
Mi a tehetség? 

 

A tehetség alapmodellje (Renzulli, 1981) szerint tehetséges gyermek/tanuló az, akire mindhárom 

tehetségösszetevő jellemző. A tehetség szükségszerűen a közoktatási intézmény, a család és a társak 

kontextusában formálódik, kibontakozásához szükséges ezek támogató közreműködése.  

A tehetség összetevői 
• Átlag feletti általános képességek (magas szintű elvont gondolkodás, fejlett anyanyelvi 

képességek, jó memória, hatékony információfeldolgozási stratégiák).  

• Speciális képességek: nyelvi, zenei, matematikai-logikai, vizuális-téri, testi-mozgásos, 

szociális-interperszonális, intraperszonális terület (Gardner, 1983). 

 

Tehetség

Átalgon felüli 
általános/specifikus 

képességek

Kreativitás

Motiváció / 
Feladat iránti 

elkötelezettség

•magas szintű elvont gondolkodás

•fejlett anyanyelvi képességek

•jó memória

•hatékony információfeldolgozási stratégiák

Általános képességek

•nyelvi

•zenei

•matematikai-logikai

•téri-vizuális

•testi-mozgásos

•szociális-interperszonális

•intraperszonális

Speciális képességek



Nyelvi terület 

o alsó tagozatban már megnyilvánul 

o gyakran spontán olvasás/írástanulás, spontán helyesen írnak 

o koránál érettebb beszéd: kidolgozott mondatszerkezet, beszédmintázat, ami összefügg 

intellektuális fejlettségükkel 

o jellemzők általában: korai beszédfejlődés, gazdag szókincs, intelligens társalgás, széles körű 

általános tájékozottság, kiváló nyelvi megőrző képesség, jó megfigyelő képesség, kiemelkedő 

nyelvérzék 

Zenei terület 

o már óvodáskorban megjelenő képességterület 

o jellemzők: hangmagasság, hangszín, hangerő nagyobb az átlagosnál, kiemelkedő ritmusérzék, 

hangszerek iránt érdeklődik, könnyen tanul meg játszani rajtuk, jó zenei hallás, szívesen zenél, 

később improvizáció képessége +saját zenei alkotás 

Matematikai-logikai terület 

o alsó tagozatban már megnyilvánulhat, de speciális tehetségfejlesztő programok: 10-12 éves kortól 

o centrális összetevők: kreatív gondolkodás, mennyiségi gondolkodás magas szintje, 

következtetésekre való képesség 

o perifériális összetevők: lényegkiemelés, asszociáció, számolási készség, algoritmikus gondolkodás, 

emlékezet, megfigyelőkészség, koncentráció, problémaérzékenység 

o +értő olvasás, szövegértés, teljességre törekvés 

o jellemzők: korosztályát meghaladóan halad a tantervi követelményekben, szívesen és könnyen 

számol, old meg gondolkodást igénylő feladatokat 

Vizuális-téri terület 

o korán megmutatkozó tehetségirány 

o 2 és 3 dimeziós alakzatok észlelésének, az észlelt információk és viszonylatok megértésének és a 

téri problémákban való felhasználásának képessége 

o jellemző: gyermek jól és szívesen ábrázol 

Testi-mozgásos terület (=sporttehetség) 

o teljesítmény, eredményesség mutatja meg 

o élsport feltételezi a tehetséget, sportágak specializálódtak, specifikus tehetséget igényelnek 

o összetevők/jellemzők: biológiai alapok, motoros adottságok + pszichés képességek, ezek lehetővé 

teszik, hogy edzéssel potenciálisan hosszú távon kiemelkedő eredmény elérése legyen lehető 

Szociális interperszonális és intraperszonális terület 

o azonosítás: érzelmi intelligencia kérdőívek, vezetői képességek 

o jellemzők: magas érzelmi intelligencia, jó vezetői képességek 

  



• Kreativitás 
▪ divergens gondolkodásban nyilvánul meg – egy problémát több oldalról közelít meg, 

elemeket összekapcsolja (melyek rendszerint egymástól függetlenek) 

▪ miben jelentkezik? 

o problémák iránti érzékenység 

o gondolkodás könnyedsége (fluencia): szavak, gondolatok közti gyors 

kapcsolatképzés 

o gondolkodás rugalmassága (flexibilitás): megoldások célszerű variálása 

o gondolkodás eredetisége (orginalitás): szokatlan megoldások megtalálása 

▪ kreatív egyén: 

o merész, impulzív, nyitott, nonkonform, tekintélyt megkérdőjelezi, cél érdekében 

fegyelmezetlen, problémaérzékeny 

▪ kreativitás struktúrája: 

o szenzitivitás, asszociációs gazdagság, eredetiség, rugalmasság, szintetizálás, 

kidolgozottság, analízis, újradefiniálás, komplexitás, értékelés 

• Motiváció (feladat iránti elkötelezettség) 
o olyan személyiségjellemzők, melyek a folyamatos magas szintű teljesítményhez 

biztosítják az energiát 

▪ érdeklődés 

▪ versenyszellem 

▪ kitartás 

▪ emocionális stabilitás – belső erőforrások 

További tényezők a tehetség alakulásában 

Affektív jellemzők 

• igazságérzet 

• humorérzék 

• érzelmi intenzitás 

• maximalizmus 

• sok energia 

• kötődés (emberekhez és szakmai tevékenységekhez is) 

