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„A tehetség természeti erő, amely a megjelenésére alkalmas környezetben alkotó erővé válhat.” 
(Gyarmathy Éva) 

 

Dávid Mária–Hatvani Andrea–Héjja-Nagy Katalin: Tehetségazonosítás a pedagógiában (Magyar Tehet-
ségsegítő Szervezetek Szövetsége, Géniusz Műhely Kiadványok, 2014) című tanulmány ismertetése  

 

A tanulmány az eléhetősége: 

http://tehetseg.hu/sites/default/files/geniusz_muhely/1davidmaria_12onl.pdf  

http://tehetseg.hu/konyv/tehetsegazonositas-pedagogiaban  

 

 

A szerzők kimondottan pedagógusoknak ajánlják tanulmányukat, mely érthető, lényegre törő meg-
fogalmazásban nagy segítséget nyújt a téma iránt érdeklődő kollégáknak a tehetséges tanulók időben 
való felismeréséhez.  

A tanulmány első felében a tehetségazonosítás és a tehetségdiagnosztika legfontosabb szempontjait 
foglalják össze, a pedagógiai gyakorlatban használható módszerekre fókuszálva. A második részben 
pedig egy, a szerzők által kifejlesztett tehetségszűrő megfigyelési szempontsort közölnek, „amely jól 
illeszkedik a pedagógiai tehetségszűrés szintjén elhelyezkedő szubjektív módszerek sorába.” (Dávid 
Mária–Hatvani Andrea–Héjja-Nagy Katalin: im. 3. old.) 

A cikk tartalmának rövid ismertetése: 

Absztrakt (bevezető) gondolatok a mű ajánlására 

A tehetségazonosítás elméleti háttere 

Ebben a részben a tehetség fogalmát definiálják a szerzők, javarészt Gyarmathy Éva és Czeizel Endre 
munkáira hivatkozva. Szó kerül arról, hogy milyen kritériumok alapján dönthető el valakiről, hogy 
potenciális tehetségnek számít-e vagy sem. Hangsúlyozzák, hogy a tehetségazonosítást nem lehet 
egyszeri alkalomként felfogni, hanem inkább „egy tehetséggondozási tevékenységbe ágyazott 
folyamatnak kell tekinteni, amely végigköveti a tehetségígéretek fejlődését.” (Dávid Mária–Hatvani 
Andrea–Héjja-Nagy Katalin: im. 4. old.) A megfigyelések során nem csak az intellektuális összetevőket, 
hanem a tehetség-összetevők több elemét is vizsgálni kell. A Balogh László (2012) által megfogalmazott 
alapelveket vették figyelembe a megfigyelési szempontsor összeállításakor.  

Herskovits Máriára hivatkozva kiemelik, hogy egy adott diagnosztikai folyamatban egyszerre több vizs-
gálati módszert kell alkalmazni.  

Tehetségazonosítás a pedagógiában  

- tanulmányismertetés és ajánlás 

Összeállította: Temesvári Miklós szaktanácsadó (Budapesti POK) 

2016. december 

http://tehetseg.hu/sites/default/files/geniusz_muhely/1davidmaria_12onl.pdf
http://tehetseg.hu/konyv/tehetsegazonositas-pedagogiaban
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Dávid Máriát idézve a tehetségazonosítási folyamat két szintjét említik: a pedagógiai tehetségszűrést, 
ahol a pedagógus a célcsoport teljes egészére vonatkozóan végez felmérést. Ennek módszere a közvet-
len megfigyelés, melynek jó eszköze lehet az alább közölt megfigyelési szempontsor. A második szinten 
már differenciált tehetségazonosítás történik a tehetséggondozó központokban, ahol már pszicholó-
giai mérőeszközök is szerepelnek. Ezt természetesen csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakem-
ber végezheti. Ezek alapján a tehetségazonosításban használatos módszerek két csoportját is említi a 
szakirodalom, a szubjektív és objektív módszereket. Ezek kombinációjára van szükség a hatékony 
mérések érdekében. 

A saját mérőeszköz kialakításához felhasznált elméleti megfontolások 

A VanTassel-Baska-féle jellemzés, Czeizel Endre (1997) 2X4+1 faktoros talentum modellje, illetve 
Gagné fejlődési modellje kerül bemutatásra. 

A pedagógiai tehetségszűrő megfigyelési szempontsor bemutatása 

Ez egy 79 pontból álló szempontsor, melyben a megfigyelési szempontokat, tevékenységeket az alább 
közölt kérdőívben foglaltak szerint csoportosították (im. 18-24. oldala).  

