszer, fókusz (pl. coaching, 

mentorálás, tutorálás, komplex személyiség-fejlesztés, differenciálás, konzultációs 

képesség a szülőkkel, hátránykompenzáció stb.)? 

 Az általános tehetségpszichológiai ismereteken túl a tehetség(es diák) “gyenge 

oldalával”, problémáival is foglalkozik-e a továbbképzés? 

 Kitér-e a továbbképzés a tehetséggondozó pedagógus személyiségére? 

 Milyen tehetséggondozási színterek jelennek meg? 

 Az alkalmazott módszer nyomon követése, korrekciója megjelenik-e a képzésben? 

 

A vizsgálat elvégzése után a következő eredményt kaptuk. Mivel a szakirányú továbbképzések 

esetében részletes tematikát is tartalmazó alapítási dokumentum helyett csak a szűkebb tartalmú 

képzési és kimeneti követelmények álltak rendelkezésünkre, nem minden szempont esetében 

lehetett egyértelműen megállapítani, hogy a továbbképzés valóban érinti-e az adott tartalmi 

elemet. (Így például a tehetség „gyenge oldalára” is koncentrálónak tekintettük az olyan 

továbbképzést, amelyik a tehetség professzionális fejlesztését irányozta elő, annak ellenére, 

hogy más továbbképzések esetében az „alulteljesítés” vagy a „tanulási zavarok” kezelése 

egyértelműbben utal erre a témakörre.) 

 

Tehetséggondozási tartalmi elem 
Pedagógus-

továbbképzések száma 

Szakirányú 

továbbképzések száma 

Tehetségelméleti-fogalmi alapozás 27 (71%) 10 (100%) 

Speciális ismeret, módszer, fókusz 36 (95%) 4  (40%) 

A tehetség “gyenge oldala” 12 (32%) 10  (100%) 

A pedagógus személyisége 12 (32%) 7  (70%) 

Nyomon követés, korrekció 2 (0,5%) 5  (50%) 

 
5. sz. táblázat az egyéb tehetséggondozási tartalmi elemek megjelenéséről a tehetséggondozó továbbképzésekben 

 

A kapott adatokból az alábbi megállapítások szűrhetők le: 

 

 Tehetségelméleti-fogalmi alapozást a pedagógus-továbbképzések több mint 70%-a, a 

szakirányú továbbképzések 100%-a fontosnak tartja. Érdekes ez az adat annak 

fényében, hogy a gyakorlati alkalmazás szempontjából nem biztos, hogy a kereslet 

elvárása ilyen magas lenne az elméleti alapozó ismeretek iránt (ld. 2. kutatási szakaszos 

kutatás). 

 

 Míg az – adott esetben 1 vagy több – speciális témakörre (pl. mentorálás, coaching, 

hátránykompenzáció, BTM-nehézségek kezelése, drámapedagógia, konzultációs 

képesség a szülőkkel, Okoskocka, Módszerkocka, szemléletformálás stb.) való fókusz 

a pedagógus-továbbképzések 95%-át jellemezte, addig a szakirányú továbbképzési 

kínálatban ennek aránya ennél jóval kisebb volt. (Továbbá ez a 4 továbbképzés 

valójában csak 2 – matematika, tudományos alkotás –, mert mindkét témának van 

szakvizsgás és nem szakvizsgás változata, ráadásul e 2 témában alapított 4 

továbbképzés sosem indult el.) 
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 A tehetség fejlesztésének komplex szemléletmódja megköveteli, hogy a tehetséges 

gyermeknek ne csak a pozitív, hanem a negatív oldalát is tekintetbe vegye és hatékonyan 

kezelje a tehetséggondozó pedagógus. E tekintetben örvendetes, hogy a továbbképzési 

kínálat ezt a pedagógus-továbbképzések esetében kb. harmadában (32%), a szakirányú 

továbbképzések pedig 100%-ban figyelembe veszik és fontosnak tartják a képzés során. 

 

 A tehetséggondozásban is mondhatni „kettőn áll a vásár”: e tevékenység legalább 

annyira szól a tehetséges gyerekről, mint a tehetséggondozási tevékenységet 

megvalósító pedagógusról. E speciális szakpedagógia emiatt szintén igényli a 

pedagógus személyiségének vizsgálatát, önismeretet, speciális szemléletet és attitűdöt. 

Ehhez az elváráshoz a tehetséggondozó továbbképzések is igazodni látszanak: a 

pedagógus-továbbképzések szintén kb. harmadában (32%), a szakirányú 

továbbképzések pedig 70%-ban jelenítenek meg tartalmukban, pedagógusi pszichével, 

szemléletformálással, mentálhigiénével kapcsolatos ismereteket. 

 

 Érdekesség, hogy a továbbképzések tartalmán belül egyáltalán nem látszik a fontossága 

az utánkövetésnek, legalábbis a továbbképzés-létesítési dokumentumokban lévő 

leírások alapján: a pedagógus-továbbképzések körében ennek aránya csak 0,5%, a 

szakirányú továbbképzések esetében pedig 50% (ez utóbbi is elsősorban csak az alapján 

ekkora arány, hogy a képzési és kimeneti követelmények minőségértékelésre utalnak, 

amely fogalom magába foglalja a visszacsatolás vizsgálatát is). Ugyanakkor 

valószínűleg sok esetben a tehetséggondozási módszertan körében – anélkül, hogy a 

létesítési anyagban ezt külön kiemelnék – sor kerül ennek a témakörnek az ismertetésére 

is. 

 

Az 1. kutatási szakaszban a közhiteles hatósági regiszterekben nyilvántartott adatok és alapítási 

dokumentumok szöveges elemzése alapján tettünk megállapításokat, vontunk le 

következtetéseket. A 2. szakaszban arra törekedtünk, hogy ezen szempontokat – a kapcsolódó 

kérdésekkel történő kiegészítéssel – közvetlen megkérdezés révén ellenőrizzük, illetve újabb 

információkat nyerjünk. 
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A 2. kutatási szakasz eredményei 

 

Az 1. kutatási szakaszban kiválasztott továbbképzések szervezői közül kiválasztottunk 10 

pedagógus-továbbképző és 5 felsőoktatási intézményt, melyeket felkértünk, hogy vegyenek 

részt a kutatásunkban. Részükre összeállítottunk egy, a képzésekre és a 

résztvevőkre/végzettekre vonatkozó adatkérésből, valamint kérdőívekből álló „csomagot”. 

Külön-külön kérdőíveket készítettünk képzésalapítói, képzésszervezői, résztvevői és 

munkáltatói szemszögre nézve, hogy a különböző szereplők saját aspektusaiból kapjunk képet 

a témáról. A kérdőíves adatfeldolgozáson túl fókuszcsoportos interjút is tartottunk az érintettek 

részvételével. Az e módszerekkel végzett kutatás során számos rendkívül hasznos információra 

derült fény, olyanokra, amelyek a hatósági nyilvántartások adataiból és az azokkal végzett 

elemzőmunka révén nem szerezhetők meg. 

 

1. Hirdetett és megtartott képzések aránya, valamint jelentkezők és végzettek aránya 

 

A tehetséggondozást érintő képzések eredményességének kutatása során kitértünk az alábbiak 

vizsgálatára is. Bár ezen kérdések kapcsán nem minden képzésszervezőtől érkezett válasz, a 

szakirányú továbbképzések esetében a rendelkezésre álló FIR adatokból (bejelentett hallgatók 

száma) ki lehetett következtetni egyes meg nem válaszolt adatokat (pl. meghirdetett és elindított 

képzések száma, felvett és végzett hallgatók száma) is. A pedagógus-továbbképzések esetében 

ilyen eszköz sajnos nem áll rendelkezésre, itt azonban viszonylag nagy arányú volt a válaszolók 

száma. Az alábbi adatokat mindenképpen ezek figyelembe vétele mellett javasolt kezelni. 

 

1.1. Hány képzést terveztek meghirdetni a szervezők, és ehhez képest hány képzés valósult meg 

ténylegesen az elmúlt 3 évben? 

 

A tehetséggondozó pedagógus-továbbképzések meghirdetése – a vizsgált sokaság és a kapott 

adatok alapján – viszonylag sikeresnek nevezhető: 298 alkalommal történt meghirdetés alapján 

264 képzésindításra került ténylegesen sor, ez 88,5%-os arány (ld. részletesen a 4. 

mellékletben). Ez alapján az mondható, hogy a tehetséggondozó pedagógus-továbbképzések 

viszonylag nagy biztonsággal hirdethetők meg. Ezt befolyásolhatja természetesen sok 

körülmény: a képzés helye, ideje, a szervezők óvatossága vagy képzéstartási kapacitása, az 

alapított képzések és a képzési lehetőségek száma, valamint a finanszírozási-támogatási 

lehetőségek. 

 

A tehetséggondozó szakirányú továbbképzések esetében – az iskolarendszerű képzés miatt – 

tanévenként legfeljebb 2 meghirdetés lehetséges. Ezzel együtt is az látszik, hogy 46 

képzésmeghirdetésből 41 sikeres volt, ami 89%-os arányt jelent. Ebben a szegmensben a 

meghirdetés sikerességét erősen befolyásolhatja az, hogy az elindult 5 képzéstípusból 3 

pedagógus-szakvizsga megszerzését biztosítja. 

 

1.2. Hogyan alakult a jelentkezők (a képzést megkezdők) és az azt elvégzők száma? 

 

Más-más megközelítést igényel a lemorzsolódás vizsgálata a két képzéstípus esetében. A 

pedagógus-továbbképzések képzési időtartama viszonylag rövid, a szervező és a jelentkezők 

között csak az adott időpontban induló továbbképzésre jön létre kapcsolat (szerződéses 

jogviszony). Ennek következtében nincs ismétlésre lehetőség, a résztvevő vagy végig csinálja 

az esetek nagy többségében – főleg hogy jelen esetben a 30 órás képzések domináltak – 

legfeljebb 5 nap alatt megtartott továbbképzést, vagy nem, így a lemorzsolódás sokkal 

direktebben jelentkezik és emiatt könnyebben is mérhető. 
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A szakirányú továbbképzések esetében azonban tartós kapcsolat (hallgatói jogviszony) jön 

létre, emiatt – és a felsőoktatási szabályozás következtében – a képzés teljesítése elhúzódhat pl. 

halasztással (passzív hallgatói státusz) vagy az abszolutórium megszerzése után a szakdolgozat 

védésének, a záróvizsga letételének későbbre halasztásával. Ugyanakkor a felsőoktatásban 

létező kreditbeszámítás intézménye folytán arra is lehetőség van, hogy a hallgatók a képzést az 

irányadó képzési idő előtt befejezzék, ha korábbi tanulmányaik révén jelentős mennyiségű 

korábban szerzett ismeret (kompetencia) elismerhető. Mindezek miatt a lemorzsolódás 

számítása más módszertant igényel. 

 

A tehetséggondozó pedagógus-továbbképzések esetében szervezőktől visszakapott, kitöltött 

adattáblázat adatai alapján azt lehetett megállapítani, hogy az összesen 5.866 jelentkezőből 

5.366 fő végezte el a képzést, a lemorzsolódás aránya tehát csupán 8,5%. 

 

A szakirányú továbbképzések esetében a lemorzsolódás vizsgálatánál a fentebb említett 

nehézségek miatt akkor jár el az ember helyesen, ha képzésenként külön-külön vizsgálja a 

képzés hosszát, ez alapján összeveti a képzést kezdett és elvégzett hallgatók számát, de 

számításba kell vennie mind a kreditbeszámítás intézményét, mind azt, hogy akik a normál 

képzési idő alatt nem fejezik be a képzést, azok később még megtehetik (lemorzsolódásnak 

látszó halasztás). Emiatt a normál képzési idő végén nem feltétlenül csak azok szereznek 

diplomát, akik a képzésbe eredetileg a képzési idő kezdetén beléptek, hanem az esetleg később 

felvett, de kreditbeszámítással élő, valamint a korábban kezdett, de halasztással élő hallgatók 

is. 

 

Mindezek alapján a számok azt mutatják, hogy 2013 és 2016 között 3.723 fő tanult azon az 5 

szakirányú továbbképzésen, amelyik elindult az elmúlt 5 évben, de ha ebből leszámítjuk a nem 

csak a tehetséggondozási modult biztosító általános jellegű „pedagógus szakvizsga” nevű 

képzést, akkor egyértelműen tehetséggondozó szakirányú továbbképzésen csak 327 fő. Ezek 

egy része a képzést 2013 előtt kezdhette, a 327 fő hallgatóból kb. 50 fő, így kb. 277 főről 

beszélhetünk, aki a képzését 2013 és 2016 között kezdte. A 2015 és 2017 között végzett 

hallgatók száma 1.643 fő, a „pedagógus szakvizsga” nevű képzés nélkül 153 fő. (Ebből a 153 

főből 140 fő a tehetséggondozási ismeretek mellett pedagógus-szakvizsgát is szerzett.) Ha a 

153 főt a 277 főhöz viszonyítjuk, akkor egy 55%-os arányt kapunk, így a lemorzsolódás 

mértéke kb. 45%. Ez az arány meglepően magas, és azt feltételezi, hogy a végzettségi 

statisztika adatai nem biztos, hogy pontos adatbejelentésen alapulnak.  

 

2. A kérdőíves kutatás eredményei 

 

Ezek közül a kutatás témaköre szempontjából legfontosabb kérdésekre adott válaszokat az 

alábbiakban – a résztvevők típusaiként külön-külön – foglaljuk össze. Mivel a kérdőíve 

válaszok a tehetséggondozással tudományos szinten, illetve a gyakorlatban is foglalkozó 

szakemberektől származtak, és célunk volt azokat torzításmentesen összefoglalni, igyekeztünk 

azokat a legpontosabb eredeti megfogalmazásban megtartani a következő részekben. 

Sorrendben először a kínálati oldalt képviselő alapítók és szervezők meglátásainak 

bemutatására kerül sor, ezt követően a keresleti oldalon elhelyezkedő résztvevők és 

munkáltatóik szempontjai következnek. Izgalmas kérdés, hogy a két oldal képviselői 

mennyiben képviselnek azonos és mennyiben különböző véleményeket ugyanazon 

kérdéskörökben. 
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2.1. A képzésalapítók meglátásai 

 

2.1.1. A képzésalapítás indokai 

 

Legelsőként kiemelendő, hogy a kérdőívet kitöltött alapítók mindegyike esetében van egy erős 

tehetséggondozási szakmai múlttal (is) rendelkező alkalmazotti kör és ezen kollégáknál egy 

ebből fakadó belső elkötelezettség ilyen továbbképzések alapítása és szervezése iránt. Úgy 

gondolják, hogy a tehetséges diákokkal mint különleges bánásmódot igénylő tanulókkal való 

bánásmód kiemelt területe a mai magyar köznevelésnek, így a gyakorló pedagógusokat 

alaposan fel kell erre a feladatra készíteni nem csak az alapképzésekben, hanem a 

továbbképzések során is. A továbbképzés alapításában részt vevő kollégák tehetséggondozás 

iránti pedagógiai-pszichológiai szakmai érdeklődése, közéleti tevékenysége tehát az egyik 

nyomós ok. 

 

Fontos okként került megemlítésre az a felismerés, hogy a tehetségek gondozásának, 

sikerességének és színvonalának egyik legfontosabb tényezője a tehetségesek tanárainak 

felkészültsége, tudása és módszertani gazdagsága. Ha az a cél, hogy a tehetségeink ne 

vesszenek el, akkor cél kell legyen az is, hogy meglegyen az a szakemberbázis, amely értő 

módon tud tehetségek gondozásában, mentorálásában, egyéni tanulási útvonalakban, gazdagító 

gyakorlatokban gondolkodni, mentálhigiénés szempontokat figyelembe venni. 

 

Volt, aki megemlítette a tehetséggondozás témaköre iránt tapasztalt országos érdeklődést a 

hazai tehetségmozgalomban, összefüggésben azzal, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény a tehetséggondozást a köznevelési intézmények deklarált feladatává tette. 

Ugyanígy lényeges a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról szóló 126/2008. (XII. 4.) OGY 

határozat. Mindkét jogi szabályozó eszközből fakadó feladatok megvalósítását – többek között 

– továbbképzéssel kívánták elősegíteni. 

 

2.1.2. Hiányok a sikeres tehetséggondozás terén vagy annak valamely részterületén 

 

A kérdőívek a következő hiányosságokat említették: 

 

 Nem létezik egységes tehetségfogalom. Ez azért probléma, mert a tehetség fogalmának 

hiányában nem konkretizálható pontosan a tehetségazonosítás, illetve -gondozás sem. 

 

 A tehetségazonosítást többen is jelezték, mint aminek a terén hiányosság tapasztalható: 

különösen a pedagógus kompetenciakörben használható módszerek, eszközök terén van 

hiányosság, s ezek alkalmazásának oktatása terén is. Az ehhez kötődő hiány abból 

adódhat, hogy bizonyos objektív tesztek felvétele, kiértékelése korátok között 

valósítható meg. Nem teljesen tisztázottak az azonosítás kérdései, kompetenciahatárai, 

a képzésben részt vevők szerepkörei. 

 

 Fontos észrevétel a jelenlegi tehetséggondozó továbbképzésekkel kapcsolatban, hogy a 

képzésben nincs meg az elmélet-gyakorlat szintézise. Sok olyan képzés van, ahol csak 

a magyar és a nemzetközi elméletet tanítják, de nem segítenek abban, hogy a sikeres 

tehetséggondozáshoz megtanítsák mi a feladata egy intézményvezetőnek, egy 

tehetségkoordinátornak, egy műhelyvezetőnek és a teljes nevelőtestületnek, azaz nem 

tanítják meg a tehetséggondozás rendszerszerű működtetését. 
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 Hiányosnak találtatott a jelenlegi köznevelésben folyó tehetséggondozási formákról 

való tájékoztatás (milyen típusai, lehetőségei vannak; kik, hol, mikor és milyen 

tartalommal szervezik; melyek az erre vonatkozó előírások; felülről vagy alulról jövő 

kezdeményezésekről van szó; milyen eredményességgel működnek, illetve mennyivel 

eredményesebb ez a rendszer az előzőnél). 

 

 Az előző következménye, hogy a továbbképzések idevágó tartalmai is hiányosak, nincs 

rálátás az iskolai gyakorlatokra, így csak az országos, kormányzati programok létezését 

lehet ismerni, de hogy ezek milyen eredményességgel, milyen statisztikai mutatókkal 

működnek iskolákra, intézményekre lebontva, melyek a helyi jellegzetességek, az 

konkrétan nem ismert, legfeljebb a pedagógiai programokban és az iskolai honlapokon 

feltüntetett információk segítenek valamelyest. 

 

 Nincs friss, igazán konkrét hazai helyzetképet ábrázoló szakirodalom sem, csak a 

tehetseg.hu, Géniusz Műhely Kiadványok. 

 

 A tehetséggondozó programok hatásvizsgálatára történő felkészítés is nagyobb 

figyelmet érdemelne. 

 

2.1.3. Általános tehetséggondozás kontra szaktárgyi (speciális) tehetséggondozás 

 

Egyöntetű alapítói vélemény, hogy mindkettő fontos, de más-másfunkciójuk van: 

 

 Az általános tehetséggondozás alapos szakismeretet nyújt a tehetség mibenlétéről és 

mellette a felismerés és az azonosítás módszereiről. Továbbá az általános 

tehetséggondozással kapcsolatos képzések rá tudnak mutatni a tehetségterületek közötti 

hasonlóságokra és különbségekre, valamint a témafüggetlen tehetséggondozási 

lehetőségekre. Fontos észrevételként érkezett, hogy általános tehetségpedagógia nélkül 

nem fog teljesülni a Nemzeti Tehetség Program, mert e nélkül nem lesz elmozdulás a 

régi szemléletről, ami a tantárgyi tudás fokozását állítja előtérbe minden tanulási 

szintéren. 

 

 A szakterületi tehetséggondozó képzések pedig egy-egy területtel konkrétabb, 

témaspecifikusabb felkészítést nyújthatnak. Azért fontos a szakterületi ágak 

specialitásait is megismernie a képzésben részt vevőknek, mert számos olyan egyedi, a 

tehetség kibontakozását jellemző sajátosság van, amire figyelniük kell. 

 

Szintézist hozott a képbe az a megállapítás, miszerint a legteljesebb hozzáértés talán úgy 

alakítható ki, ha a rövidebb, általános tartalmú képzéseket követően kerülnek sorra a 

szakspecifikus képzések, így mindenkinek kialakul a saját tehetséggondozási területhez tartozó 

elméleti tudása.  

 

2.1.4. Mitől függ egy tehetséggondozó továbbképzés hatékonysága, sikeressége? 

 

Erre a kérdésre a válaszadók többféle aspektusból is közelítettek. A mindenkinél egyhangúlag 

megjelenő szempont a gyakorlat kérdése, az alkalmazható szintű tudás elérése volt. Eszerint 

akkor lesz hatékony egy tehetséggondozó továbbképzés, ha az általános, elméleti tudnivalókon 

kívül helyzetképet tár fel az aktuális, konkrét típusokról, eredményekről is nem csak országos, 

hanem helyi viszonylatokban is. Megfogalmazódott, hogy több terepgyakorlat még 

hatékonyabbá tenné a képzést, ugyanakkor a képzésnek gazdaságossági és piaci szempontokat 
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is figyelembe kell vennie. A hosszabb képzési idő alatt erre van lehetőség, de egyes 

képzéstípusokban – pl. a szakvizsgás szakirányú továbbképzésekben – korlátozottabban. A 

gyakorlati eredményesség mérhető is: leginkább az iskolai tehetséggondozó műhelyek, a 

gyakorlatban történő tehetséggondozás oldaláról érzékelhető a továbbképzés hatékonysága. A 

gyakorlati felkészítés mellett ugyanakkor az elméleti alapok, valamint az oktatáspolitikai-jogi 

háttér és környezet (tehetségelméleti alapfogalmak, a tehetséggondozás története, a köznevelési 

törvény, a Nemzeti Tehetség Program, az ágazati irányítás céljai) meglétét a képzésben 

fontosnak tartják az alapítók. 

 

Szintén többen említették, hogy továbbképzés hatékonysága függ a továbbképzésben előadók 

felkészültségétől, elméleti és gyakorlati ismereteitől és előadói-tréneri képességeitől. Elvárás 

lenne, hogy olyan személy oktasson ilyen tartalmakat, aki maga is végzett már valamilyen 

területen tehetséggondozást, tehát az elméleti felkészültség mellett gyakorlati, módszertani 

tapasztalata is van. 

 

Ugyanígy befolyásoló tényező a továbbképzésen részt vevők nyitottsága, bevonódása, 

motiválhatósága és tapasztalatai, ahogyan a továbbképzés szervezésének minősége, helyszíni 

jellemzői, beleértve a programok terepen történő megismerésének lehetőségeit. 

 

A tehetséggondozás hatékonyságának növeléséhez rendszerszintű javaslatként 

megfogalmazódott, hogy szükség lenne a rendszeren belüli átjárhatóság növelésére; 

intézmények közötti együttműködésekre; és – főképpen a sajátos helyzetű tehetséges gyerekek 

esetében – kutatásokra, longitudinális vizsgálatokra. Előrelendítő lenne a nem formális tudás 

figyelembevétele az egyéni tanulási terveknél, illetve a validáció lehetősége. 

 

2.1.5. Az alapított továbbképzés óraszáma 

 

Valamennyi alapító ideálisnak tartotta azt az óraszámot, amellyel a továbbképzését alapította. 

E tekintetben azonban különböző képet mutatnak egyrészt a pedagógus-továbbképzések és a 

szakirányú továbbképzések, másrészt utóbbiakon belül pedig a szakvizsgás és a nem 

szakvizsgás képzések alapítóinak válaszai. Ott, ahol szakvizsgás képzésről van szó, jogi 

kötöttség van a 4 féléves hosszúságú képzésre, és a kb. 180 órányi tehetséggondozó témakör 

kiegészül további 180 óra szakvizsgás kötelező ismeretkörrel. A szakvizsga előnyei mellett 

azonban egyértelmű hátránya a képzés hosszúsága, és a korábban elhangzott megállapítás, hogy 

ennek ellenére nem biztosítható benne több/hosszabb terepgyakorlat. Az ideális óraszám 

megtalálásakor általános dilemma mindig, hogy mit kívánna a szakmai minőség, ugyanakkor 

mennyi időt és pénzt hajlandóak áldozni a továbbképzésre a résztvevők. 

 

2.2. A képzésszervezők meglátásai 

 

Sajátos helyzet volt az elmúlt években elindult tehetséggondozó továbbképzések esetében, 

hogy a szervezők és az alapítók személye nagyrészt egybeesett. Ennélfogva a szervezők 

meglátásai egyúttal lényegében az alapítók meglátásai is. A szervezés így a képzés elméleti 

kidolgozása (egyúttal aktualizálása) és a létesítési eljárás végig vitele mellett jelentkező feladat. 

 

2.2.1. Speciálisak-e a tehetséggondozási továbbképzések szervezése más témájú 

továbbképzésekhez képest? 

 

Egyöntetű volt a vélemény, hogy a tehetséggondozó kurzusok megtartása nem igényel speciális 

szervezési feladatot. Elhangzott ugyanakkor többektől, hogy a személyi feltételek biztosítása 
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nem minden esetben egyszerű, sőt, a speciális felkészültségű szakemberek oktatóként, illetve 

gyakorlatvezetőként való bevonása meglehetősen nehéz. 

 

2.2.2. Résztvevői (hallgatói) összetétel és csoportlétszám, a képzés elindíthatóságát 

befolyásoló tényezők 

 

A résztvevők többféle választ is adtak erre a kérdéskörre. A legtöbb esetben az a tapasztalat, 

hogy a résztvevők körét elsősorban a tanítók és az általános iskolai tanárok adják, őket követik 

a középiskolai tanárok és az óvodapedagógusok, mely utóbbiaknak a létszáma az utóbbi 

években emelkedett. A heterogén résztvevői összetételnek alapvetően örülnek a szervezők, 

különösen a tanító-óvodapedagógus kombinációkról érkeztek pozitív visszajelzések.  

 

A csoportlétszám és az elindíthatóság tekintetében kapott válaszok alapján az látszik, hogy a 

tehetséggondozó továbbképzések kis létszámú csoporttal működnek jól (volt szervező, aki 

szerint maximum 20 fős legyen a csoport), ahol lehetőség van az egyéni motivációkat és 

igényeket figyelembe venni és kiszolgálni. Általában 10 fő fölötti létszámmal már el tud indulni 

a továbbképzés, de ezt befolyásolja a képzés marketingje is. A továbbképzés rentábilis voltát 

elsősorban mindenképpen a résztvevői létszám befolyásolja. Ugyanakkor sokféle szervezési 

lehetőséggel jó alap biztosítható ahhoz, hogy a képzés rentábilis legyen, példaként említették a 

képzések (vagy egy részük) összevonásának lehetőségét. 

 

E tekintetben fontos az a többek által is említett általános probléma (mindenfajta továbbképzés 

esetében), hogy a résztvevők számára leginkább a továbbképzésre járás megszervezése, annak 

a munkaidővel való összeegyeztetése jelenti a legnagyobb gondot. És bár a szervezők 

igyekeznek a résztvevői igényekhez és lehetőségekhez alkalmazkodni, a munkavégzésből való 

kiesés ténye, az utazással eltöltött idő, az utazással járó kellemetlenségek és költségek 

nagymértékben befolyásolják, hogy vállalkoznak-e továbbképzésre. 

 

2.2.3. A tematika megvalósíthatósága, résztvevői visszajelzések 

 

A szervezők (akik egyúttal alapítók is) úgy nyilatkoztak, hogy az alapított képzés tematikája 

(tanterve) alapvetően tartható. Van olyan szervező, akinél a tematika egy irányvonal, de 

rugalmasságot igyekeznek biztosítani a résztvevők igényeihez igazodva – ez ugyanakkor 

karizmatikus oktatót igényel, különösen ha az a cél, hogy a résztvevők végül ne csak elvégezzék 

ezeket a feladatokat, de még kifejezetten élvezzék is. Másfelől a tematika nem egy állóvíz: a 

képzés alapítása után is folyamatosan kell gondolkodni a tematikák frissítésén, ami során több 

szempontot – vonatkozó kutatások, a köznevelés rendszerében bekövetkezett változások, 

hallgatói visszajelzések – kell egyszerre mérlegelni. 

 

Az utóbbiak, azaz a hallgatói visszajelzések figyelembe vételére törekednek általában a 

szervezők. A szervezők szerint a kapott visszajelzések alátámasztják azt a fentebb megállapított 

lényeges hatékonysági szempontot, miszerint a továbbképzésnek gyakorlatorientáltnak kell 

lennie, mert úgy látják, a résztvevők jellemzően a gyakorlatias, módszertani képzéseket 

preferálják az elméleti órákkal szemben. 

 

2.2.4. A résztvevők attitűdváltozása a képzés során, a lemorzsolódás és annak okai, ideje 

 

A résztvevők attitűdje tekintetében mindenki arról beszélt, hogy abban változás legfeljebb 

pozitív irányba történik – minden jelentkező alapvetően már eleve érdeklődéssel fordul a 

tehetséggondozás témájához, túlnyomó többségük (egyes szervezők szerint akár 80% is) pedig 
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határozottan azzal a szándékkal érkezik, hogy tehetséggondozást tanuljon. Ilyen szempontból a 

tehetséggondozó továbbképzésekről elmondható, hogy az egyik legkomolyabb vonzerővel bíró 

témakörrel rendelkeznek. 

 

A képzés elhagyása egyrészt a képzés elején történik meg: a jelentkezők közül nem mindenki 

kezdi el a képzést.  A leggyakoribb indok, ami miatt visszalépnek, az a munkahely és a fenntartó 

kedvezőtlen hozzáállása (pl. a köznevelési intézmény vagy a fenntartó nem támogatja a 

jelentkezőt sem anyagilag, sem munkaszervezésben, helyettesítésben. A visszalépők néha 

családi vagy anyagi okokra hivatkozva döntenek úgy, hogy végül nem iratkoznak be. 

 

Inkább a hosszabb idejű szakirányú továbbképzéseknél fordul elő, hogy a képzés vége felé a 

sok határidő és adminisztratív munka (záró ellenőrzés, záródolgozat elkészítése stb.) fárasztja 

ki a hallgatókat, a lemorzsolódás egy részéért ez a felelős. Összességében tehát a képzés elején 

(beiratkozáskor) és a képzés végén (elcsúszás) történik lemorzsolódás, de a szervezők a kettő 

közötti időszakban nem érzik a lelkesedés csökkenését, sőt, az inkább növekszik, főleg ahogyan 

a résztvevők egyre jobban megismerik egymást, jó emberi és szakmai kapcsolatok alakulnak 

ki. 

 

2.2.5. Mitől lehet hatékony egy tehetséggondozó továbbképzés? 

 

Érdekes módon többféle válasz érkezett erre a kérdésre. Az egyik ismét előkerülő kérdés a 

hasznos, alkalmazható gyakorlati ismeretek átadása, melynek hangsúlyát mindenképpen 

növelni kellene a szakirodalommal szemben. 

 

Távolabbról közelít az a meglátás, amely abból indul ki, hogy a tehetséggondozásra 

megfelelően felkészített pedagógusok kibocsátása mint cél igényli a tehetséggondozás komplex 

szemléletének elsajátítását, és ennek az új szemléletnek az integrálását a továbbképzésbe. 

Rendszerszinten szerencsés lenne, ha minden iskolában lenne tehetséggondozó pedagógus, és 

ha minden pedagógus e szerint a komplex tehetséggondozási szemlélet szerint végezné a 

munkáját. A hatékony továbbképzésnek eszerint biztosítania kell az elfogadó, komplex 

fejlesztést célzó pedagógusi hozzáállás elsajátítását, továbbá azt, hogy a résztvevők jó 

gyakorlatokat ismerjenek meg és maguk is kipróbálhassák azokat. Ez utóbbiakat a résztvevők 

nem csak az oktatóktól, hanem egymástól is tanulhatnak. A komplex tehetséggondozás olyan 

képzéselemeket igényel, amelyekkel a résztvevők önismereti, kommunikációs és 

konfliktuskezelési technikái fejlődhetnek. 

 

Szintén hozzátenne a tehetséggondozó továbbképzés hasznosságához, ha a hallgatók olyan 

munkaszervezési és tanulási módokat is kipróbálhatnának a továbbképzés során, amelyek még 

nem eléggé ismertek a köznevelési intézményekben, vagy csak nem merik eléggé behozni 

azokat az oktatás terébe. Ilyenek lehetnek azok a módszerek, technikák, gyakorlatok, melyek 

pl. az IKT eszközök iskolai vagy otthoni használatát igénylik, kooperációra sarkallnak, vagy 

éppen önálló és kreatív kutatómunkára. 

 

A szervezők szerint a tehetséggondozás fontosságának megmaradása az oktatáspolitikában 

alapvető, és szükséges az erre rendelt források biztosítása továbbra is. A komplex 

tehetséggondozási szemléletformálás megvalósítása a pedagógusi erőforrások átstrukturálása 

révén anyagi kérdés is. Volt, aki megjegyezte ezzel kapcsolatban, hogy kívánatos lenne, ha a 

pedagógusoknak valóban több ideje jutna a tehetséges gyerekekre például az adminisztráció 

elvégzése vagy a más kollégák által is végezhető munkák helyett (pl. ebédeltetés, 

folyosóügyelet stb.).  
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Mivel a tehetséggondozás kulcsa a pedagógus, és jó tehetséggondozó pedagógus főleg abból 

lesz, aki nem csak szakmailag képzett és kiváló tanár, hanem aki egyben kiegyensúlyozott, 

nyugodt, érett személyiség is, emiatt a pedagógusok anyagi megbecsülése mellett a folyamatos 

mentálhigiénés támogatásuk is megfogalmazódott szükségletként. 

 

További elhangzott szempontok, amelyekkel a szervezők szerint a továbbképzések 

hatékonyabbá tehetők: 

 

 elméleti és gyakorlati téren egyaránt felkészült oktatókat, trénereket kell megnyerni a 

továbbképzésekhez; 

 a szervezők a tehetség témája iránt érzékeny, nyitott, motivált résztvevőket engedjenek 

be a továbbképzésbe; 

 megfelelő minőségű helyszínen történjen a továbbképzés (esztétikus, tiszta környezet, 

kényelmes bútorok, kellemes megvilágítás, az informatikai és szemléltető eszközök 

biztosítottak, legyen megfelelő terepgyakorlat biztosítva a képzésben stb.); 

 a képzés szervezése hallgatóbarát legyen, vegye figyelembe a résztvevők igényeit; 

 a tematika megfelelő legyen, folyton és időben alkalmazkodjon a változásokhoz, 

ugyanakkor tudjon rugalmasan igazodni a résztvevők igényeihez is 

 legyen több szinten biztosított együttműködés: a tehetségtémában oktatók között, az 

oktatás világa és a gyakorlat között; 

 legyen évente legalább egy alkalommal közös szakmai megbeszélés tartása a 

továbbképzésben részt vevő kollégákkal, legyenek ankétok, fórumok, a szereplők 

között párbeszéd. 

 

2.3. A résztvevők szempontjai 

 

2.3.1. A képzésre jelentkezés motivációja, a tehetséggondozási továbbképzés fontossága 

 

A tehetséggondozás témáját minden, ilyen jellegű továbbképzésen részt vevő pedagógus 

fontosnak tartotta, ezzel ellentétes vélekedés nem volt. A téma fontosságát jelzi, hogy a 

pedagógusok elmondták, ilyen jellegű tudásanyagot az alapképzésükben akkor, amikor a 

diplomáikat szerezték, nem kaptak. 

 

A túlnyomó többség céltudatosan jelentkezett kifejezetten ilyen témakörű továbbképzésre. 

Ebben a döntésben a jelentkezők egy jelentős részét személyes élmény motiválta: az ő 

osztályába tehetséges tanuló érkezett vagy általában az intézményben jellemző a több 

azonosított tehetséges gyermek. Egy esetben éppen a tehetséggondozásért felelős kolléga 

beiskolázására került sor. Emiatt ezen pedagógusoknak már nem tehetségelméleti, -történeti 

vagy -azonosítási hanem kifejezetten gyakorlati módszertani (konkrét, azonnal alkalmazható) 

ismeretekre volt szükségük a tehetséggondozási feladatok megfelelő ellátásához: hogyan lehet 

jól (fel)mérni, képességeket feltérképezni. 

 

Többeket csak kifejezetten a téma érdekelt, melyről több ismeretet szerettek volna szerezni, 

mert ismeretlen számukra a terület és érezték, hogy több tapasztalatra lenne szükségük. 

Közülük sokan jelezték azt is, hogy tehetséggondozó továbbképzésre való jelentkezésük 

egybevágott az intézményük profiljával, célkitűzéseivel vagy jelenlegi gyakorlatával.  

 

Érdekes volt, hogy néhányan a fejlesztőpedagógiával már foglalkoztak, és azzal állították 

párhuzamba a tehetséggondozást, mondván, hogy a tehetséggondozás kevésbé preferált, mint a 
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felzárkóztatásra, megsegítésre szoruló tanulókkal való törődés, pedig a tehetségek is 

megérdemelnék a hasonló intenzitású velük való foglalkozást. 

 

2.3.2. Az elvégzett továbbképzés hasznossága, eredményessége 

 

Az ilyen továbbképzésen részt vett pedagógusok meggyőző többsége azt jelezte, hogy a 

továbbképzés elvégzése számára hasznos volt. Természetesen a tehetséggondozással 

különböző mértékben foglalkozó résztvevőknek mást és mást adott egy ilyen továbbképzés: 

 

 Annál, aki már egy ideje maga is foglalkozott tehetséggondozással, jellemzően a 

korábbi tevékenységének értékelésében adott segítséget: meg tudta erősíteni az 

intézményében már eddig is alkalmazott tehetségazonosítási, -gondozási és fejlesztési 

módszerek helyességét. Aki korábban nem tanulta, egyszerűen csak csinálta a 

gyakorlatban, az arról számolt be, hogy tudatosabb lett a tevékenység végzése során, 

így például a tervezésnél is külön, nagyobb figyelmet szentel, vagy az órán még jobban 

igyekszik a tehetséges gyerekekkel is foglalkozni, megfelelően differenciálni. Volt, aki 

a tehetséggondozási módszerek alkalmazása terén érezte a fejlődést, a 

tehetséggondozási terv elkészítése is jobban átgondolt, alaposabb, új kihívásokra 

serkentő változásokat hozott számára. Ahol ugyanazon intézményben több pedagógus 

is végzett el tehetséggondozó továbbképzést, ott arról számoltak be, hogy hatékonyabb, 

szakszerűbb lett az ez irányú munkavégzés az intézményben.  