Vizsgálati eredmények, a megfigyelési szempontsor statisztikai elemzése  

Útmutatást kaphatunk a kiértékelés mikéntjéről. Ennek legegyszerűbb módja, hogy a kapott 
pontszámokból kategóriánként átlagot számítunk. 

Irodalomjegyzék 

Mellékletek  

- mérőeszköz;  
- összesítő adatlap a tehetségszűrő megfigyelési szempontsorhoz;  
- összehasonlító elemzések: a tanáraik által bármiből tehetségesnek tartott és 

tehetségesnek nem tartott tanulók eredményei közötti különbségekről 

A szerzők által összeállított szempontsort alapul véve válogattam ki tehát azokat a szempontokat, 
melyek mentén magam is vizsgáltam saját tanulóimat (ld. alább!) Kíváncsi voltam arra is, hogyan látják 
szüleik saját gyermeküket, ezért ezt a szempontsort nekik is fölajánlottam elektronikus úton történő 
kitöltésre, természetesen önkéntes alapon. A szülőknek kiküldött kérdőívben nem szerepeltettem a 
szürke sávokban olvasható elrendezési szempontokat, nehogy befolyásolja őket a válaszadásban. Ők 
tehát csak a kérdéseket látták, azok mentén értékelték gyermeküket. A kapott eredményeket 
bizalmasan kezeltem, és kizárólag az én meglátásaimmal való összevetés során használtam fel. Ezt 
követően a szülői véleményeket töröltem az adatbázisomból. 
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Tehetségszűrő megfigyelési szempontsor adaptációja  
(Temesvári Miklós) 

 
Forrás: Dávid Mária–Hatvani Andrea–Héjja-Nagy Katalin: Tehetségazonosítás a pedagógiában,  
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Géniusz Műhely Kiadványok, 2014, 1. melléklete 
 
A gyermek neve:                                                                               

Életkora:  

 

Megfigyelt 
tevékenységek 

5. 
Nagyon 
gyakran 

megfigyel-
hető 

4. 
Gyakran 

megfigyel-
hető 

3. 
Átlagos 

mértékben 
fordul elő 

2. 
Ritkán 

figyelhető 
meg 

1. 
Nagyon 

ritkán vagy 
nem 

figyelhető 
meg 

Kognitív jellemzők 
(1 – 30.) 

Kreativitás (1 – 4.)  

1. Újszerű, szokatlan 
ötletei vannak egy 
feladat megoldására 

     

2. Nincs számára 
megoldhatatlan 
helyzet, többször is 
próbálkozik, új 
utakat keres 

     

3. Nagy az 
alkotókedve, 
szívesen hoz 
létre/gondol ki új 
dolgokat 

     

4. Kihívás számára, ha 
átléphet határokat 

     

Általános, intellektuális 
képesség (5 – 11.) 

 

5. Gondolkodtató 
feladatokban 
gyorsan kapcsol 

     

6. Az életkori átlagnál 
gazdagabb a 
szókincse 

     

7. Tartósan megjegyez 
dolgokat 

     

8. Jó a megfigyelő-
képessége 

     

9. Könnyen megérti az 
írott szöveget 

     

10. Gyorsan felismeri az 
összefüggéseket 

     

11. Könnyen tanul, 
gyorsan megért 
dolgokat  
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Verbális képességek  
(12 – 13.) 

 

12. Beszédben könnyen és 
jól fejezi ki önmagát, 
választékosan fogalmaz 

     

13. Bonyolultabb 
mondat-szerkezeteket 
használ, mint a 
korosztálya 

     

Logikai-matematikai 
képességek  
(14 – 17.) 

 

14. Szívesen foglalkozik 
logikai problémákkal, 
rejtvényfejtéssel 

     

15. Fáradhatatlan, ha 
matematikáról van 
szó, bensőséges 
„kapcsolata” van a 
számokkal 

     

16. Könnyen tájékozódik 
a térben 

     

17. A számítógépet alkotó 
módon használja 

     

Vizuális-ábrázolási 
képességek  
(18 – 19.) 

 

18. Nagyon jó a 
kézügyessége 

     

19. Rajzaiban újszerű 
elemek, ötletek 
mutatkoznak 

     

Zenei képességek  
(20 – 23.) 

 

20. Jó a ritmusérzéke      

21. Könnyen megjegyzi a 
dallamokat, 
ritmusokat 

     

22. Szívesen énekel, 
dúdol 

     

23. Jó hallása van, 
könnyen azonosít 
hangokat  

     

Pszichomotoros 
képességek  
(24 – 25.) 