 

 Akik számára a tehetséggondozás még nem egy régóta végzett tevékenység, a 

tehetséggondozó továbbképzésen való részvétel segített megismerni és alapjaiban 

átlátni ezt a szakterületet. Sokaknál a tehetségazonosításban jelentett sokat a 

továbbképzés, innentől képes jobban felismerni és odafigyelni a tehetséges gyerekekre. 

Azok a továbbképzések kaptak jobb értékelést, amelyeken sok kérdésre sikerült választ 

kapnia a résztvevőknek, valamint amelyen sok gyakorlatias ötletet, anyagot kaptak, 

melyek révén sikerült a gyakorlatban is alkalmazni a továbbképzésen elsajátított 

módszereket. 

 

 Voltak, akik számára a továbbképzés elvégzése még nem hozott azonnali hasznosulást. 

Egyesek szerint pusztán csak arról van szó, hogy még kevés idő telt el a képzés óta, és 

nem adódott még alkalom a megtanultak gyakorlatban történő kipróbálására. Mások 

kevésnek érezték a megszerzett tudást és úgy vélik, önmagában egy továbbképzés 

teljesítésével még nem felkészültek a feladatra, így szerintük többet kell még tanulniuk, 

utána olvasniuk a témában. Megint mások ezt egyértelműen az idő hiányával, a sok 

munkával és az intézményben naponta rájuk váró rutinfeladatokkal magyarázzák. 

Viszonylag kevesen voltak azok, akik nem voltak elégedettek magával a képzéssel: 

vagy többet vártak tőle vagy nem érzik úgy, hogy hatékonyabb lett volna a 

tehetséggondozó tevékenységük. 

 

2.3.3. Általános vagy a speciális szakterületi (szaktárgyi) tehetséggondozási továbbképzés? 

 

A résztvevők több mint fele a speciális (szaktárgyi) tehetséggondozási ismereteket részesítette 

előnyben, kicsit kevesebb mint a negyede az általánost, a fennmaradó arány pedig mindkettőt 

egyaránt fontosnak tartja. Mindehhez 2 dolgot rögtön hozzá kell tenni. Egyrészt azt, hogy a 

speciális szakterületi tehetséggondozás nagy aránya összefügg azzal az elvárással, hogy a 

pedagógus a maga szakterületén gyakorlatias, azonnal alkalmazható ismereteket szeretne kapni 

a továbbképzés során. Másfelől az általános és a szakterületi tehetséggondozási ismeretek 
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fontossága különböző pedagógusi szerepkörben eltérően alakul: az előbbi az 

óvodapedagógusok, az utóbbi az adott tantárgyat tanító tanárok körében bír nagyobb 

jelentőséggel.  

 

2.3.4. Milyen témákat érintsen egy hatékony tehetséggondozási továbbképzés? 

 

A résztvevők elvárásai egyes pontokon összecsengenek, de legalább egy ponton jelentősen el 

is térnek az alapítók-szervezők elképzeléseitől. Az összecseng, hogy az említett témák között 

kettő „brutálisan nagyot ment”: a gyakorlati alkalmazásra, valamint a korszerű, új 

tehetséggondozási módszerekre való felkészítés két – feltehetően a résztvevők által részben 

szinonimaként kezelt – témaköre. Gyakorlatilag nem volt pedagógus, akinek ne lenne e kettő 

valamelyikére nézve elvárása. 

 

Ezeket követte –bár csak feleekkora – népszerűségben a tehetséges gyerek személyisége mint 

ismeretanyag. Ehhez hasonlóan fontosnak tartották visszacsatolás-korrekció kérdését az 

alkalmazott tehetséggondozó módszer során, a hálózati együttműködést, valamint az egyéni 

mappa készítésének módját. Érdekes, hogy a tehetségazonosítás kérdése fontosságban csak 

ezek után – bár alig lemaradva, viszonylag még előkelő helyen – következett, pedig ennek 

jelentősége tagadhatatlanul fontos a tehetséggondozásban, és a résztvevők fentebb írt 

visszajelzései részben az azonosításterén szerzett hasznos ismeretek jelentőségét emelte ki a 

továbbképzés során. Ezzel azonos fontosságot tulajdonítottak az intézményi 

tehetséggondozási-tanácsadási terv készítésének is a pedagógusok. 

 

Meglepő eredménye lett a szavazásnak, hogy míg a tehetséges gyerek személyisége kifejezetten 

fontosra értékelt, addig a tehetséggondozást végző pedagógus személyisége kifejezetten 

alulértékelt témakör lett. Mintha a pedagógusokat érdekelné a „tehetséggondozott” pszichéje, 

de az önvizsgálattól félnének. 

 

Amiben a résztvevők elvárásai jelentősen eltérnek az alapítók-szervezők elvárásaitól, az a 

tehetségelméleti, -történeti alapozás. Ennek fontosságára mindösszesen egyetlen résztvevőtől 

érkezett szavazat. Ez is markánsan mutatja a gyakorlatban alkalmazható, konkrét ismeretek 

iránti erőteljes igényt a keresleti oldalon. 

 

2.3.5. Az intézményi környezetet mennyire támogató? 

 

A továbbképzés elvégzése után a megszerzett ismereteket igazán csak akkor lehet jól 

alkalmazni, ha a tehetséggondozási tevékenység kifejtéséhez valamennyire támogató 

intézményi környezet társul. E tekintetben az intézmények sajátosságai, anyagi és egyéb 

helyzete, lehetőségei fokozottan előtérbe kerülnek. Kutatási eredményként így általánosságokat 

levonni nem annyira az egyes intézményekre nézve, mint inkább a leírt helyzetekre, illetve 

felvetett megoldási módozatokra vonatkozóan lehet. 

 

A résztvevők által felvetett, olykor sajnos hiányzó igények: 

 

 A tehetséggondozás iránt elkötelezett szemlélet, a támogató hozzáállás az 

intézményvezetés részéről alapvetően befolyásolja egy intézmény és egy pedagógus 

lehetőségeit a tehetséggondozásban. Bár ez az alap az egész intézményi 

tehetséggondozáshoz, mégis probléma, ha csak a szándék szintjén marad meg ez. 

Sokszor már az ez irányú ötletek meghallgatásával, az együttműködési lehetőségek 

felkutatásával és támogatásával nagy eredmények érhetők el. 
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 Megfelelő helyiség biztosítása a tehetséges tanulóval való rendszeres foglalkozásra 

lényeges tárgyi követelmény. Nagy baj, ha nincsen egy szabad helyiség, ahova bemehet 

a pedagógus a tehetséges diákkal, és csak a folyosón, ebédlőben stb. ülnek le a gyerekkel 

foglalkozásra. 

 

 A tárgyi feltételek másik oldala az eszközháttér biztosítottsága: laptop, könyvek 

vásárlása, (színes) nyomtatás és fénymásolás, színes papír, művészeti képzésben a 

szükséges minőségű hangszer vagy egyéb szükséges eszköz és felszerelés rendelkezésre 

állása. Szomorú, ha minden más megvan, de a szükséges eszköz hiányán múlik a 

minőségi tehetséggondozási tevékenység. 

 

 Tehetséggondozásra megfelelő órakeret, óraszám biztosítása: több szakköri órát adni 

tehetséggondozásra annak a pedagógusnak, aki ezzel foglalkozik vagy versenyre készít 

fel. 

 

 Órai differenciálás, csoportbontás. Többen jelezték azonban, hogy ehhez egészen kis 

létszámú csoportok kialakítására lenne szükség, ami a jelenlegi struktúrában nehezen 

vagy egyáltalán nem megoldható. 

 

 Intézményen belül szervezett tevékenységek: iskolai rendezvények, versenyfelkészítés 

és versenyek, hagyományok, foglalkozások, szabadidős tevékenységek, szakkörök, 

tehetséggondozó foglalkozások, tehetséggondozó műhely, sportolási lehetőség, 

projektek, amelyen részt vehetnek a diákok. 

 

 Külső helyszíni lehetőségek, tanulmányi időszakban iskolán kívüli foglalkozások, 

például üzemlátogatás, terepgyakorlat, művészi fellépések szervezése, szereplési 

lehetőség 

 

 Természetesen anyagi támogatás is szükséges egyes ötletek megvalósításához, de 

sokszor szűkös források között is tud érvényesülni a támogató intézményi környezet: jó 

hangulatot teremtő, egymást kölcsönösen segítő kollégák aktív részvétele, tanácsai, 

mentori segítség. 

 

2.3.6. A továbbképzés nehézsége, hatékonysága – mire lenne szükség? 

 

A továbbképzések résztvevőinek egyike sem érezte különösebben nehéznek vagy 

megterhelőnek azt a tehetséggondozó továbbképzést, amelyen részt vett. Az elvárások 

tekintetében ellenben sok különböző igényt megfogalmaztak: 

 

a) A továbbképzéssel szemben: 

 

 Több gyakorlati és kevesebb elméleti ismeretet adjanak a továbbképzések. Nem jó, ha 

a továbbképzés túl általános ismereteket ad, amiket a résztvevők könyvekből maguk is 

el tudnak olvasni. Legyen sok konkrét tanács, gyakorlati ötlettel. 

 

 Kerüljön sor jó gyakorlatok megosztására: a továbbképzés során olyan programokat, 

foglalkozásokat, bevált gyakorlatokat mutassanak be a résztvevőknek, amelyek valóban 

példaértékűek és mások számára is hasznosítható elemeket tartalmaznak. 
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 Legyen a továbbképzés során sok kötetlen beszélgetéses rész is, melynek során van mód 

a tapasztalatok megosztására. Lehetne közös, csoportos projektkészítési, gyakorlati 

része a továbbképzésnek. 

 

 Feltétlenül olyan képzők tartsák a továbbképzést, akik nagy gyakorlattal rendelkeznek 

e téren, és akik olyan gyakorlati tanácsokat tudnak adni, amit ők maguk is alkalmaztak 

már: tehetséggondozó tanárok, napi szinten tehetséget fejlesztő pedagógusok, 

pszichológusok. Baj, ha az oktatók inkább csak elméleti szinten tudják az anyagot. 

 

 A tanfolyam elején meg kellene kérdezni a résztvevőket, miről szeretnének hallani, 

melyek azok a területek, szintek, amelyek fontosak számukra, a gyakorlatban milyen 

problémákkal küzdenek. 

 

 A különböző tehetségterületekről gyakorlati jellegű segédletekkel, példákkal, 

esettanulmányok megismertetésével segítse a résztvevőket, több hasznosítható 

kérdőívet, tesztet kellene közzé tenni. 

 

 Specializálni szakokra lebontva a tehetséggondozást, és az adott szakra vonatkozóan 

gyakorlatiasabbá tenni. Azaz legyen több speciális (szaktárgyi) tehetséggondozó 

továbbképzés. 

 

b) Az intézményi vagy a rendszerszintű tehetséggondozással szemben: 

 

 A tehetséggondozás témájában több rendszeres, különböző szintű fórumot, 

tapasztalatcserét, konzultációt, esetmegbeszélést kellene szervezni. 

 

 Hiányzik a hálózati együttműködés, melyet erősíteni kellene. 

 

 A tapasztalatok megosztása érdekében nyílt órákat tartani kollégákkal, más kolléga 

(akár más intézményben dolgozó) óráját látogatni. 

 

 Tehetséggondozó tevékenységet úgy lehet megfelelően végezni, ha a tanárnak kevesebb 

tanórája van. A napi munkavégzés mellett nagyon nehéz az adott időkeretben 

foglalkozni ezekkel a gyerekekkel is, és a tanultakat alkalmazni. 

 

 Az intézményben legyen egy olyan személy, intézményen kívül legyen olyan hely vagy 

szervezet, ahonnan bármikor tanácsot lehet kérni. 

 

 Rendszerszinten több, adott szakterületre specializált és gyakorlatiasabbá tett képzést 

alapítani vagy ilyen képzések alapítását és indítását támogatni. 

 

2.4. Tehetséggondozó továbbképzések a résztvevők munkáltatóinak szemével 

 

2.4.1. Tehetséggondozás az intézményi továbbképzési tervekben 

 

Valamennyi munkáltató úgy nyilatkozott, hogy kiemelten fontosnak tartja azt, hogy a 

pedagógusai tehetséggondozási továbbképzésen vegyenek részt, emiatt a továbbképzési 

tervekbe is tudatosan kerülnek be a tehetséggondozó továbbképzések. Sőt szinte nincs is 

szükség munkáltató általi beépítésre, mivel a pedagógusok maguk jelentkeznek folyamatosan 

ilyen témájú továbbképzésekre. Mivel a tehetséggondozás az Alapprogram által előírt folyamat, 
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ilyen értelemben nem speciális, sőt súlyozott témaként kell, hogy szerepeljen mindennapokban. 

Problémaként hangzott el viszont az, hogy a továbbképzési tervek által elvárt ütemezés és a 

továbbképzések megszervezése, ütemezése nincs mindig összhangban. 

 

2.4.2. Elvárások a tehetséggondozó továbbképzéssel szemben: mitől lesz hatékony egy 

tehetséggondozási továbbképzés? 

 

Az elvárások nem estek egybe teljes mértékben a válaszoló munkáltatók esetében, de így is 

egyöntetűen a gyakorlati alkalmazásra való felkészítés és a korszerű, új tehetséggondozási 

módszerek megtanítása lett a legfontosabb elvárás. A mindennapi tehetséggondozási 

tevékenységbe beépíthető ismeretanyag- és módszertani praktikák elsajátításának lehetősége, a 

gyakorlatba lehetőleg azonnal átültethető ismeretátadás a legfontosabb elvárás. 

 

Második legfontosabbnak az alapítóknál is már hangsúlyos témaként megjelent 

tehetségazonosítás kérdéskörét határozták meg.  

 

Fontosnak tartották azt is, hogy a továbbképzés során kerüljön sor a visszacsatolás – nyomon 

követés – korrekció témájára az alkalmazott tehetséggondozó módszer során továbbá, hogy a 

továbbképzés érintse a mind a tehetséges gyerek, mind a tehetséggondozó pedagógus 

pszichéjét, személyiségét. Többeknél megjelent a hálózati együttműködés, az egyéni mappa 

készítésének módja, valamint az intézményi tehetségtanácsadási tevékenység kiemelt 

jelentősége is. 

 

Amit a munkáltatói oldal a legkevésbé tartott fontosnak, az a tehetségelméleti-tehetségtörténeti 

alapozás, amely a képzésalapítók vélekedésével szemben ellentétes álláspontot képvisel. 

Azonban itt sem az elméleti anyagok kirekesztéséről, inkább csak a megfelelő hangsúlyozás 

iránti igényről van szó: a továbbképzés ne legyen túlságosan elméleti, hanem adjon a 

gyakorlatban azonnal alkalmazható ismereteket. Ahogyan az egyik munkáltató fogalmazott: túl 

kellene lépni a tehetség-definiálás nehézségein és általánosságain, ehelyett gyakorló 

pedagógusok továbbképzésére, gyakorlatorientált képzésre van szükség: olyan szakemberekre, 

akik maguk is a gyakorlatból jönnek, tehát tudják, mivel küzdenek kollégáik. A szimplán 

elméleti továbbképzések biztosan hatástalanok maradnak, ugyanakkor a gyakorlatorientáltság 

mellett szükséges a modern szakirodalmi háttér megléte is. 

 

2.4.3. A tehetséggondozó továbbképzés ideális óraszáma 

 

Munkáltatói oldalról a legtöbben a 30 órát jelölték meg, esetleg a 60 órát. Ennél hosszabb 

időtartamú továbbképzést csak abban az estben látnak fontosnak, ha az szakvizsgát is ad. 

Ugyanakkor a munkáltatói oldalon is megjelent az a gondolat, hogy jó lenne, ha egy-egy 

gyakorlati téma kisebb óraszámban (5-10 óra) önálló képzési programként jelenne meg (pl. 

egyéni mappa készítésének módja). Feltehető, hogy ez alatt egy általánosabb tehetséggondozó 

továbbképzést követő utólagos, speciális témára koncentráló továbbképzési lehetőség 

gondolata merült fel. 

 

2.4.4. A tehetséggondozó továbbképzések hasznossága munkáltatói szemmel, visszajelzések a 

pedagógusoktól, hatás az intézményben 

 

Ennél a kérdéskörnél megint csak visszatérünk a gyakorlathoz, ugyanis az az egyöntetű 

vélemény rajzolódott ki a kérdőívekből, hogy azok a tehetséggondozási képzések nagyon 

hasznosak, ahol közvetlenül a mindennapi tehetséggondozó munkába beépíthető ismeretekhez 
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jutnak hozzá a pedagógusok. Ezek alapján a továbbképzés gyakorlati része, illetve a gyakorlatra 

való felkészítési képessége a meghatározó szempont az intézményvezetés számára. 

 

A munkáltatók tehetséggondozó továbbképzéseket általában hasznosnak tartják, de a konkrét 

továbbképzés tekintetében természetesen nem azonos a visszajövő kollégák véleménye. A 

többség általában pozitívan nyilatkozik, leginkább az alkalmazott módszereknél tér el a 

véleményük. Az előadó hitelessége és felkészültsége áll sokszor az értékelési 

koordinátarendszerük kiindulópontjában, továbbá úgy tudják, a pedagógusaik is elsősorban a 

gyakorlatorientált képzéseket kedvelik, keresik.  

 

A munkáltatók egybehangzóan állítják, hogy a tehetséggondozás témája csak pozitív irányban 

befolyásolta az ilyen továbbképzésen részt vevő pedagógusok attitűdjét. Ugyanakkor – fentebb 

írtak alapján – nem mindegy a továbbképzést tartó szervezet és főleg az előadó attitűdje, tudása 

és személyisége. 

 

Az ilyen továbbképzéseknek a munkáltatók szerint csakis jó hatásuk volt az intézményre. 

Véleményük szerint általában reflektáltabb, tudatosabb tehetséggondozó munka folyik ezáltal 

az intézményben, a tehetséggondozás módszertani felépítése sokszínűbb, egyes 

tehetségterületekre nézve erősebb, tudatosabb lett. A tehetséggondozási továbbképzések 

elvégzésének hatására a tehetséggondozási tevékenység fejlődött az intézményben, 

tökélesedett, precízebb lett az azonosítás, megerősítést nyert a módszer. Volt, ahol ezáltal 

valósult meg az intézmény egységes tehetségazonosítási rendszerének kialakítása, máshol a 

tehetséggondozási témában nyert tapasztalatok áttételeződtek egyéb nevelési, fejlesztési 

területre is, például a felzárkóztatás területére. Azonban nem minden esetben mérhető azonnal 

a hatás, például ott, ahol e továbbképzések előtt is folyt már jelentős tehetséggondozási 

tevékenység. 

 

2.4.5. Általános kontra speciális (szaktárgyi) tehetséggondozó továbbképzés? 

 

A munkáltatók többsége szerint mindkettő egyaránt fontos. A tehetséggondozási tevékenység 

rendszerének kialakításakor, az intézményi tevékenység folyamatos fejlődése érdekében az 

általános képzések, míg egy-egy szakterületi előrelépés során a szakterületi képzések a 

fontosabbak. Akik a szaktárgyit tartják fontosabbnak, azok ezt azzal indokolják, hogy a 

kollégák tehetséggondozó munkája szakterületekhez kötődik, így nagyobb segítség számunkra, 

ha ebből a nézőpontból kiindulva tudják munkájukat fejleszteni. Ugyanakkor az általános 

tehetséggondozási bevezetést ebben az esetben sem tartják kihagyandónak vagy 

elhanyagolhatónak. 

 

2.4.6. A tehetséggondozás legnehezebbnek tartott területei 

 

A munkáltatók szemszögéből a tehetségazonosítás az egyik legnehezebbnek tartott terület, 

különösen a szunnyadó tehetségek esetén. Érdekes volt az jelzés, amely szerint eltérően 

alakítandók ki az intézményen belüli szerepek a tehetséggondozási tevékenységek során:  

 

 Nem intézményvezetői, sokkal inkább pedagógusi, mentori feladat a 

tehetségazonosítás. Az azonosítás komoly szakmai kihívás, nem egzakt, nem 

ismételhető, kísérleti folyamatba nem bevonható, ezáltal felelősségteljes munka. 

 

 Ugyanígy pedagógusi, mentori feladat a tehetséggondozás is. 
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 A tehetségek követése már vezetői kompetencia is, viszont ennek megszervezése az 

intézményrendszeri széttöredezettség miatt nehezen tehető meg: 1-12. évfolyamig még 

követhető a köznevelés szereplői számára, de az egyetemi, esetleg egyetem utáni 

fejlődés követésére jelenleg nem áll rendelkezésre megfelelő logisztika. 

 

 

3. A fókuszcsoportos vizsgálat hatása 

 

Az eddigi kutatási eredmények bemutatására és azok megvitatására 2018. április 23-án került 

sor egy fókuszcsoportos megbeszélés keretében. Ezen mind pedagógus-továbbképzések, mind 

szakirányú továbbképzések alapítói és szervezői képviseltették magukat. Eredeti elképzelésünk 

szerint a résztvevők és az intézményvezetők részéről is lett volna képviselet, sajnos azonban 

lemondás okán erre nem kerülhetett sor. Ennek ellenére is gazdag eredményeket hozott a 

megbeszélés: 

 

3.1. Szemlélet a tehetséggondozásban 

 

A köznevelési törvény – kiindulva abból, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 1. § (1) 

bekezdése értelmében a törvénynek kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi 

leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás –, illetve a nemzeti tehetség program nem 

ismerete nagyon visszafogja az eredményességet a tehetséggondozásban, az ilyen témájú 

továbbképzéseknek erre nagyon oda kell figyelniük. 

 

A Nemzeti Tehetség Program abban képvisel új szemléletet, hogy nem – a korábbi időkre 

jellemző – versenyszinten jeleníti meg a tehetségekkel való foglalkozást, hanem gondozást jelöl 

meg. A tehetséggondozás nem versenyre való felkészítést jelent. A programnak azt a célját kell 

látni, miszerint minél több gyerek maradjon bent a tehetséggondozásban és az minél kisebb 

életkortól kezdődhessen meg: óvodában kis- vagy középső csoportban történjen meg az 

azonosítás, 2 évig jó megfigyeléseket végezzenek és utána nagycsoportban létre lehet hozni a 

tehetséggondozó tevékenységet. De szó sincs arról, hogy versenyszellemű tehetséggondozást 

hozzunk létre. Ezen szemléletformálás nélkül minden továbbképzés sikertelen marad. 

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a versenyeket figyelmen kívül kell hagyni, csupán azt, 

hogy a tehetséggondozás annál jóval tágabb tevékenységet jelent, mint hogy versenyekre 

készíteni fel a tehetséges gyerekeket. A versenyszemlélet már csak azért sem lehet helyes, mert 

a versenyek sem úgy vannak összeállítva, hogy a több területen is tehetséges tanuló részt tudjon 

venni több tantárgy versenyén, holott érdemes lenne neki. 

 

3.2. A továbbképzés típusa 

 

A két képzéstípus – pedagógus-továbbképzés és szakirányú továbbképzés – között alapvető 

eltérés van cél, funkció és alkalmazhatóság tekintetében. A pedagógus-továbbképzések 

lényegesen rövidebb időtartamúak, ugyanakkor rugalmasabbak. Egyrészt könnyebben 

szervezhetők meg bárhol az országban (nincs tanévhez és képzési helyhez kötöttség). Másrészt 

sokoldalúan lehet alkalmazni őket, így pl. rövidebb időkeretben bevezető, érzékenyítő, 

kiegészítő vagy csak adott résztémára koncentráló funkciót ugyanúgy be tudnak tölteni, mint 

egy komplexebb téma tárgyalása nagyobb – bár legfeljebb 120 órás – időkeretben (különösen, 

ha a komplex témában modulszerűen több, egymásra épülő továbbképzést alapítanak). 

 

Ezzel szemben a szakirányú továbbképzés esetében iskolarendszerű a képzés (képzési helyhez 

és tanévhez kötöttség van). A képzés hosszabb (legalább 1 éves idejű) volta maga után vonja, 
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hogy több idő van felépíteni, elmélyíteni az adott témát, ugyanakkor olyan gyors, rövid 

időigényű kiképzésre nem alkalmas. A szervezők tehát e két képzéstípus esetében más típusú 

feladattal, problémával állnak szemben, és e képzések végkimenetele is nagyon különböző, 

mert a pedagógus-továbbképzés tanúsítvánnyal ér véget, a szakirányú továbbképzés esetében 

pedig oklevél (diploma) kiállítására kerül sor, amelyeknek különböző a megítélése. 

 

Külön esetet képviselnek a szakirányú továbbképzéseken belül azok, amelyek pedagógus-

szakvizsgára készítenek fel. Van olyan szervező, amelyik tudatosan kapcsolja össze a 

tehetséggondozási témakört és a szakvizsgát. A pedagógus az életpályamodellben a második 

lépcsőt csak akkor tudja meglépni, hogyha szakvizsgával rendelkezik, mely felkészíti őt az 

intézményben egy olyan szerepre, hogy a vezetéssel együtt tudjon működni, minőségfejlesztést 

és szervezetfejlesztést is tanul. Középvezetői szinten szakvizsgával kell rendelkezni, így egy 

tehetséggondozási szakvizsgás képzéssel lehet a pedagógusból például tehetségkoordinátor: az 

egész intézményben ő mint középszintű vezető irányítja majd ezeket a feladatokat. 

 

Összegezve tehát az alapítók-szervezők szerint mindegyik képzéstípusnak megvan a maga 

előnye, az, amiben hatékonyabb. 

 

3.3. A továbbképzés képzési ideje, óraszáma 

 

A legtöbb gondolat a továbbképzés óraszámával kapcsolatban vetődött fel, mivel a 

továbbképzések szervezői e téren más-más helyzetben vannak, illetve más-más igényekkel 

találkoznak. Abban megegyeztek a tapasztalatok, hogy a pedagógusok a viszonylag rövidebb 

képzési idejű (óraszámú) továbbképzéseket keresik, és véleményazonosság volt a tekintetben 

is, hogy a tehetséggondozás teljes körű megtanítása nem lehetséges egy rövidebb idejű 

képzésben.  

 

Sokan azt tapasztalták, hogy a 30 órás pedagógus-továbbképzések a legkeresettebbek. Annak 

ellenére, hogy a kereslet ennyire nagy ezek iránt, az alapítók-szervezők elmondták, hogy egy 

30 órás továbbképzésen maximum felvillantani lehet bizonyos dolgokat, de ahhoz, hogy a 

tehetséggondozásban jártas legyen egy pedagógus, ahhoz sokkal (még 60 óránál is) hosszabb 

képzési idő lenne szükséges. A 30 órás éppen csak arra elég, hogy a résztvevőket 

szemléletükben egy kicsit érzékenyítse, és hogy egy kicsit felkeltse bennük a téma iránti 

érdeklődést. Különösen kevés a 30 óra azoknál a résztvevőknél, akiknek nincsen semmilyen, 

még elméleti előismeretük sem a tehetséggondozással kapcsolatban. Ha a résztvevők 

előismereti szintje nagyon nagy szórást mutat, az ilyenkor a szervezőt plusz feladat elé állítja, 

például azzal, hogy szintre hozó elemet kell, hogy beépítsen a képzésbe. Igazán jó 

tehetséggondozó szakembereket legalább 1, de inkább 2 év alatt lehet képezni, és ez is még 

csak az alap, mert később szükség lehet utókövetésre vagy a megtanultak kiegészítésre, újabb 

ismeretek elsajátítására. 

 

Több szervező is azt tapasztalta, hogy nem is csak a 30, hanem a még annál is rövidebb (4-10 

óra) idejű továbbképzések iránt a legnagyobb a kereslet. Sőt, annyira, hogy 30 órás 

továbbképzésekre most nincsenek jelentkezők nem tudnak annyit összeszedni, hogy el tudjon 

indulni egy 30 órás képzés, ellenben a 10 vagy akár csak 5 órásokra hatalmas az igény. Az ilyen 

rövid idejű képzések iránti rendkívül magas kereslet okai különbözőek lehetnek: 

 

 sok pedagógus gyors segélyt, azonnali megoldást vár a továbbképzéstől, gyorsan 

szeretné a gyakorlatba beforgatni ezeket az ismereteket, szeretne a kezébe kapni egy 

olyan eszközt, amit azonnal át tud ültetni a gyakorlatba (például egy tesztet, amivel ő 
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meg tudja állapítani, hogy milyen területeken tehetséges a gyerek, milyen versenyre 

készítse fel őt); 

 legyenek konkrét versenyekhez igazodóan szakmai műhelyek; 

 vannak olyan igények is időnként intézmények részéről, hogy csak néhány órában 

szeretnének a témáról hallani, például van egy nevelés-tanítás nélküli munkanap és azt 

a téma megismerése céljára szeretné felhasználni, mintegy tantestületi érzékenyítés 

céljából; 

 a már elvégzett hosszabb idejű – akár szakvizsgás – képzés után könnyen adódhat igény 

a korábbi ismereteket aktualizáló/kiegészítő utóképzésre, vagy pedig akár egy résztéma 

elmélyítése, akár egy szakmai újítás (pl. a piacon megjelent új mérő- vagy 

fejlesztőeszköz) megismertetése céljából résztémára koncentráló továbbképzésre 

(támogató képzés); 

 az oktatók nagy leterheltsége és kevés szabadideje is közre játszik ebben (ld. lentebb). 

 

Az alapítók-szervezők egyetértettek abban, hogy a téma nagyobb időszükséglete és a rövidebb 

idejű képzések iránti kereslet közötti feszültségre megoldás lehet, ha több, modulszerűen 

egymásra épülő továbbképzésben gondolkodunk. Van szervező, aki emiatt elkezdett tematikus 

30 órás képzéseket fejleszteni (pl. elmélet, pszichológia, személyiségfejlesztés, módszertan, 

saját tantárgy stb.), és az a tapasztalata, hogy ezek vonzzák a résztvevőket, akik az egyes 

tematikus továbbképzések után szeretnének visszatérni, és újabb tematikus képzésben részt 

venni. Így bár önmagában egyetlen 30 órás továbbképzés kevés, több tematikus képzés 

alapításával és összekapcsolásával már lehet eredményes tehetséggondozói felkészítést tartani 

(ennek akadályait ld. lentebb). 

 

Továbbá nem feltétlenül rossz a kereslet eltolódása a még rövidebb – akár a csak néhány órás 

– képzések irányába: mind a téma iránti figyelem felkeltése (akár egy hosszabb továbbképzés 

lehetőségének megvillantásával), mind a megtanultak aktualizálása vagy részbeni elmélyítése, 

mind a résztémára koncentráló támogató képzések tartása cél lehet, ahogyan a kiégés ellen 

védekezve a pedagógusok egyszerű kizökkentése a napi rutinból. 

 

Olyan vélekedés is volt, hogy mindegy, hogy hány órában gondolkozunk, a lényeg az, hogy azt 

az időkeretet hogyan töltjük el. Tehát nem egyedül a tematika fontos, hanem az is, mi történik 

a továbbképzés során: milyen módszertan, milyen eszközök alkalmazására kerül sor annak 

érdekében, hogy a résztvevő vissza tudja majd fordítani, amit megtanult. Ilyen szempontból 

érdekesek azok a továbbképzések, ahol műhelymunkákban gondolkoznak, amelynek keretében 

több saját tevékenységi lehetőséget is adnak a résztvevőknek a megtanultak kipróbálására. 

 

3.4. Az oktatás formája 

 

A távolság és az időhiány miatt a szervezők azt tapasztalják, hogy a résztvevők egy jelentős 

része távoktatásos elemeket tartalmazó képzést szeretne, több önálló feldolgozású anyaggal. 

Ugyanakkor van egy másik része a pedagógusoknak, akik viszont nagyon ragaszkodnának a 

kontakt képzéshez. A szervezők egy része emiatt a blended (kevert) típusú forma mellett érvelt, 

amiben kontaktórás és távoktatásos rész is van. Azt tapasztalták, hogy szinte minden csoportban 

van legalább 1-2 kiégett pedagógus, és számukra a kontaktórás képzés(rész) nagyon nagy 

segítség lehet, az, hogy másokkal együtt van és tud tapasztalatot megosztani. 

 

3.5. A résztvevők összetétele, csoportlétszám, képzés időpontja 

 



41 

A kérdőíves vizsgálat során is jött már ki olyan vélemény, hogy a heterogén összetételű 

továbbképzési csoportok az ideálisak, azaz jó, ha a továbbképzés bármely iskolatípusban 

dolgozó pedagógusok számára nyitott. Ez ismét megfogalmazódott, azonban a szervezők 

részéről az is elhangzott, hogy egészen más az általános iskolában (ezen belül a tanítói és a 

tanári szinten is) a tehetséggondozás, mint a középiskolában vagy az óvodában. Továbbá 

érdekes gyakorlati problémaként derült ki, hogy a különböző iskolatípusban dolgozó 

pedagógusok között többféle ellentét lehet, így például adott esetben egy középiskolai tanár 

nem fog „leereszkedni” egy általános iskolai tehetséggondozó képzéshez. Ez a körülmény tehát 

ahhoz vezet, hogy mégiscsak homogénebb résztvevői körrel kell számolni, és a továbbképzések 

alapítása során úgy kell eljárni, hogy minden intézménytípusra, szintre legyen külön 

továbbképzés. 

 

Az ideális csoportlétszám tekintetében az volt a többségi vélekedés, hogy a tehetséggondozó 

továbbképzések tipikusan kis létszámú csoportot igényelnek, 10-15 fős csoportlétszám az 

ideális. Kisebb csoportban ugyanis sokkal intenzívebben és a hallgatók részéről is aktív 

részvétellel lehet megvalósítani a továbbképzés célját. A résztvevők közötti párbeszéd 

kialakításához, a tapasztalatok megosztásához ez elengedhetetlen. Ennél nagyobb létszám 

esetében már nem lehet csoportmunkát tervezni, ott már inkább előadás tartásáról beszélhetünk, 

ami kevésbé aktivizálja a résztvevőket, ezáltal kevésbé hatékony. 

 

Nem egyszerű kérdés továbbá a továbbképzés megtartásának az időzítése. Több szervező arról 

panaszkodott, hogy nehéz megfelelő időzítést találni, mert a pedagógusok időhiányra 

hivatkoznak: hétköznapokon egy 30 órás képzésre azért nem tud eljönni, mert a munkahelyéről 

ennyire hosszú időre nem engedik el, a hétvégéit meg nem szívesen áldozza fel, hiszen szeretné 

azt a családja körében tölteni. A rövidebb idejű, 4-10 órás képzések emiatt is népszerűek. Van 

olyan szervező, amelyik egyáltalán nem gondolkodik hétvégében, ehelyett inkább 

hétköznapokon próbál meg úgynevezett intenzív hetet szervezni, mert úgy találja, arra még 

mindig könnyebben el tudnak jönni a résztvevők. 

 

3.6. Általános tehetséggondozó továbbképzés kontra speciális tehetséggondozó továbbképzés 

 

A felsőoktatási intézményi szervezők azt jelezték, hogy ők csak általános tehetséggondozási 

továbbképzést tudnak kínálni. A pedagógusképzésért felelős szervezeti egység nem fog tudni 

szakterületi tehetséggondozást fölvállalni, mert ahhoz neki az egyes karokkal kellene nagyon 

intenzív együttműködést folytatni. Ennek ellenére úgy vélik, hogy általános tehetséggondozási 

továbbképzés is lehet nagyon jó, érdekes és hasznos, és abban is lehet nem csak információkat, 

hanem alkalmazható tudást is átadni a kollegák részére. 

 

Ez azt jelenti, hogy a pedagógusok számára jelenleg egyelőre egyedül a pedagógus-

továbbképzési forma áll rendelkezésre ahhoz, hogy szakterületi (szaktárgyi) tehetséggondozást 

tanulhassanak, márpedig a kérdőíves válaszok alapján erre mutatkozik körükben nagyobb 

igény. A felsőoktatás pedig kiszorul a szaktárgyi tehetséggondozó továbbképzések 

lehetőségéből. Ez más szempontból azzal a következménnyel is jár, hogy ha valaki egyszerre 

tehetséggondozást és szakvizsgát is szeretne tanulni, erre nincsen lehetősége a saját 

szakterületén (szaktárgyában), csakis az általános tehetséggondozási szakirányú 

továbbképzésben. 

 

3.7. Elmélet kontra gyakorlat 
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A szervezők világosan érzékelik a résztvevőknek – a kérdőíves kutatás során is kiderített – azon 

igényét, hogy a tehetséggondozó továbbképzés elsősorban is gyakorlatorientált legyen. Tudják, 

hogy a tehetséges diák szülőinek oldaláról is olykor elképesztő nyomás van a pedagóguson, 

mert elvárják, hogy a tehetséges diák a versenyeken jó helyezést érjen el, így elsősorban a 

gyakorlatban működő, gyorsan alkalmazható tudás és módszer iránti elvárás jellemzi a 

továbbképzésekre jelentkezőket. Az alapítók-szervezők úgy gondolják, hogy ugyan a 

továbbképzésnek tartalmaznia kell a tehetségfejlesztés elméleti és történeti hátterét, de tudják, 

hogy a résztvevők ezt csak nagyon szűk mértékben igénylik. Egy pedagógus esetében mindig 

az a kardinális kérdés, hogy mit csináljon ott az órán, vagy mit csináljon, amikor kifejezetten 

egy tehetséges diákot kell gondoznia. Arról az előadóról, akinek nincs kapcsolata a területtel, a 

gyakorlattal, nem fogják elhinni, hogy a gyakorlat emberének tud újat mondani. 