 

24. Nehezen fárad el      

25. Összerendezett a 
mozgása 
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Szociális képességek  
(26 – 30.) 

 

26. Élvezi, ha az emberek 
között van, nem szeret 
egyedül lenni 

     

27. Korának megfelelő 
szinten felelősen 
viselkedik 

     

28. Hajlamos társait 
befolyásolni 

     

29. A többiek hallgatnak rá      

30. Általában irányítja azt 
a tevékenységet, 
amelyben részt vesz 

     

Affektív jellemzők 
(31 – 41) 

Motiváció (31 – 36.)  

31. Képes tanulni a hibái-
ból, kudarcából is okul 

     

32. Nagy benne az önálló 
ismeretszerzési vágy 

     

33. Lelkesedik az 
erőfeszítést igénylő 
feladatokért 

     

34. Általában többet 
teljesít, mint amit 
elvárnak tőle 

     

35. A munkáját odaadóan 
végzi 

     

36. Tud intenzíven 
figyelni, kitartóan 
koncentrálni 

     

Érdeklődés  
(37 – 41) 

     

37. Érdeklődik az 
újdonságok iránt 

     

38. Vannak különböző 
gyűjteményei 

     

39. Kedveli a nehezen 
kibogozható 
szituációkat 

     

40. Lázba hozza, ha 
ötletelni lehet 

     

41. Szívesen beszél 
társainak az 
alkotásairól 

     

 
A pedagógiai gyakorlatban kipróbált mérés tapasztalatainak összegzése 

 
Meglepetés volt számomra annak a közhelynek a megdőlése, hogy a szülő elfogult saját gyermekével. 
Legtöbben ugyanis alul értékelték gyermeküket az én meglátásaimhoz képest. Arra a következtetésre 
jutottam, hogy a szülők – nem pedagógus szakemberek lévén – nem feltétlenül tudják reálisan meg-
ítélni gyermekük képességeinek szintjét annál is inkább, hiszen nem látják közvetlenül gyermeküket 
iskolai helyzetben. Csak egy-két szülő esetében éreztem némi elfogultságot az én véleményemhez 
viszonyítva. Az alábbiakban mindkét esetről közlök összesítést. 
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A szülő által alul értékelt tanuló 

Megfigyelt személyiségtulajdonság 
Eredmény 

szülő pedagógus 

Kognitív jellemzők 
(1 – 30.) 

Kreativitás: (1 – 4.)  3,75 4,25 

Általános, intellektuális képesség (5 – 11.)  4,14 5 

Verbális képességek (12 – 13.)  4,5 5 

Logikai-matematikai képességek (14 – 17.)  3 4,5 ! 

Vizuális-ábrázolási képességek (18 – 19.)  4 4,5 

Zenei képességek (20 – 23.)  5 5 

Pszichomotoros képességek (24 – 25.)  3 4,5 ! 

Szociális képességek (26 – 30.)  3,6 4,8 ! 

Affektív jellemzők 
(31 – 41) 

Motiváció (31 – 36.)  4,16 5 

Érdeklődés (37 – 41)  3,8 4,8 ! 

 

A gyermekével szemben „elfogult” szülő 

Megfigyelt személyiségtulajdonság 
Eredmény 

szülő pedagógus 

Kognitív jellemzők 
(1 – 30.) 

Kreativitás: (1 – 4.)  4,25 4 

Általános, intellektuális képesség (5 – 11.)  5 4,71 

Verbális képességek (12 – 13.)  5 5 

Logikai-matematikai képességek (14 – 17.)  4 3,75 

Vizuális-ábrázolási képességek (18 – 19.)  3 3,5 

Zenei képességek (20 – 23.)  5 5 

Pszichomotoros képességek (24 – 25.)  5 3,5 

Szociális képességek (26 – 30.)  4,4 3,4 

Affektív jellemzők 
(31 – 41) 

Motiváció (31 – 36.)  4,5 4,16 

Érdeklődés (37 – 41)  4,2 4,4 
A zöld mező a jobb, a narancs pedig a gyengébb eredményekre hívja fel a figyelmet. 

Az egyes eredmények tekintetében - értelemszerűen - az osztályszintű összesítésnél is többnyire 

alulértékeltek a szülők. Amint látható, mindössze két szempontban ítélték gyermeküket jobbnak az 

én meglátásomnál. 