 

Az egyik leghatékonyabb az olyan továbbképzés, amelynél jelentős óraszámban a résztvevőket 

kiviszik a gyakorlat helyszínére (pl. egy példaértékűen jó gyakorlattal rendelkező intézménybe 

vagy ún. bázisintézménybe), ahol a saját szemükkel láthatják az ott dolgozó kollégától, hogyan 

végzi az adott témában a tehetséggondozást a gyakorlati életben. A résztvevőkkel együttesen 

megnézik az ott folyó tevékenységet, közösen elemzik és utána átbeszélik, hogy ezt hogyan 

tudják a résztvevők is beépíteni a saját munkájukba. Ennek előnye, hogy a továbbképzés egyik 

részében elméletben beszélik át az adott tematikai egységet, a másik részében viszont meg is 

mutatják, hogy az, amiről beszéltek, az ténylegesen hogyan is tud megvalósulni. Az ilyen 

gyakorlati részt tartalmazó továbbképzés résztvevők általi eredményértékelése egészen más, 

mint azé, amelyen nem volt mód ilyen jellegű tapasztalatszerzésre.  

 

Van olyan szervező is, aki workshopokat szokott szervezni, melynek keretében meghív kiváló 

tehetséggondozókat. Az ilyen meghívott előadó bemutató filmet hoz, ezáltal nyújt segítséget a 

hallgatóknak. 

 

A gyakorlati ismeretek megszerzésének van egy olyan speciális lehetősége is, hogy a képzésbe 

építve, már annak során elküldi a résztvevőt, hogy kezdje meg a tanult ismeretek alkalmazását. 

Ehhez kétségtelenül a blended képzési forma a legkedvezőbb, de volt olyan szervező, aki 

szerint még egy kontaktórásban is jobb, ha akár a 30 órát két alkalommal valósítják meg, úgy, 

hogy legyen közben ideje a pedagógusnak kipróbálni, amit tanult és visszahozni a kérdéseit. 

 

Többek szerint is kulcskérdés a kapcsolattartás a képzést követően (utánkövetés), amikor a 

résztvevő a képzés után is megkapja a szükséges támogatást ahhoz, hogy megkezdje a 

megtanultak gyakorlatban történő alkalmazását. Ezt a támogatást akár csoportos mentorálással, 

akár online kapcsolattartással vagy azáltal is biztosítani lehet, hogy a résztvevő visszatérhet a 

képzőintézményhez, a trénerekkel továbbra is kapcsolatban lehet. A résztvevők az ilyen 

továbbképzéseket igénylik a leginkább, mert amikor elmennek és megpróbálják alkalmazni a 

gyakorlatban ezeket az ismereteket, akkor kiderül, hogy ez nem is olyan könnyű. Van olyan 

szervező, ahol alapvető, hogy a képzések elvégzése után egy hónapig van utánkövetés, így a 

résztvevő már a gyakorlatban alkalmazza a megtanultakat, de még visszajelezhet a képzőjének 

vagy a trénerének. 

 

3.8. Elvárások a továbbképzések tartalmával kapcsolatban 

 

A továbbképzések tartalmi részével kapcsolatban az alábbi elvárások merültek fel a 

fókuszcsoportos megbeszélés során: 
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 Kiemelten foglalkozzon a tehetséges gyermekek személyiségével és a tehetségfejlesztés 

módszertanával! 

 Legyen attitűdformáló a pedagógus számára, aki ezen a továbbképzésen részt vesz! 

 Mutasson be új módszertani technikákat! 

 Ismertesse meg a pedagógusokat a hazai tehetséggondozó programokkal! 

 A tehetségazonosítás és -felismerés terén több segítséget és támogatást kell nyújtani a 

pedagógusoknak, mert e téren erősítésre szorulnak: fel kell tudni ismerniük, hogy az 

adott gyerek miért „izeg-mozog”, hogy ő tehetséges és hogy miben tehetséges. Ha 

ugyanis az azonosítás sikeresen megtörténik, akkor maga a gondozás már talán egy 

könnyebb feladat.  

 Hiány van az olyan továbbképzésekből, amelyek révén a kiemelkedően tehetségesek és 

normál iskolai tanulók együttnevelésének módszereivel, eszközeivel lehetne felvértezni 

a pedagógusokat. 

 Nagyon nagy az érdeklődés a pszichológiai tárgyú témakörökkel kapcsolatban, tehát a 

tehetséggondozás pszichológiai vonatkozásai és a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos 

kérdések feldolgozása iránt. 

 Nagyon fontosak lennének a módszertani továbbképzések, mind általános – tehát 

tantárgyaktól függetlenül is a tehetséggondozás módszertanát összefoglaló –, mind 

tantárgyi területenkénti módszertani továbbképzések kellenének. 

 A tartalmat, amennyire lehet, célszerű a résztvevők egyedi igényei szerint is alakítani. 

Célszerű az első alkalommal felmérni a résztvevők körében, hogy milyen 

előismeretekkel rendelkeznek a tehetséggondozás terén, illetve milyen témák iránt 

mutatnak érdeklődést. 

 

A fenti meglátások nagy része teljesen összecseng egy, a tehetséggondozás és 

tanártovábbképzés tárgyában korábban készült szakdolgozat során készített kutatás 

eredményeivel.3 

 

3.9. Egyéb meglátások 

 

Az alábbiakban az alapítók-szervezők azon egyéb meglátásait gyűjtöttük össze, amelyek 

kifejezetten fontosak a tehetséggondozó továbbképzések hatékonysága, megvalósíthatósága 

szempontjából: 

 

 A továbbképzések alapítása és szervezése – a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs 

Testület (PAT) általi külső akkreditáláson túl – ki kell, hogy egészüljön intézményi 

belső minőségfejlesztéssel, melynek része többek között, hogy folyamatosan menjenek 

a hatékonyságvizsgálatok, hogy megfelelő szaktudású, gyakorlati tapasztalattal 

rendelkező oktatók vegyenek részt a képzésben, valamint hogy történjen meg az oktatók 

folyamatos informálása, munkájuk értékelése. 

 

 A jó továbbképzés egyik kulcsa a jól felkészült képző. Ez sajnos a legtöbbször anyagi 

kérdéssé válik: hiába van egy nagyon jó továbbképzési anyaga a szervezőnek, ha 

nincsen forrása arra, hogy a jó szakembert megfizesse. 

 

 A 30 óránál alacsonyabb óraszámú továbbképzések iránti nagy kereslet miatt célszerű 

lenne ezekre a továbbképzésekre is kiterjeszteni a PAT általi akkreditáció lehetőségét. 

 

                                                 
3 Almási Judit: Tehetséggondozás és tanártovábbképzés, ELTE, Budapest, 2013 
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 A modulszerűen egymásra épülő továbbképzési rendszer megvalósításának egyik 

legnagyobb akadálya, hogy nehéz az anyagi forrást megtalálni, mivel az NTP-

támogatással megvalósuló, de különösen az európai uniós finanszírozású programok 

olyanok, hogy 1 főt csak egyszer lehet indikátornak elszámolni. Emiatt sajnos a 

szervezőnek nem lesz érdeke az, hogy ugyanazon ember többször jöjjön 

továbbképzésre. Így hiába szeretne egy pedagógus több továbbképzésre jelentkezni, a 

szervező nem tudja fogadni, mert nem tudja az előírt indikátorszámot így teljesíteni. 

Emiatt sokszor nem tudják kiszolgálni az érdeklődőket, el kell utasítaniuk a 

jelentkezőket. 

 

 A több – akár modulszerű – továbbképzést kínáló szervezőknél megvalósulhatna egy 

adatbázisalapú tervezett utánkövetés is. Az adatbázisban benne lenne, hogy az adott 

résztvevő mikor milyen továbbképzést végzett el, ez alapján kaphatna később 

értesítéseket arra vonatkozóan, hogy mikor milyen továbbképzések indulnak, amelyek 

ajánlottak a számára, akár a korábbi ismeretek frissítése, akár új ismeretekkel való 

gazdagítás, akár valamely résztémában (újabb modulban) való elmélyülés stb. céljából. 

 

 A továbbképzés résztvevőinek lehetőség szerint az érdeklődésüknek/intézményüknek 

megfelelő, de mindenképpen konkrét gyakorlati eszközt (Ryans-féle becslési skála,4 

szempontrendszerek stb.) kell adni, hogy az intézménybe visszatérve ki tudják próbálni 

a gyakorlatban is a megtanultakat és hozzá tudjanak kezdeni a tehetséggondozó 

tevékenység ellátásához: végezze el a tehetségazonosítást, tudja azt, hogy mi alapján 

figyelje a tehetséges gyereket stb. 

 

 A magyarországi szakirodalom a tehetséggondozás tekintetében nem alapul igazán 

alapos kutatásokon. Átfogó, alapos, reprezentatív, empirikus kutatás elvégzése – 

amelynek kutatói kimennének a köznevelési intézményekbe, megkérdeznék a 

tehetséges gyereket és a szülőt, elvégeznék a szükséges longitudinális, visszatérő 

vizsgálatokat – nagyon időszerű lenne és érdemi információkkal szolgálna arra nézve, 

hogy a jövőben milyen tehetséggondozó továbbképzések alapítására és megtartására 

lenne szükség. 

 

 

4. A kutatás egy speciális fókusza: egy kiválasztott tehetséggondozó pedagógus-továbbképzés 

hasznosulásának vizsgálata 

 

Az elvárt eredmények alapján a kutatás egyik céljaként a tehetséggondozást érintő 

továbbképzések hasznosulását, hatékonyságát (beválását) azonosítottuk. Ezzel összefüggésben 

egy kiválasztott pedagógus-továbbképzés résztvevőinek utánkövetését terveztük meg. Az Új 

Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: ÚNK) az Oktatási Hivatal 

felkérésére vállalta, hogy részt vesz egy kérdőíves után követési/beválási vizsgálatban a nála 

végzett résztvevő pedagógusok tekintetében. 

 

A kérdőív segítségével azt vizsgáltuk, hogy a képzésben megszerzett tudást és készséget 

mennyiben tudta a nevelő-oktató munkájában hasznosítani a résztvevő. 

 

                                                 
4 Ryans, D. G. (1960): „Characteristics of Teachers, Their Description, Comparison and Appraisal”, American 

Council of Education, Washington 
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Az ÚNK által alapított és szervezett Személyiségformálás tehetségmentorálással című 30 órás 

akkreditált pedagógus-továbbképzésen (alapítási engedély száma: 27282/117/2016, 

nyilvántartási száma: D/3595/2017) 2017. június–október hónapokban 209 fő vett részt. 

Képzettségük pedagógus, gyógypedagógus, vagy pszichológus volt. Az online utókövetéses 

kérdőívre 2017. november 20–26. időszakban 110 személy válaszolt. A kérdőívet a válaszadók 

a képzés megvalósulása után, munkával töltött 1-7 hónapos követéses időtartam elteltével 

töltötték ki. Elemzésünk nem a teljes résztvevői körre, hanem csak az utókövetéses kérdőív 

kitöltőire vonatkozik. (ld. teljes kérdőívelemzés 13. melléklet) 

 

Véleményünk szerint az után követő kérdőívben megfogalmazott válaszok elemzése után, 

érdemes átgondolni és módosítani a továbbképzés megvalósításának egyes elemeit. A 

Kormányrendelet szabályozza, hogy az alapítási engedéllyel rendelkező programban mit nem 

lehet változtatni (a program címét, célját, követelményét és óraszámát). Az akkreditáció többi 

elemét, mely a megvalósíthatóságot, a program hatékonyságát segíti, a kérdőívekben adott 

válaszok alapján, ha szükséges, módosítani érdemes. 

 

A képzésre vonatkozó minőségbiztosítási kérdőíveket és a nyomon követő kérdőív megfelelő 

kérdéseinek összehasonlítását is elkészítettük adatelemzéssel. Arra a következtetésre jutottunk, 

hogy a továbbképzés befejezése után közvetlenül, illetve pár hónappal a továbbképzés 

befejezése után adott válaszok között különbség mutatkozik.  

 

Az összehasonlítás eredménye: 

 

 
 
14. sz. ábra a program hasznosságáról (a képzés utolsó napján és az utánkövetésben mért adat összehasonlítása) 

(Forrás: Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft., 2018) 
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Összegzés 

 

 

A kutatás 1. és 2. szakasza is feltárt eredményeket. Ezeket összevetve az alábbi megállapítások, 

javaslatok figyelembe vétele ajánlott a tehetséggondozó hazai továbbképzések tekintetében a 

jövőben: 

 

1. A továbbképzés típusa 

 

Sajátosságaik folytán más és más a rendeltetése és a felhasználhatósága a pedagógus-

továbbképzéseknek és a szakirányú továbbképzéseknek. Az előbbinek az előnye a 

rugalmassága, főleg abban, hogy helyszínét és idejét tekintve szinte bárhol és bármikor 

megtartható, így a lehetőségektől függően a szervező el tudja vinni a továbbképzést akár a 

résztvevők intézményébe is egy nekik alkalmas időpontban („figyelemfelkeltő továbbképzés” 

vagy „kihelyezett továbbképzés”). A hosszúsága is rugalmasan alakítható így a képzés céljától 

függően akár hosszabb, akár rövidebb továbbképzés alapítására van lehetőség. 

 

Az utóbbinak az előnye abban áll, hogy felsőoktatási oklevelet és ezáltal újabb szakképzettséget 

eredményeznek. Tekintettel azonban arra, hogy a képzési idejük legalább egy év, a 

tehetséggondozásban való mélyebb elmélyülésre jobban alkalmasak, a résztvevők kiképzése 

tehetséggondozásra így hosszabb úton, strukturáltabban felépíthető. Nem utolsósorban a 

szakvizsga megszerzésének lehetőségével mind a pedagógus-életpálya, mind a 

tehetséggondozás terén kiemelt szerepet betöltők, vezetők (pl. tehetségkoordinátor) képzése 

szempontjából szerepük a jövőben is megkerülhetetlen lesz. 

 

Összességében tehát mindkét képzéstípus megtartása és a tehetséggondozás terén eszközként 

való felhasználása a jövőben is indokolt. 

 

2. A továbbképzések számossága 

 

Első ránézésre úgy látszik, hogy a pedagógus-továbbképzések körében túlkínálat van, míg a 

szakirányú továbbképzések körében hiány. A háttérben az indok a két továbbképzési típusra 

vonatkozó jogi szabályozásbeli különbség: 

 

A pedagógus-továbbképzések esetében az a jellemző, hogy mindenki a saját maga által kitalált 

képzést indítja, így nem kell igazodnia máshoz, az alapítási anyagot szerzői jog védi, 

ugyanakkor ez ahhoz is vezet, hogy ugyanazon témában több a párhuzamosság. Ez vélhetően a 

jövőben nem nagyon lesz megváltoztatható, hacsak nem lesz a jövőben ösztönzés egyfajta 

központosításra például a pedagógiai oktatási központok (POK) körében: bizonyos típusú 

(„figyelemfelkető”, „kihelyezett”, általános alapozó, specializáló, ismeretaktualizáló, 

utánkövető) és óraszámú továbbképzések közösen történő alapítása, majd az indítás jogának 

megadása több szervező számára. A központosítás lehetővé tudná tenni a korábban részt vevő 

pedagógusok utánkövetését – akár egy erre a célra rendelt adatbázis alapján –, és számukra 

továbbképzési ajánlásokat tudna tenni az alapján, mit tanultak korábban, hogyan érdemes 

tovább lépniük. 

 

A párhuzamosság a szakirányú továbbképzések esetében sem feltétlenül védhető ki, mert 

ugyanabban a témában egy kis elnevezésbeli különbséggel több, lényegében megegyező 

tartalmú továbbképzés alapítható, ugyanakkor mivel ugyanazt az alapított szakirányú 

továbbképzést több felsőoktatási intézmény is indíthatja – eltérés csak a tantervek szintjén lesz, 
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amit szintén védhet szerzői jog –, eleve nem feltétlenül szükséges sok képzést alapítani, ha 

azokat többen is indítják. A szakirányú továbbképzések körében a hiányt nem annyira a 

képzések száma jelenti, hanem az, hogy a ténylegesen is elindult képzések kizárólag általános 

tehetséggondozás terén működnek. Összesen 2 speciális témában (szaktárgyban) alapítottak 

eddig tehetséggondozó szakirányú továbbképzést, és a felsőoktatási alapítók egyelőre nem is 

látják könnyen megvalósíthatónak a szaktárgyi tehetséggondozói továbbképzések alapítását. 

Ehhez összetettebb és intézményen belül jobban összehangolt munka elvégzése lenne 

szükséges, ennek ösztönzése tehát kívánatos lenne. Természetesen kérdéses, hogy a szakirányú 

továbbképzésekre jellemző hosszabb képzési időre (legalább 1 év) tekintettel valóban 

szükséges-e speciális irányultságú továbbképzések alapítása, és azok esetében nem elegendő-e 

megmaradni a meglévő és működő általános tehetséggondozásnál, esetenként (2 éves 

formában) kiegészülve a szakvizsgára való felkészítéssel. 

 

3. A továbbképzések földrajzi elérhetősége 

 

Nem igazán mond sokat az, hogy a szakirányú továbbképzések mely képzési helyszíneken 

vannak jelenleg engedélyezve (indítási jog) és az sem, hogy a pedagógus-továbbképzések 

szervezőinek mi a székhelye, esetleges telephelye, hiszen az indítási jog nem feltétlenül vezet 

ahhoz, hogy a képzés ténylegesen el is indul majd, ha pedig elindul, akkor a szervező hol indítja 

majd el. Még az sem igazán jelentős, hogy a múltban hol és hányszor indítottak 

továbbképzéseket. Ami igazán lényeges, az az, hogy helyben kell megteremteni a feltételeket, 

ahhoz, hogy a továbbképzés – bármely formája is – elinduljon. 

 

Jó lenne közelebb vinni a továbbképzési lehetőséget az ezt igénybe vevőkhöz, hogy az utazással 

járó nehézségeket ki lehessen küszöbölni. Ez elsősorban a pedagógus-továbbképzések esetében 

lehetséges, de szakirányú továbbképzések esetében sem lenne nehéz megoldani. Megoldás 

lehet továbbá a már említett „kihelyezett továbbképzés”: az az eset, amikor a szervező a 

résztvevők intézményébe viszi el a továbbképzést, akár egy pár órás „figyelemfelkeltő 

továbbképzés”, akár egy több napos komplett nevelőtestületi „kihelyezett továbbképzést”. 

Ehhez persze az is kell, hogy az intézményi továbbképzési tervek ehhez igazodóan, az ilyen 

továbbképzési lehetőségek figyelembe vételével készüljenek. 

 

A továbbképzések indulása a jövőben is a kereslethez és a szervező továbbképzés-tartási 

képességeihez fog igazodni, ami valamennyire ösztönzőkkel befolyásolható lenne. 

 

4. A továbbképzések óraszáma 

 

Az alapítók többségében rövidebb időtartamú továbbképzéseket alapítottak. Ez elsősorban a 

kereslet igényeihez igazodott, mert ugyanakkor részükről a vélemény az volt, hogy rövidebb 

időtartamú továbbképzésben nem lehet tehetséggondozó szakembereket képezni. A hosszabb 

idejű, a tehetséggondozási tevékenységre való képességet alaposabban felépítő képzések 

elérése érdekében 2 lehetőség van: az egyik a hosszabb időtartamú képzések alapításának 

ösztönzése és az ilyen képzéseken való részvétel lehetővé tétele a pedagógusok számára. Ez 

látszik a nehezebbnek, elsősorban a résztvevőknek a rövidebb időtartamú képzések iránti 

pozitív attitűdje miatt. 

 

Ennél könnyebb és komplexebb megoldásnak látszik az alapítók olyan irányú ösztönzése, hogy 

alapítsanak egymásra épülő, moduláris képzéseket. Az ilyen módon felépített tehetséggondozó 

továbbképzések olyan rendszert alkotnának, amelyben nem csak a szakaszos ismeretszerzés 

válna lehetővé, hanem lehetővé tenne egyrészt választástól függő „elágazásokat” a képzésben 
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(pl. különböző választható résztémák irányába), másrészt rendszeres ismeretaktualizálási, -

frissítési, utánkövetési lehetőséget biztosítana, ha utóbb új módszer, eszköz vagy egyéb 

tananyag jelenik meg. 

 

Ez utóbbi célból is, továbbá a fentebb említett „kihelyezett továbbképzés”-ek megvalósítása 

céljából szükségesnek látszik több, 30 órásnál is rövidebb továbbképzés létesítésének 

ösztönzése. Ez a képzéstípus se nem szakirányú továbbképzés, se nem (akkreditált) pedagógus-

továbbképzés, hanem egy harmadik típus: a kormányrendelet 5. § (3) bekezdés d) pontja 

szerinti olyan nem akkreditált továbbképzés, melynek az óraszáma 5-29 közötti. Ilyen típusú 

képzésekkel a hétévenkénti 120 órás továbbképzési kötelezettségnek legfeljebb a 25%-a 

teljesíthető. A nagy keresletre és az e képzéstípustól várható előnyökre tekintettel célszerű lenne 

megfontolni az ilyen rövidebb óraszámú továbbképzések akkreditációját vagy egyéb 

jogszabályi/anyagi támogatás biztosítását. 

 

5. A továbbképzések tartalma 

 

E téren a kínálat és a kereslet elvárásai részben találkoztak, részben nem. A tehetségelméleti-

történeti alapozás továbbképzésbeli szerepét, súlyát illetően a dilemma feloldásának az lehet a 

módja, ha ez a témakör csak azon továbbképzésekben jelenik meg, amelyek esetében először 

vesz részt a pedagógus tehetséggondozó továbbképzésben. A hosszabb időtartamú és 

általánosabb témájú szakirányú továbbképzések esetében valószínűleg maradnia kell, ellenben 

a pedagógus-továbbképzések esetében lenne mód a moduláris építkezésre, ilyen esetben ez a 

témakör az első modulban szerepelne csak, de később – amikor a pedagógus csak utánkövető, 

az ismereteket aktualizáló, vagy új eszköz- vagy módszertani ismereteket adó (nem feltétlenül 

akkreditált) továbbképzésben venne részt – már nem. 

 

A gyakorlati alkalmazhatóság kérdésében véleményegyezés van, arra azonban tekintettel kell 

lenni, hogy az alapítóknak igazuk lehet a tekintetben, hogy a tehetséggondozás nem sajátható 

el egyetlen 30 órás továbbképzés során, így egyetlen továbbképzés csak limitáltan alkalmazható 

gyakorlati ismereteket tud átadni. Nem lehet azonnali eredményeket elérni, itt is fontosnak 

látszik tehát a türelem, az építkezés útján történő kompetenciaszerzés: modulárisan felépülő, 

később választási/specializálódási lehetőséget is biztosító továbbképzési rendszerben 

gondolkodva lehetne a tehetséggondozás terén az idő előrehaladtával egyre több ismeretet, 

egyre nagyobb jártasságot szerezni. 

 

Ez összefügghet azzal a meglátással is, hogy célszerű a tanultakat kipróbálni, és az 

eredményeket a képzést folytató felé visszajelezni („folyamatba épített továbbképzés”). A 

modulárisan, visszatérően való részvétel tehetséggondozó továbbképzésekben azt 

eredményezné, hogy a pedagógus folyamatosan képzésben vesz részt, két továbbképzés között 

a megszerzett ismereteket a gyakorlatban alkalmazza, majd a legközelebbi továbbképzésen a 

tapasztalatait megoszthatná, az esetleges hibákat korrigálhatná, a módszerét finomíthatná. 

Fontos kapocs lenne az egymást követő modulok között a visszacsatolás lehetőségének 

biztosítása is: a továbbképzést követően a pedagógusnak volna módja a gyakorlati 

alkalmazásbeli tapasztalatairól a képzés szervezőjének, a trénerének visszajelezni, tőle 

segítséget kérni, és mindezekkel együtt abban is segítséget kapna, mikor célszerű és milyen 

modultémában a következő továbbképzésben részt vennie. 

 

A konkrét témaköröket illetően továbbra is nagyon fontosnak látszik a tehetségazonosításra 

való koncentrálás, ugyanakkor moduláris továbbképzési rendszerben ennek is – 

tehetségelméleti-történeti alapozáshoz hasonlóan – elsősorban a képzési szakasz elejére kellene 
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esnie. A megfelelő azonosítástól függ ugyanis a tehetséggondozás további feladata, így a 

pedagógus legelső tehetséggondozó továbbképzésén legalább eddig el kell tudni jutni. Később 

is lehet természetesen módszertani finomítások, újabb eszközök alkalmazásának 

megismertetése stb. céljából az azonosítás témakörét elővenni, de az azonosításra már az első 

továbbképzésnek fel kell tudnia készíteni a pedagógust. 

 

A tehetséggondozási tevékenység pszichológiai, a személyiséget vizsgáló-fejlesztő oldalának 

is nagy jelentősége és kereslete van. A tehetséges gyerek személyiségével, főleg a tehetség 

pozitív oldalával – úgy látszik – megfelelő mértékben és módon foglalkoznak a 

továbbképzések, ellenben kevésbé látszik továbbképzésekkel lefedettnek a tehetség gyenge 

oldalának, valamint a pedagógus személyiségének, attitűdformálásának kérdéskörei. Ugyanígy 

több továbbképzés foglalkozik a tehetséges tanulók differenciálásával, szakköri program 

készítésére való felkészítéssel, ugyanakkor hiány van az olyan továbbképzésekből, amelyek a 

tehetséges és normál gyerekek hatékony együttnevelésével foglalkoznának. E témákban tehát 

több továbbképzés alapítása lenne szükséges – moduláris rendszerben ezeknek a továbbképzés 

későbbi szakaszaiban lenne talán inkább a helye. 

 

Tartalmi szempontból ismét meg kell említeni, hogy nem csak általános, hanem speciális 

(szaktárgyi) módszertant megcélzó továbbképzésekből több kellene, hogy legyen. A moduláris 

rendszerben természetesen célszerű lenne az általános tehetséggondozással kezdeni (akár több 

modul erejéig is), majd a későbbiekben – választástól és pedagógus munkakörtől függően – a 

pedagógus megválaszthatná az érdeklődéséhez, szükségleteihez legközelebb álló, speciálisabb 

tehetséggondozói módszerek elsajátítását célzó továbbképzést. 

 

Teljesen egyértelmű, hogy a jövőben ösztönözni szükséges olyan továbbképzések létesítését, 

amelyek a kifejezetten nagy hiányterületekre koncentrálnak. Ilyen hiányterületek az 

alkalmazott tehetséggondozói módszer nyomon követése és korrekciója, az egyéni mappa 

készítése, a hálózati együttműködés és az (intézményi) tehetségtanácsadás. 

 

6. A továbbképzések minősége 

 

Többször előkerült a kutatás során, hogy a továbbképzés alapítási anyaga hiába jó, ha nincsen 

hozzá megfelelő szakember: a jó tréner kincset ér. Ezek alapján érdemes átgondolni a jövőben 

a továbbképzések jelenlegi minőségbiztosítási rendszerét. A szakirányú továbbképzések terén 

javasolt érdemi akkreditáció bevezetése, jelenleg egyedül a pedagógus-szakvizsgára felkészítő 

képzések esetében – és ott is csak a szakvizsgává minősítés kérdésében – van egyfajta előzetes 

szakmai jellegű kontroll az OPTB révén. A pedagógus-továbbképzések alapítása során a PAT 

a továbbképzés elvi – az alapítási dokumentáció szintjén történő – minőségbiztosítását végzi, 

hasznos volna azt is vizsgálni, hogy a továbbképzés szervezője (aki az esetek legnagyobb 

többségében az alapító) hogyan képes a továbbképzést megvalósítani, azaz rendelkezik-e az 

ehhez szükséges tárgyi, de főleg személyi (oktatói, tréneri) feltételekkel. 

 

Érdemes lenne a jövőben átgondolni, hogyan lehetne elérni, hogy a tehetséggondozó 

továbbképzések ne csupán megfelelő rendszerben épüljenek fel és ne csupán a megfelelő 

témakörökre – köztük a hiányterületekre – koncentráljanak, hanem a minőségük is biztosított, 

sőt fokozható legyen. Nem kell feltétlenül újfajta (képzésindítási) akkreditációt központilag 

előírni, bizonyos ösztönzőkkel az önként vállalt, megfelelő szervezet által tanúsított 

minőségbiztosítás felé is lehetne terelni a szervezőket, legalább azon továbbképzések esetében, 

amelyek témája és/vagy óraszáma folytán ez indokoltnak látszik.  
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1. melléklet 

Az elmúlt 5 évben indított tehetséggondozó pedagógus-továbbképzések helyszínei 

 
Pedagógus-továbbképzés neve/települése Mennyiség 

" ki vagy és ki leszel?" -zenei tehetséggondozás a művészeti nevelésben 16 

Balassagyarmat 1 

Budapest 12 

Kisvárda 1 

Miskolc 1 

Veszprém 1 

"Mindenki jó valamiben" - coaching-szemléletű komplex tehetségtámogatás 

Módszerkockával 1 

Budapest 1 

6-10. évfolyamon tanulók tehetségfejlesztése a matematika területén 1 

Pécs 1 

A drámapedagógia szerepe és alkalmazási lehetőségei a tehetséggondozásban és a 

köznevelésben 2 

Budapest 1 

Pécs 1 

A Komplex Instrukciós Program (KIP) alkalmazása a tudásban és szocializáltságban 

heterogén tanulói csoport kezeléséhez, különös tekintettel a tehetséggondozásra 5 

Csongrád 1 

Eger 1 

Kiskunfélegyháza 1 

Makó 1 

Mórahalom 1 

A kreatív tanulás fejlesztése a tehetséggondozásban 1 

Jósvafő 1 

A magyar néptánc és a sport szerepe a mozgásfejlődésben, illetve a tehetséggondozásban 1 

Budapest 1 

A matematika iránti érdeklődés felkeltése és a tehetségesek gondozása az 5-8. 

évfolyamokon 1 

Nyíregyháza 1 

A pedagógus szerepe a komplex személyiségfejlesztésen alapuló tehetséggondozásban 4 

Budapest 3 

Miskolc 1 

A pedagógus szerepe a tehetségek mentorálásában 1 

Budapest 1 

A tehetség felismerése, támogatása - Fókuszban a tehetség szociális, érzelmi, társas 

aspektusai 2 

Szombathely 2 

A tehetségazonosítás, tehetséggondozás lehetőségei hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő 

óvodában, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba 5 

Békés 1 

Budapest 1 

Győr 1 

Orosháza 1 
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Püspökladány 1 

A tehetségekért - felkészítés a felismeréstől a komplex fejlesztési lehetőségekig 39 

Berettyóújfalu 1 

Besenyőtelek 1 

Bogyiszló 1 

Budapest 9 

Debrecen 1 

Dunaföldvár 1 

Dunavarsány 1 

Eger 2 

Iregszemcse 1 

Kalocsa 2 

Kecskemét 1 

Kerekegyháza 1 

Kosd 1 

Mezőszilas 1 

Miskolc 2 

Monor 1 

Nyírpazony 1 

Pásztó 1 

Pécs 1 

Szeged 1 

Székesfehérvár 3 

Szolnok 1 

Sződ 1 

Tiszaföldvár 1 

Veszprém 1 

Zsámbok 1 

A tehetségfejlesztés lehetőségei a kooperatív tanulásban 2 

Budapest 2 

A tehetségfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz 28 

Budapest 28 

A tehetséggondozás elmélete és gyakorlata a köznevelési intézményekben 9 

Budapest 1 

Debrecen 1 

Kazincbarcika 1 

Kistarcsa 1 

Kisújszállás 1 

Miskolc 1 

Pécs 2 

Székesfehérvár 1 

A tehetséggondozás elmélete és gyakorlata az óvodában 1 

Szeged 1 

A tehetséggondozás elmélete és gyakorlata az óvodában II. 2 

Szeged 2 

A természettudomány iránti érdeklődés felkeltése kreatív tehetséggondozással 1 

Zalaegerszeg 1 

A zene szeretetére nevelés, képességfejlesztő játékok és az élményszerű zenehallgatás 

(Tehetséggondozás a gyakorlatban – Alkotó pedagógia) 1 
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Budapest 1 

A zene szeretetére nevelés, képességfejlesztő játékok és az élményszerű zenehallgatás 

(Tehetséggondozás a gyakorlatban) 27 

Békés 1 

Budapest 10 

Debrecen 2 

Érd 1 

Gyöngyös 1 

Győr 1 

Kecskemét 1 

Miskolc 3 

Nagykanizsa 1 

Nyíregyháza 2 

Szekszárd 1 

Szolnok 1 

Tatabánya 1 

Veszprém 1 

Egyéni tehetségfejlesztő programok kidolgozásának és megvalósításának alapjai 3 

Budapest 2 

Debrecen 1 

Felkészítés 11-12. évfolyamok iskolai (helyi) matematikai tehetséggondozásra 2 

Budapest 2 

Felkészítés tehetségsegítő tutori feladatok végzésére 3 

Budapest 2 

Debrecen 1 

Képességfejlesztő játékok elemzése és játékgyűjtemény készítése (Tevékenység és 

személyiségfejlődés, tehetséggondozás a gyakorlatban – Alkotó pedagógia) 1 

Budapest 1 

Képességfejlesztő játékok elemzése és játékgyűjtemény készítése (Tevékenység és 

személyiségfejlődés, tehetséggondozás a gyakorlatban) 93 

Baja 1 

Balatonszabadi 1 

Békéscsaba 3 

Bodajk 2 

Budapest 25 

Csorna 2 

Debrecen 6 

Eger 1 

Érd 1 

Esztergom 1 

Fonyód 1 

Gyöngyös 1 

Győr 4 

Kecskemét 2 

Miskolc 4 

Nagykanizsa 2 

Nagykanizsa-Palin 1 

Nagylózs 1 

Nyíregyháza 3 
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Pátroha 1 

Pécs 5 

Szeged 5 

Székesfehérvár 5 

Szekszárd 1 

Szombathely 2 

Tatabánya 4 

Tiszakürt 1 

Veszprém 4 

Zalaegerszeg 2 

Zsámbék 1 

Kíváncsiak Klubja – természettudományos tehetséggondozó módszertani program 

pedagógusok számára 13 

Budapest 4 

Kenderes 1 

Kengyel 1 

Kunmadaras 1 

Soltvadkert 1 

Sopron 1 

Székesfehérvár 2 

Szolnok 2 

Komplex és differenciált tehetségfejlesztés 11 

Budapest 6 

Dunaharaszti 1 

Komárom 1 

Vác 1 

Veresegyház 2 

Különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTM, kiemelten tehetséges) gyermekek 

együttnevelése az óvodában, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba 6 

Békés 1 

Budapest 1 

Karcag 1 

Mezőtúr 1 

Pér 1 

Sárbogárd 1 

Mentorálás a tehetségtámogatásban 1 

Budapest 1 

Művészettel a tehetség- és egészségfejlesztésért 7 

Botpalád 1 

Budapest 1 

Debrecen 1 

Dunavecse 1 

Miskolc 1 

Pápakovácsi 1 

Pécs 1 

Népi játék, néptánc alapú mozgásfejlesztés és tehetséggondozás az óvodában és az alsó 

tagozatban. 14 

Budapest 12 

Debrecen 1 

Dombóvár 1 

Óvodapedagógiai Napok - A tehetség felismerésének és fejlesztésének lehetőségei 

kisgyermekkorban 1 
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Kőszeg 1 

Személyiségfejlesztés a művészet eszközeivel. Kreatív technikák felhasználási lehetőségei a 

személyiségfejlesztésben és a tehetséggondozásban. 10 

Békéscsaba 1 

Budapest 5 

Ózd 1 

Székesfehérvár 1 

Szerencs 1 

Tokaj 1 

Személyiségformálás tehetségmentorálással: Tehetségek szocio-emocionális és motivációs 

erőforrásainak fejlesztése 6 

Budapest 4 

Miskolc 1 

Szeged 1 

Tehetség kibontakoztatásának lehetőségei korszerű módszerekkel - az azonosítástól a 

komplex tehetségfejlesztő programokig 2 

Székesfehérvár 2 

Tehetséges gyermekek felismerése és kezelése 1 

Budapest 1 

Tehetségfejlesztés az óvodában, iskolában - Azonosítás, gondozás, tanácsadás 1 

Budapest 1 

Tehetségfejlesztés óvodás és kisiskoláskorban az Okoskocka fejlesztő eszközökkel – 

matematika 2 

Budapest 1 

Debrecen 1 

Tehetséggondozás – tehetségbarát környezet mindenkinek 16 

Baja 2 

Berettyóújfalu 1 

Budapest 2 

Gyöngyös 1 

Kazincbarcika 1 

Kecskemét 4 

Poroszló 2 

Szatymaz 1 

Törökszentmiklós 1 

Vajdácska 1 

Tehetséggondozás a drámapedagógia eszközeivel 9 

Dömös 1 

Magyarhertelend 1 

Mártély 1 

Mezőcsát 1 

Nyírbátor 2 

Pócspetri 2 

Tiszaújváros 1 

Tehetséggondozás a tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportban 1 

Miskolc 1 

Tehetséggondozás az óvodában 2 

Budapest 2 



55 

Tehetséggondozás és kreativitás – az alkotóképességet fejlesztő projektek kidolgozása a 

nevelési-oktatási intézményekben 8 

Gyöngyös 1 

Hajdúnánás 1 

Nyíregyháza 2 

Ózd 2 

Salgótarján 2 

Tehetséggondozás gazdagító programokkal 8 

Budapest 2 

Debrecen 1 

Egerszalók 1 

Nyírtelek 1 

Szentendre 2 

Szerencs 1 

Tehetséggondozás iskoláskor előtt 1 

Eger 1 

Tehetséggondozás Kodály szellemében 1 

Budapest 1 

Tehetségsegítő coaching 22 

Budapest 18 

Szeged 1 

Szentendre 1 

Szolnok 2 

Tehetségsegítő programok tervezése és szervezése 2 

Parasznya 1 

Szögliget 1 

Utak és lehetőségek tehetségmentorok számára Tehetségmentor képzés tehetséggondozó 

szakemberek részére 4 

Budapest 4 

Vizuális játékok, képességfejlesztés és tehetséggondozás a gyakorlatban (Ötletgyűjtemény 

készítés – Alkotó pedagógia) 1 

Budapest 1 

Vizuális játékok, képességfejlesztés és tehetséggondozás a gyakorlatban (Ötletgyűjtemény 

készítés) 35 

Balatonszabadi 1 

Békéscsaba 2 

Budapest 11 

Debrecen 1 

Gyöngyös 1 

Győr 2 

Kaposvár 1 

Kecskemét 3 

Miskolc 2 

Nagykanizsa 1 

Nyíregyháza 1 

Pécs 1 

Szeged 2 

Székesfehérvár 1 

Tát 1 

Veszprém 2 
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Zalaegerszeg 2 

Végösszeg 437 
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2. melléklet 

A tehetséggondozó szakirányú továbbképzések elvi (az indítási jog megléte szerinti) 

elérhetősége Magyarországon 

 