A válaszok kiértékelése az egész osztályra vonatkoztatva 

Megfigyelt személyiségtulajdonság 
Eredmény 

szülő pedagógus 

Kognitív jellemzők 
(1 – 30.) 

Kreativitás  (1 – 4.)  3,77 3,59 

Általános, intellektuális képesség (5 – 11.)  4,29 4,29 

Verbális képességek (12 – 13.)  4 4,32 

Logikai-matematikai képességek (14 – 17.)  3,43 3,74 

Vizuális-ábrázolási képességek (18 – 19.)  3,68 4,03 

Zenei képességek (20 – 23.)  4,34 4,13 

Pszichomotoros képességek (24 – 25.)  3,97 4,12 

Szociális képességek (26 – 30.)  3,75 4,07 

Affektív jellemzők 
(31 – 41) 

Motiváció (31 – 36.)  3,78 3,9 

Érdeklődés (37 – 41)  3,78 3,94 

Összesítés 3,88 4,01 
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Az eredmények alapján rangsorba állítottam az egyes személyiségtulajdonságokat, ennek tükrében is 
összevetettem a szülők véleményét az én meglátásaimmal. Azért gondoltam fontosnak, mert ez 
alapján feltérképezhettem, mit gondolnak a szülők gyermekeik erősségének, mely területek 
fejlesztését tartják leginkább fontosnak. A táblázatból kiolvasható, hogy – szerencsére – nincsenek 
nagy eltérések a vélemények között, tehát az iskolai munka prioritásai nagyjából összhangban állnak a 
szülők elvárásaival.  

A személyiségtulajdonságok rangsora az egész osztályra vonatkozóan 

 a szülők véleménye alapján a pedagógus véleménye alapján 

1. Zenei képességek – 4,34 Verbális képességek – 4,32  

2. Általános, intellektuális képesség – 4,29  Általános, intellektuális képesség – 4,29   

3. Verbális képességek – 4  Zenei képességek – 4,13  

4. Pszichomotoros képességek – 3,97 Pszichomotoros képességek – 4,12 

5. 
Érdeklődés – 3,78 
Motiváció – 3,78 

Szociális képességek – 4,07 

6. Kreativitás – 3,77 Vizuális-ábrázolási képességek – 4,03 

7. Szociális képességek – 3,75 Érdeklődés – 3,94 

8. Vizuális-ábrázolási képességek – 3,68 Motiváció – 3,9 

9. Logikai-matematikai képességek – 3,43 Logikai-matematikai képességek – 3,74 

10.  Kreativitás – 3,59 

 

A felmérés tapasztalataiból levont következtetések alapján kialakult helyzetkép kijelöli a további 

fejlesztés fő irányát, megmutatja azokat a lehetőségeket, amelyekre építve eredményesebb munkát 

végezhetünk az osztállyal. Ugyanakkor felhívja a figyelmet azokra a tényezőkre, amelyek gátjai 

lehetnek a kiegyensúlyozott továbbhaladásnak. A tervezőmunka így tudatosabbá válhat a pedagógus 

számára. Minden kollégának figyelmébe ajánlom a tanulmányt, valamint a szerzők által összeállított 

mérőeszközt.  

 

Helyzetkép az eredmények tükrében 

Erősségek Gyengeségek 

 Gazdag szókincs  
 Jó kifejezőkészség, választékos, 

bonyolultabb mondatszerkezetekben 
való fogalmazás 

 Gondolkodtató feladatokban gyors 
kapcsolás, frappáns válaszok 

 Jó megfigyelőképesség 
 Az összefüggések gyors meglátása 

 Ötletelés nehézkes beindulása 
 Kihívásoktól való megrettenés, a 

problémahelyzetek megoldásának 
gyors feladása 

 Kudarckerülés, kudarckezelés 
 Motivált, kitartó feladatvégzés hiánya 
 Orientációs képességek szintje 
 Igénytelen feladatmegoldások, olykor 

alulteljesítés 
 A figyelemkoncentráció tartóssága 

Lehetőségek Veszélyek 

 Élvezik, ha az emberek között vannak 
(pármunka, csoportmunka lehetősége) 

 Adaptivitás, folyamatos differenciálás 
 Lehetőség „önmaguk megtalálására”, 

csoportszerepek, siker, hatékony tanítás, 
eredményes tanulás 

 Társak túlzott befolyásolása 
 Túlzott dominanciára törekvés 
 Visszahúzódás, kilépés a 

feladathelyzetből 
 Csoportszerepek felborulása, végső soron a 

csoportmunka hatékonysága! 

 