 

Képzés neve Képzés helyszíne Képzést folytató 

matematikapedagógiai 

tehetséggondozó pedagógus* 

Keszthely 

Pannon Egyetem 

Nagykanizsa 

Pápa 

Székesfehérvár 

Veszprém 

matematikapedagógiai 

tehetséggondozó pedagógus 

pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő* 

Keszthely 

Pannon Egyetem 

Nagykanizsa 

Pápa 

Székesfehérvár 

Veszprém 

módszertani szaktanácsadó a 

tehetséggondozásban 
Budapest Eötvös Loránd Tudományegyetem 

pedagógus szakvizsga** 

Budapest 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Károli Gáspár Református Egyetem 

Kodolányi János Főiskola 

Debrecen Debreceni Egyetem 

Hajdúböszörmény 
Debreceni Egyetem 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

Kaposvár Kaposvári Egyetem 

Miskolc Miskolci Egyetem 

Nagykőrös Károli Gáspár Református Egyetem 

Nyíregyháza Nyíregyházi Egyetem 

Orosháza Kodolányi János Főiskola 

Pécs Pécsi Tudományegyetem 

Székesfehérvár Kodolányi János Főiskola 

Szombathely Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Vác Apor Vilmos Katolikus Főiskola 

Veszprém Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 

tehetségfejlesztő pedagógus* 
Eger 

Eszterházy Károly Egyetem 
Sárospatak 

tehetségfejlesztő pedagógus 

pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő 

Budapest Apor Vilmos Katolikus Főiskola 

Ibrány Gál Ferenc Főiskola 

Szarvas Gál Ferenc Főiskola 

Vác Apor Vilmos Katolikus Főiskola 

tehetségfejlesztő szaktanácsadó 

Budapest 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Győr Széchenyi István Egyetem 

Sopron Soproni Egyetem 

Szekszárd Pécsi Tudományegyetem 

Vác Apor Vilmos Katolikus Főiskola 

Veszprém Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 
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tehetséggondozás, 

tehetségfejlesztés pedagógus-

szakvizsgára felkészítő 

Eger Eszterházy Károly Egyetem 

tudományos alkotásra felkészítő 

tehetséggondozó pedagógus* 

Keszthely 

Pannon Egyetem 

Nagykanizsa 

Pápa 

Székesfehérvár 

Veszprém 

tudományos alkotásra felkészítő 

tehetséggondozó pedagógus 

pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő* 

Keszthely 

Pannon Egyetem 

Nagykanizsa 

Pápa 

Székesfehérvár 

Veszprém 

 

* A kutatás időpontjáig egyszer sem indított képzések 

** Csak részben (egyetlen választáson alapuló ismeretkör erejéig) és a képzés hirdető 

felsőoktatási intézmény által biztosított lehetőségektől függően tehetséggondozó szakirányú 

továbbképzés 
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3. melléklet 

A pedagógus-továbbképzések további elemzéseinek eredménye a nyilvántartásban 

szereplő adatok alapján 
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A résztvevőknek van-e speciális tárgyifeltétel-biztosítási 
kötelezettségük

Van Nincs
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4. melléklet 

Az elmúlt 3 évben tervezett és megvalósult tehetséggondozó pedagógus-továbbképzések 

száma 

 

Pedagógus-

továbbképzés 

szervezője 

Az érintett pedagógus-továbbképzés 

címe 

Az elmúlt 3 

évben tervezett 

továbbképzések 

száma 

Az elmúlt 3 évben 

megvalósult 

továbbképzések 

száma 

Alba Tánc Nonprofit Kft. 

Népi játék, néptánc alapú 

mozgásfejlesztés és tehetséggondozás az 

óvodában és az alsó tagozatban. 

15 10 

CityVet Kft. 
A tehetségfejlesztő sakk, mint oktatási 

eszköz 
19 19 

CityVet Kft. 
A tehetségfejlesztő sakk, mint oktatási 

eszköz (JPF World Kft. Szervezésében) 
6 6 

Eszterházy Károly 

Egyetem 

A Komplex Instrukciós Program (KIP) 

alkalmazása a tudásban és 

szocializáltságban heterogén tanulói 

csoport kezeléséhez, különös tekintettel 

a tehetséggondozásra 

15 11 

ELTE Savaria 

A tehetség felismerése, támogatása  -  

Fókuszban a tehetség szociális, érzelmi, 

társas aspektusai 

3 3 

Kamasztér Alapítvány Tehetségsegítő coaching 23 10 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 

Felkészítés 11-12. évfolyamok iskolai 

(helyi) matematikai tehetséggondozásra 
0 0 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 
Tehetségsegítő coaching 1 1 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 

A matematika iránti érdeklődés 

felkeltése és a tehetségesek gondozása az 

5-8. évfolyamokon 

1 1 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 

A tehetségfejlesztés lehetőségei a 

kooperatív tanulásban 
5 5 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 

6-10. évfolyamon tanulók 

tehetségfejlesztése a matematika 

területén 

1 1 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 
Tehetséggondozás iskoláskor előtt 3 3 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 
Tehetséggondozás az óvodában 4 4 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 

Felkészítés tehetségsegítő tutori 

feladatok végzésére 
8 8 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 

Egyéni tehetségfejlesztő programok 

kidolgozásának és megvalósításának 

alapjai 

4 4 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 

A drámapedagógia szerepe és 

alkalmazási lehetőségei a 

tehetséggondozásban és a köznevelésben 

2 2 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 

Tehetséggondozás a tudásban és 

szocializáltságban heterogén tanulói 

csoportban 

2 2 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 

A pedagógus szerepe a tehetségek 

mentorálásában 
2 2 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 

Tehetségfejlesztés óvodás és 

kisiskoláskorban az Okoskocka fejlesztő 

eszközökkel – matematika 

2 2 
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Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 

A természettudomány iránti érdeklődés 

felkeltése kreatív tehetséggondozással 
1 0 

Oktatási Hivatal 

Tehetséggondozás és kreativitás – az 

alkotóképességet fejlesztő projektek 

kidolgozása a nevelési-oktatási 

intézményekben 

4 2 

Oktatási Hivatal 

A tehetségekért - felkészítés a 

felismeréstől a komplex fejlesztési 

lehetőségekig 

39 35 

Oktatási Hivatal 
Komplex és differenciált 

tehetségfejlesztés 
13 13 

Oktatási Hivatal 
Művészettel a tehetség- és 

egészségfejlesztésért 
2 2 

Oktatási Hivatal 

Különleges bánásmódot igénylő (SNI, 

BTM, kiemelten tehetséges) gyermekek 

együttnevelése az óvodában, a fejlesztés 

beépítése a pedagógiai programba 

8 8 

Oktatási Hivatal 

A tehetségazonosítás, tehetséggondozás 

lehetőségei hátrányos helyzetű 

gyermekeket nevelő óvodában, a 

fejlesztés beépítése a pedagógiai 

programba 

10 10 

Szort Bt. 

Képességfejlesztő játékok elemzése és 

játékgyűjtemény készítése (Tevékenység 

és személyiségfejlődés, 

tehetséggondozás a gyakorlatban) 

40 37 

Szort Bt. 

Vizuális játékok, képességfejlesztés és 

tehetséggondozás a gyakorlatban 

(Ötletgyűjtemény készítés) 

18 16 

Szort Bt. 

A zene szeretetére nevelés, 

képességfejlesztő játékok és az 

élményszerű zenehallgatás 

(Tehetséggondozás a gyakorlatban) 

7 9 

Szort Bt. 

Képességfejlesztő játékok elemzése és 

játékgyűjtemény készítése (Tevékenység 

és személyiségfejlődés, 

tehetséggondozás a gyakorlatban – 

Alkotó pedagógia) 

13 11 

Szort Bt. 

A zene szeretetére nevelés, 

képességfejlesztő játékok és az 

élményszerű zenehallgatás 

(Tehetséggondozás a gyakorlatban – 

Alkotó pedagógia) 

2 2 

Szort Bt. 

Vizuális játékok, képességfejlesztés és 

tehetséggondozás a gyakorlatban 

(Ötletgyűjtemény készítés – Alkotó 

pedagógia) 

3 3 

Új Nemzedék Központ 

Nonprofit Kft. 

Utak és lehetőségek tehetségmentorok 

számára 
8 8 

Új Nemzedék Központ 

Nonprofit Kft. 

Személyiségformálás 

tehetségmentorálással: 

Tehetségek szocio-emocionális és 

motivációs erőforrásainak fejlesztése 

14 14 

Összesen 298 264 
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5. melléklet 

Az elmúlt 3 évben tervezett és megvalósult tehetséggondozó szakirányú továbbképzések 

száma 

 

Szakirányú 

továbbképzés 

szervezője 

Az érintett szakirányú továbbképzés neve 

Az elmúlt 3 

évben tervezett 

továbbképzések 

száma 

Az elmúlt 3 évben 

megvalósult 

továbbképzések 

száma 

ELTE módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban 3 3 

ELTE pedagógus szakvizsga 3 3 

AVKF pedagógus szakvizsga 3 2 

DE pedagógus szakvizsga 3 3 

DRHE pedagógus szakvizsga 3 3 

KE pedagógus szakvizsga 3 3 

KJF pedagógus szakvizsga 3 3 

KRE pedagógus szakvizsga 3 3 

ME pedagógus szakvizsga 3 3 

NYE pedagógus szakvizsga 3 3 

PTE pedagógus szakvizsga 3 3 

VHF pedagógus szakvizsga 3 2 

GFF 
tehetségfejlesztő pedagógus pedagógus-

szakvizsgára felkészítő továbbképzés 
3 3 

ELTE tehetségfejlesztő szaktanácsadó 3 0 

VHF tehetségfejlesztő szaktanácsadó 1 1 

EKE 
tehetséggondozás, tehetségfejlesztés pedagógus-

szakvizsgára felkészítő 
3 3 

Összesen 46 41 
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6. melléklet 

Az elmúlt 3 évben megvalósult tehetséggondozó pedagógus-továbbképzésekre 

jelentkezők, továbbá a végzettek és az utókövetésben részt vevők száma 

 

Pedagógus-

továbbképzés 

szervezője 

Az érintett pedagógus-továbbképzés címe 
Jelentkezők 

száma (fő) 

Végzettek 

száma 

(fő) 

Hány 

pedagógussal tart 

kapcsolatot 

utókövetés 

céljából 

Alba Tánc Nonprofit 

Kft. 

Népi játék, néptánc alapú mozgásfejlesztés és 

tehetséggondozás az óvodában és az alsó tagozatban. 
216 215 50-60 

CityVet Kft. A tehetségfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz 570 570 nincs adat  

CityVet Kft. 
A tehetségfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz (JPF World 

Kft. Szervezésében) 
180 180 900 

Eszterházy Károly 

Egyetem 

A Komplex Instrukciós Program (KIP) alkalmazása a 

tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoport 

kezeléséhez, különös tekintettel a tehetséggondozásra 

397 377 350 

ELTE Savaria 
A tehetség felismerése, támogatása  -  Fókuszban a 

tehetség szociális, érzelmi, társas aspektusai 
86 73 

a részt vevő 

pedagógusok kb. 

fele kér eseti 

konzultációt a 

továbbképzés 

trénereitől, 

közvetlenül 

Kamasztér Alapítvány Tehetségsegítő coaching 132 102 46 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 

Felkészítés 11-12. évfolyamok iskolai (helyi) 

matematikai tehetséggondozásra 
0 0 0 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 
Tehetségsegítő coaching 16 16 0 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 

A matematika iránti érdeklődés felkeltése és a 

tehetségesek gondozása az 5-8. évfolyamokon 
24 23 0 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 
A tehetségfejlesztés lehetőségei a kooperatív tanulásban 93 90 0 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 

6-10. évfolyamon tanulók tehetségfejlesztése a 

matematika területén 
23 22 0 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 
Tehetséggondozás iskoláskor előtt 61 61 0 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 
Tehetséggondozás az óvodában 86 86 0 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 
Felkészítés tehetségsegítő tutori feladatok végzésére 159 157 157 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 

Egyéni tehetségfejlesztő programok kidolgozásának és 

megvalósításának alapjai 
87 84 0 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 

A drámapedagógia szerepe és alkalmazási lehetőségei a 

tehetséggondozásban és a köznevelésben 
29 25 0 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 

Tehetséggondozás a tudásban és szocializáltságban 

heterogén tanulói csoportban 
29 28 0 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 
A pedagógus szerepe a tehetségek mentorálásában 34 33 0 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 

Tehetségfejlesztés óvodás és kisiskoláskorban az 

Okoskocka fejlesztő eszközökkel – matematika 
37 34 0 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 

A természettudomány iránti érdeklődés felkeltése kreatív 

tehetséggondozással 
8 0 0 

Oktatási Hivatal 

Tehetséggondozás és kreativitás – az alkotóképességet 

fejlesztő projektek kidolgozása a nevelési-oktatási 

intézményekben 

56 34 0 
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Oktatási Hivatal 
A tehetségekért - felkészítés a felismeréstől a komplex 

fejlesztési lehetőségekig 
706 600 6 

Oktatási Hivatal Komplex és differenciált tehetségfejlesztés 271 244 37 

Oktatási Hivatal Művészettel a tehetség- és egészségfejlesztésért 31 29 4 

Oktatási Hivatal 

Különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTM, kiemelten 

tehetséges) gyermekek együttnevelése az óvodában, a 

fejlesztés beépítése a pedagógiai programba 

160 143 0 

Oktatási Hivatal 

A tehetségazonosítás, tehetséggondozás lehetőségei 

hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodában, a 

fejlesztés beépítése a pedagógiai programba 

216 184 0 

Szort Bt. 

Képességfejlesztő játékok elemzése és játékgyűjtemény 

készítése (Tevékenység és személyiségfejlődés, 

tehetséggondozás a gyakorlatban) 

750 750  nincs adat 

Szort Bt. 
Vizuális játékok, képességfejlesztés és tehetséggondozás 

a gyakorlatban (Ötletgyűjtemény készítés) 
335 335  nincs adat 

Szort Bt. 

A zene szeretetére nevelés, képességfejlesztő játékok és 

az élményszerű zenehallgatás (Tehetséggondozás a 

gyakorlatban) 

278 278  nincs adat 

Szort Bt. 

Képességfejlesztő játékok elemzése és játékgyűjtemény 

készítése (Tevékenység és személyiségfejlődés, 

tehetséggondozás a gyakorlatban – Alkotó pedagógia) 

164 164  nincs adat 

Szort Bt. 

A zene szeretetére nevelés, képességfejlesztő játékok és 

az élményszerű zenehallgatás (Tehetséggondozás a 

gyakorlatban – Alkotó pedagógia) 

26 26  nincs adat 

Szort Bt. 

Vizuális játékok, képességfejlesztés és tehetséggondozás 

a gyakorlatban (Ötletgyűjtemény készítés – Alkotó 

pedagógia) 

42 42  nincs adat 

Új Nemzedék Központ 

Nonprofit Kft. 
Utak és lehetőségek tehetségmentorok számára 253 143 0 

Új Nemzedék Központ 

Nonprofit Kft. 

Személyiségformálás tehetségmentorálással: 

Tehetségek szocio-emocionális és motivációs 

erőforrásainak fejlesztése 

311 238 

78 fő szupervízió + 

110 fő kérdőíves 

vizsgálat 
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7. melléklet 

A 2013-2017. között megvalósult tehetséggondozó szakirányú továbbképzésekre 

jelentkezők (a FIR-be bejelentett „hallgatói képzések”) száma 

 

 

Fő képzési elem név Intézményi kód 
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tehetségfejlesztő pedagógus 

pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő 

GFF (korábban: 

SZIE) 
77 78 90 106 93 92 76 44 44 42 

tehetségfejlesztő 

szaktanácsadó 

ELTE 14 13 13 11 2 2 0 0 0 0 

VHF - - - - 0 0 0 9 0 0 

módszertani szaktanácsadó a 

tehetséggondozásban 
ELTE 5 5 11 5 0 0 2 2 2 2 

tehetséggondozás, 

tehetségfejlesztés pedagógus-

szakvizsgára felkészítő 

EKE 0 0 0 0 0 0 13 13 10 9 

pedagógus szakvizsga AVKF 17 18 40 40 22 22 1 0 12 12 

 

DE 286 259 242 245 253 238 179 164 126 116 

DRHE 31 29 28 27 6 6 17 17 22 22 

ELTE 322 312 268 221 157 148 167 151 131 125 

KE - - 0 0 74 98 49 34 31 24 

KJF 45 31 47 48 287 360 218 33 32 28 

KRE 150 146 121 153 112 99 84 46 59 54 

ME 25 21 19 16 36 39 38 30 21 2 

NYE (korábban: 

NYF) 
172 135 111 88 152 139 119 117 64 63 

PTE 103 97 106 100 98 91 85 85 78 66 

VHF 17 16 34 32 15 15 9 0 11 11 

Összesen  1264 1160 1130 1092 1307 1349 1057 745 643 576 
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8. melléklet 

A tehetséggondozó szakirányú továbbképzéseken 2013-2017. között végzettek (a FIR-be 

bejelentett „végzettségek”) száma 

 

 

Szakképzettség 

megnevezése név 
Intézményi kód 

Képzési időszak név 

2013 évi 2014 évi 2015 évi 2016 évi 2017 évi 

szakvizsgázott 

tehetségfejlesztő pedagógus 
GFF (korábban: SZIE) 33 39 29 65 26 

tehetségfejlesztő 

szaktanácsadó 

ELTE 11 5 7 3 1 

VHF         9 

módszertani szaktanácsadó 

a tehetséggondozásban 
ELTE 2 1 4     

szakvizsgázott pedagógus 

(tehetséggondozás, 

tehetségfejlesztő 

szakterületen) 

EKE       8 1 

szakvizsgázott pedagógus 

AVKF 10  16 17 2 

DE 166 159 134 122 101 

DRHE 26 19 21 6 10 

ELTE 170 173 150 91 95 

KE    39 32 

KJF 28 45 39 21 23 

KRE 37 73 59 45 58 

ME 12 11 6 6 28 

NYE (korábban: NYF) 58 93 66 58 87 

PTE 50 41 45 40 42 

VHF   16 15  

Összesen  670 659 592 536 515 
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9. melléklet 

Kérdőíves kérdések tehetséggondozási témájú továbbképzések alapítóinak 

 

 

1. Miért alapított tehetséggondozás témában továbbképzést? 

2. Látott-e vagy jelenleg lát-e hiányt a sikeres tehetséggondozás terén vagy annak valamely 

részterületén, amely a jelenlegi továbbképzések nem érintenek eléggé? 

3. Épít-e be a továbbképzésbe tehetségelméleti, tehetséggondozás-történeti alapozást? Miért 

látja/nem látja ezt lényegesnek a tehetséggondozás hasznosulása szempontjából? 

4. Épít-e be a továbbképzésbe a tehetséges gyerek pszichéjével kapcsolatos ismereteket? Miért 

látja/nem látja ezt lényegesnek a tehetséggondozás hasznosulása szempontjából? 

5. Épít-e be a továbbképzésbe a tehetséggondozó pedagógus pszichéjével (önvizsgálat, 

szemlélet-/attitűd-változtatás stb.) kapcsolatos ismereteket? Miért látja/nem látja ezt 

lényegesnek a tehetséggondozás hasznosulása szempontjából? 

6. Épít-e be a továbbképzésbe az alkalmazott tehetséggondozó módszer nyomon követésével, 

korrekciójával kapcsolatos ismereteket? Miért látja/nem látja ezt lényegesnek a 

tehetséggondozás hasznosulása szempontjából? 

7. Az általa alapított továbbképzés a tehetséggondozás színtereként csak az órai foglalkozást 

veszi alapul vagy igyekszik felkészíteni a tágabb (intézményen belüli, intézményen kívüli) 

színtér lehetőségeire is? Milyen nagyságú színtéren látja hatékonyabbnak a 

tehetséggondozást? 

8. Az általa alapított továbbképzés során kitér-e a tehetséggondozás 6 résztevékenységének 

(tehetségazonosítás, tehetséggondozási módszerek, egyéni mappa, tehetség-tanácsadás, 

hálózati együttműködés tehetséggondozási terv) mindegyikére? Miért vagy miért nem 

helyez hangsúlyt mindegyikre? A gyakorlatban melyek terén lát alacsony hatékonyságot, 

hiányosságot? 

9. Miben látja a különbséget a tehetséggondozás és a képességfejlesztés között? 

10. Mit lát hatékonyabbnak és milyen okokból: általános tehetséggondozási továbbképzéseket 

vagy adott szakterületre (pl. szaktárgyra, művészeti ágra) koncentrálót, esetleg mindkettőt? 

11. Mit gondol, mitől függ egy tehetséggondozó továbbképzés hatékonysága? Milyen 

tényezőktől lehet egy ilyen továbbképzés sikeres és mitől tudja betölteni a célját? 

Rendszerszinten milyen lépéseket tartana szükségesnek a tehetséggondozás 

hatékonyságának javításához?  

12. A saját alapítású továbbképzések esetében hogyan látja, melyiket célszerű és melyiket nem 

célszerű megtartani? Van olyan, amelyiknek az újra alapítását már nem tervezi a jövőben? 

Ha igen, mi okból? 

13. Miért ilyen óraszámú és ilyen tematikájú továbbképzést alapított? Volt szerepe ebben a 

hatékonyságnak (vannak ebben esetleg külső kényszerek)? Elégnek bizonyult ez az 

óraszám a hatékony ismeretátadásra, a résztvevők kompetenciáinak fejlesztésére? 

14. A továbbképzés megtartása során milyen visszajelzések érkeztek a résztvevőktől és a 

szervezőktől a továbbképzés tartalmával, megszervezésével kapcsolatban? Voltak-e 

módosítási, fejlesztési javaslatok a továbbképzés 

a. tartalmi elemei (pl. valamit feleslegesnek, túl soknak vagy kevésnek látnak) 

b. összóraszáma 

c. az óraszám allokációja (az adott résztémákra lebontása) 

d. elméleti résztémái relevanciája, szűk/tág jellege, nehézsége, aktualitása 

e. gyakorlati része, helyszíne 

f. előadóinak kompetenciája, felkészültsége 

g. szakirodalma 

h. számonkérésének módja 
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i. szervezési-megtartási körülményei és igényei 

tekintetében?  

15. Mennyire érzik a résztvevők nehéznek a tehetséggondozó továbbképzés teljesítését? Volt-

e javaslat annak (óraszám, tematika, számonkérési forma stb.) módosítására? 

16. Kap-e és mennyi visszajelzést a résztvevőktől a továbbképzés végén? Mik szoktak lenni a 

visszajelzések? 

17. Kap-e és mennyi visszajelzést a résztvevők munkáltatójától (igazgató)? Milyenek az onnan 

érkező visszajelzések, hogyan értékelnek és milyen elvárásokat fogalmaznak meg esetleg?  

18. Milyen újabb tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzés alapításán 

gondolkodik esetleg a jövőben? 
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10. melléklet 

Kérdőíves kérdések tehetséggondozási témájú továbbképzések szervezőinek 

 

 

1. Csak szervezett vagy alapított is tehetséggondozó továbbképzést? Ha sajátot is és másét is 

tartotta, mik a tapasztalatai, van különbség a szervezésben, a hatékonyságban? Melyikre 

jelentkeztek és melyiket teljesítették többen? 

2. Ha tartott nem saját alapítású tehetséggondozó továbbképzést, akkor mi alapján választotta 

ki, melyiket célszerű megtartani? 

3. A nem saját alapítású tehetséggondozó továbbképzések esetében melyeknél ragaszkodott 

az alapító ahhoz, hogy ő is kiadója legyen a tanúsítványnak? 

4. A saját alapítású tehetséggondozó továbbképzések esetében hogyan látja, melyiket célszerű 

és melyiket nem célszerű megtartani? 

5. Látja-e, és ha igen, mennyiben speciálisnak a tehetséggondozási továbbképzések 

szervezését más tartalmú továbbképzésekhez képest az alábbiakra tekintettel: 

a. toborzás, hirdetés, beindítás (egyéni jelentkezések vagy intézményi megrendelések 

dominálnak inkább), 

b. térségi eltérések, 

c. a résztvevők köznevelési intézményének típusai, 

d. helyszín biztosítása, infrastrukturális igények, 

e. a megfelelő tudású elméleti oktatók megtalálása, 

f. gyakorlati képzésrész megszervezése, 

g. a tematika maradéktalan megvalósíthatósága, 

h. a résztvevők megtartása, lemorzsolódás? 

6. Milyen célcsoport (résztvevői összetétel) esetében látszik hatékonyabbnak vagy 

nehezebbnek egy tehetséggondozási továbbképzés megszervezése? 

7. Mik befolyásolják azt, hogy egy tehetséggondozási továbbképzés megtartható (pl. hogy 

összegyűlik-e elegendő hallgató, rentábilis lesz-e a képzés)? 

8. Az általános (szakterület-független) tehetséggondozási továbbképzések esetében milyen 

köznevelési intézménytípusból jönnek inkább érdeklődők? 

9. A speciális (pl. szaktárgyi, művészeti ági)  tehetséggondozási továbbképzések esetében a 

résztvevők kizárólag az adott szakterületről érkeznek vagy máshonnan is? 

10. A továbbképzés megtartása során mennyire érzi tarthatónak a tehetséggondozó 

továbbképzések tematikáját? 

11. A továbbképzés megtartása során milyen visszajelzések érkeztek a résztvevőktől a 

továbbképzések tartalma, megtartása kapcsán? Voltak-e változtatáskérések, fejlesztési 

javaslatok a továbbképzés 

a. tartalmi elemei (pl. valamit feleslegesnek, túl soknak vagy kevésnek látnak) 

b. összóraszáma 

c. az óraszám allokációja (az adott résztémákra lebontása) 

d. elméleti résztémái relevanciája, szűk/tág jellege, nehézsége, aktualitása 

e. gyakorlati része, helyszíne 

f. előadóinak kompetenciája, felkészültsége 

g. szakirodalma 

h. számonkérésének módja 

tekintetében? 

12. Mennyire érzik a résztvevők nehéznek a tehetséggondozó továbbképzés teljesítését? Volt-

e javaslat annak módosítására (tematika, szakirodalom, számonkérés stb.)? 

13. Mennyien jelentkeznek 

a. nagyon szívesen (kifejezetten tehetséggondozási továbbképzésen való részvételi céllal) 
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b. érdeklődésből 

c. "jobb híján" 

ilyen továbbképzésekre? 

14. Mennyire látható, hogy a továbbképzés során változik a résztvevők kezdeti attitűdje 

(lelkesedése vagy nem lelkesedése)? 

15. Érvényesül-e olyan, hogy egy adott tehetséggondozó továbbképzést csak időközönként 

lehet megtartani (pl. évente egyszer, kétévente egyszer stb.) vagy sem? Mennyire kitett a 

tehetséggondozó továbbképzések megszervezése külső tényezőknek (állami elvárások, 

szabályozás változása, hazai és EU-s források stb.)? Az elmúlt 5 évre visszatekintve volt-

e/van-e konjunktúrája vagy recessziós időszaka a tehetséggondozó továbbképzéseknek?   

16. Merült-e fel, hogy valamelyik továbbképzést nem érdemes a jövőben meghirdetni? 

17. Kap-e és mennyi visszajelzést a résztvevőktől a továbbképzés végén? Mik szoktak lenni a 

visszajelzések? Milyen szervezéssel (pl. helyszín, eszközök, oktatók, gyakorlati rész stb.) 

kapcsolatos változtatási igényeket jeleztek eddig a résztvevők? 

18. Kap-e és mennyi visszajelzést a résztvevők munkáltatójától (igazgató)? Milyenek az onnan 

érkező visszajelzések, értékelések, milyen elvárásokat fogalmaznak meg esetleg?  

19. Van-e és ha igen, hány olyan konkrét tehetséggondozási témájú továbbképzés-szervezése, 

amelynek sikerességére valamely okból (pl. nagy számú résztvevői kör, jó légkör, jó/aktív 

résztvevők, jó oktatók, pozitív visszajelzések stb.) nagyon büszke? Milyen okok miatt 

lett(ek) ez(ek) a továbbképzés(ek) sikeres(ek)? 

20. Milyen jó gyakorlatokat osztana meg szívesen más szervezőkkel a tehetséggondozó 

továbbképzések szervezése terén? 

21. Szerinte mitől lesz hatékony egy tehetséggondozási továbbképzés, hogyan kellene egy ilyet 

megszervezni? Az általa ismerteket (vagy amit a kollégái szerveznek) mitől lehetne 

hatékonyabbá tenni? Rendszerszinten milyen lépéseket tartana szükségesnek?  
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11. melléklet 

Kérdőíves kérdések tehetséggondozási témájú továbbképzések résztvevőinek 

  

 

1. Miért jelentkezett tehetséggondozási továbbképzésre? Kifejezetten ilyet szeretett 

volna, intézményi (vezetői) kényszer volt vagy "jobb híján"? 

2. Az intézményében mennyire preferálják a továbbképzési tervben tehetséggondozási 

továbbképzésen való részvételt? A tehetséggondozási szakember-ellátottság szempontjából 

mennyire fontos, hogy ilyen továbbképzésen részt vegyenek az intézmény pedagógusai? 

3. Ez volt az egyetlen tehetséggondozási továbbképzés vagy korábban is vett már részt 

ilyenen? Tervez a jövőben újabb tehetséggondozási továbbképzésen részt venni? 

4. Mennyire látja a fontosságát annak, hogy a pedagógusok részt vegyenek tehetséggondozási 

továbbképzésen? 

5. Változott az attitűdje (kedve, motivációja) a tehetséggondozási továbbképzés során? Ha 

igen, jó vagy rossz irányban? Mi ennek az oka (a téma, a résztvevők, a továbbképzés 

körülményei, szervezése, az előadók, a gyakorlati rész stb.)? Hogy látta, a többi 

résztvevőnek változott a hozzáállása, motivációja? 

6. Maradt-e kapcsolatban a tehetséggondozási továbbképzés szervezőjével, alapítójával vagy 

egyéb résztvevőivel a továbbképzés elvégzése után is?  

7. Hasznosnak érezte a tehetséggondozási továbbképzés elvégzését? Javult-e/fejlődött-e a 

tehetséggondozási továbbképzés(ek) elvégzésének hatására a tehetséggondozási 

tevékenysége (pl. bármelyik részterülete: tehetségazonosítás, tehetséggondozási módszerek 

alkalmazása, egyéni mappa készítése, tehetségtanácsadás, hálózati együttműködés, 

tehetséggondozási terv készítése stb.)? 

8. Kapott-e valamilyen visszajelzést a munkáltatójától (igazgató), pedagógus kollégáitól, a 

diákoktól vagy szüleiktől azután, hogy a megtanultakat alkalmazni kezdte a munkája során? 

Fordultak-e hozzá segítségért tanácsért a tehetséggondozással kapcsolatban? 

9. Fog-e a tehetséggondozással az órai kereteken kívül is foglalkozni (pl. programszervezés, 

intézményi tehetséggondozási terv készítése, iskolán kívüli hálózatok, műhelyek)? 

10. A saját pedagógusi tevékenysége szempontjából az általános vagy a speciális szakterületi 

(szaktárgyi) tehetséggondozási továbbképzést tartja fontosabbnak? 

11. Mitől lehet hatékony egy tehetséggondozási továbbképzés? Milyen óraszáma lenne ideális? 

Milyen témákat kellene, hogy érintsen az alábbiak közül:  

a. tehetségelméleti-történeti alapozás 

b. a tehetséges gyerek személyisége 

c. a tehetséggondozó pedagógus személyisége, önvizsgálat, attitűdváltozás 

d. gyakorlati alkalmazás, a tehetséggondozás színterei (esetleg saját intézményben) 

e. visszacsatolás - nyomon követés - korrekció az alkalmazott módszer során 

f. tehetségazonosítási módszerek 

g. korszerű, új tehetséggondozási módszerek 

h. egyéni mappa készítésének módja 

i. (intézményi) tehetségtanácsadási tevékenység 

j. hálózati együttműködés 

k. (intézményi) tehetséggondozási terv készítése 

l. egyéb? 

12. Az általa ismertek tehetséggondozási továbbképzéseket (vagy amin a kollégái részt vettek) 

mitől lehetne hatékonyabbá tenni? Rendszerszinten milyen lépéseket tartana szükségesnek? 

13. Milyen típusú számonkérési mód lenne hatékony egy tehetséggondozási továbbképzés 

esetében?   
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14. Van-e olyan konkrét tehetséggondozási továbbképzés, amelynek sikerességére, 

hatékonyságára valamely okból (pl. nagy számú résztvevők, jó légkör, jó/aktív résztvevők, 

jó oktatók, pozitív visszajelzések stb.) szívesen gondol vissza? Esetleg kollégái dicsértek 

bizonyos tehetséggondozási továbbképzéseket? Ha igen, mitől lett sikeres ez a 

továbbképzés? 

15. Hogyan látja, az intézménye milyen eszközökkel tudja a tehetséggondozást 

segíteni? Milyen támogató intézményi környezetet tud kialakítani neki ehhez, ami segíti a 

munkáját? 

16. Mennyire érezte Ön és a többi résztvevő nehéznek a tehetséggondozó továbbképzés 

teljesítését? Tettek-e változtatási/fejlesztési javaslatot, pl. annak óraszámbeli, tematikai 

vagy számonkérési vagy szakirodalmi stb. módosítására? 

17. A szervezés körülményei mennyire segítették a tehetséggondozó továbbképzés céljának 

megvalósulását? Szervezés oldaláról nézve mit lát fontosnak (helyszín, tárgyi feltételek, 

előadók, gyakorlati rész, számonkérés módja stb.), amin a tehetséggondozó továbbképzés 

hatékonysága múlhat? 
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12. melléklet 

Kérdőíves kérdések a tehetséggondozási témájú továbbképzésen résztvevő 

munkáltatójának  

 

 

1. A pedagógusai továbbképzési tervébe tudatosan épít be tehetséggondozó témájú 

továbbképzéseket vagy ilyen témájú továbbképzések inkább esetiek, egyéni érdeklődés 

alapján kerülnek bele? Speciálisnak látja-e, és ha igen, mennyiben a tehetséggondozási 

továbbképzéseket a pedagógusai továbbképzési terve kapcsán?  

2. Mennyire látja a fontosságát annak, hogy a pedagógusai tehetséggondozási továbbképzésen 

vegyenek részt? 

3. Mit gondol fontosnak egy tehetséggondozási továbbképzés szempontjából? Saját 

intézményének szükségleteiből, helyzetéből kiindulva milyen óraszámú továbbképzés 

lenne ideális, és mit lenne jó, ha érintene a tematikája az alábbiak közül: 

a. tehetségelméleti-történeti alapozás 

b. a tehetséges gyerek személyisége 

c. a tehetséggondozó pedagógus személyisége, önvizsgálat, attitűdváltozás 

d. gyakorlati alkalmazás, a tehetséggondozás színterei (esetleg saját intézményben) 

e. visszacsatolás - nyomon követés - korrekció az alkalmazott módszer során 

f. tehetségazonosítási módszerek 

g. korszerű, új tehetséggondozási módszerek 

h. egyéni mappa készítésének módja 

i. (intézményi) tehetségtanácsadási tevékenység 

j. hálózati együttműködés 

k. (intézményi) tehetséggondozási terv készítése 

l. egyéb? 

4. Mennyire látja a hasznosságát a tehetséggondozási továbbképzéseknek? Van olyan, amit 

jobbnak/rosszabbnak gondol, amin visszatérően részt vesznek a pedagógusai? Ha igen, mi 

alapján (pl. óraszáma, témája, témakörei, alapítója/szervezője/oktatói, szakirodalma, 

gyakorlati része stb.)? 

5. Látott-e olyat, hogy a pedagógusok kezdeti attitűdje változott a tehetséggondozási 

továbbképzési továbbképzés során (megjött/elment a kedve a témától)? 

6. Javult-e/fejlődött-e a tehetséggondozási továbbképzés(ok) elvégzésének hatására az 

intézményben a tehetséggondozási tevékenység (legalább bármelyik részfolyamata: 

azonosítás, módszertan stb.)? 

7. Általános vagy speciális szakterületi (szaktárgyi) tehetséggondozási továbbképzést 

tart(ana) fontosabbnak? 

8. Létezik-e intézményi tehetséggondozási továbbképzés? Ha igen, milyen pedagógusok 

készítették azt el? Tanulták-e ők továbbképzésen ennek elkészítését? 

9. Intézményvezetőként a tehetséggondozás mely területeit látja a legnehezebbnek? Mennyire 

könnyű/nehéz azonosítani a tehetségeket, motiválni/megtartani őket, megfelelő és egyénre 

szabott módszertant (mappát) alkalmazni, intézményi tehetséggondozási tervet összeállítani 

és megvalósítani, a pedagógusokat a tehetséggondozás ügyének megnyerni és 

továbbképzésre rávenni? 

10. Az általa vezetett intézmény milyen eszközökkel tudja a tehetséggondozást 

segíteni? Milyen támogató intézményi környezetet tud kialakítani ehhez? 

11. Mennyire látja az intézményének és a pedagógusi állományának helyzetét (adottságait, 

képességeit) sajátosnak a tehetséggondozás szempontjából? 
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12. Szerinte mitől lesz hatékony egy tehetséggondozási továbbképzés? Az általa ismerteket 

(vagy amin a kollégái részt vettek) mitől lehetne hatékonyabbá tenni? Rendszerszinten 

milyen lépéseket tartana szükségesnek? 

13. Melyik tehetséggondozási továbbképzésről kapott jó visszajelzéseket a pedagógusaitól? 

Van olyan, amelyiket kifejezetten hasznos, hatékony továbbképzésként tudtak elkönyvelni 

a kollégái? Ha igen, annak mik voltak az okai? 

14. Látja-e, és ha igen, mennyiben speciálisnak a tehetséggondozási továbbképzés elsajátítását 

más tartalmú továbbképzési továbbképzésekhez képest? 

 