Személyiség szerepe (Betts-Neihart, 1988) / Tehetségtípusok 

Sikeres 

▪ azonosításuk az iskolai tanulmányaikban elért teljesítmény alapján  

▪ kiegyensúlyozott értelmi és érzelmi fejlődés jellemzi őket 

▪ vizsgálat: IQ teszt, tantárgy teszt, versenyeredmények 

Ellenszegülő 

▪ divergens gondolkodás, kreativitás jellemzi őket 

▪ nehezen illeszkednek be 

▪ önértékelési problémák, negatív énkép 

▪ hajlamosak a lemorzsolódásra 

▪ vizsgálat: kreativitás teszt, viselkedés kérdőív, motivációelemzés 

Rejtőzködő 

▪ főleg középiskolás korosztályban jellemző (pl. felhagynak korábbi szenvedélyes érdeklődésről 

árulkodó tevékenységükkel, hogy belesimuljanak a közösségbe) 



o konfliktusba kerülhet a szülőkkel, tanárokkal 

▪ azonosítás: komplex feladatokat tartalmazó tesztek, központi tesztek, szülői kérdőív 

Lemorzsolódó 

▪ érdeklődési körük gyakran kívül esik az iskola pedagógiai programjának területén 

▪ dühösek, mert az iskolai rendszer követelményei nem találkoznak szükségleteikkel 

▪ megoldás: olyan mentor felnőtt, akiben megbízik 

Kettős különlegességgel rendelkező tehetség 

▪ tehetség, aki testi/érzelmi akadályozottsággal küzd (pl. viselkedési probléma, tanulási nehézség, 

alacsony SES, etnikai helyzet) 

Önálló tanuló 

▪ önmagának akar megfelelni kicsi korától, nem az iskolának 

▪ erős pozitív önértékelés 

 

Tehetségazonosítás 
• óvodáskor: a tehetséget CSAK valószínűsíteni lehet! 

o pl. kiemelkedő vizuális ábrázolás, átlagot meghaladó zenei, matematikai képességek, 

korai spontán olvasástanulás, átlagot meghaladó mozgásos teljesítmény, kiemelkedő 

intellektus iskolakezdés előtt 

o legfontosabb: kiegyensúlyozott érzelmi fejlődés biztosítása! 

• 1-4. osztály 

o alapkészségek könnyed elsajátítása, divergens gondolkodás megjelenése 

o célzott fejlesztés: zenei/mozgásos tehetség – szenzitív korszak! 

• 5. osztálytól 

o indokoltak a speciális tehetségfejlesztő programok!  

o azonosíthatók az intellektuális képességek, mérhető a motiváció 

• középiskola 

o speciális képességfejlesztés időszaka (DE: serdülőkori önértékelési problémák!) 

 

  



A tehetséggondozásról 
A tehetséggondozás egy nyitott és befogadó folyamat, amely magába foglalja  

- a gazdagítás  

- gyorsítás 

- differenciálás 

- komplex programok 

- együttműködő tanítás=modellnyújtás a tanítónak nyitott/kreatív feladatokkal 

- konzultáció a tehetséges gyermekek számára adható feladatokról 

- képességfejlesztő feladatok tanulócsoportonként differenciálva 

- projektnap 

- mentorálás 

Felső tagozatban 

- osztályszint ugrás 

- konzultáció 

- speciális tanácsadás 

- önálló ütemű tanulás 

- mentorálás 

- tanulmányút) 

 

Mi feladataink a tehetséggondozásban  

- tehetségazonosítás 

- személyiség támogatása (pl. önismereti csoport, személyiségfejlesztés) 

- tanácsadás a pedagógusnak/szülőnek 

- kapcsolattartás, konzultáció a tehetségpontok vezetőivel,  

- kimeneti mérések 

A tehetséggondozó feladata a kincsvadászat. ☺ 

 
 
 

ÁLTALÁNOS TANÁCSOK 

 
A tanulás csak akkor lehet sikeres, ha aktív résztvevője vagy! 

• Tervezés: gondold végig, milyen feladataid vannak, készíts időtervet (mire mennyi időt 
szánsz, és milyen sorrendben haladsz) 

• Feldolgozás:  

o vedd figyelembe egyéni sajátosságaidat (tanulási stílus), 

o használj eszközöket (számítógép, szövegkiemelő stb.) 

o rendszerezd a tudásodat: készíts vázlatot, gondolattérképet, gyűjts kulcsszavakat, 
kulcsmondatokat. 



• Ellenőrzés: alakítsd ki a számodra legmegfelelőbb módszert (a tankönyv ellenőrző 
kérdései, saját kérdések, felmondani saját magadnak/másnak, többiekkel megbeszélni). 

• Életszerű tudás: próbáld a saját életedhez, tapasztalataidhoz és meglévő tudásodhoz 
kötni a tananyagot, mert így könnyebben megjegyzed. 

• Önjutalmazás: ha egy tananyag végére értél, örülj annak, hogy ezt elvégezted és 
jutalmazd meg magad ☺ (pl. pihenő, édesség, gyümölcs, mozgás – de csak pár perc!). 

 

 

  



ELÉRHETŐ TEHETSÉGPONTOK SZOMBATHELY 

- Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium 

o 9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen u. 1. 

o mail.hermanisk@gmail.com 

- Németh Pál Kollégium (NPK) 

o 9700 Szombathely, Magyar László u.2. 

o 9700 Szombathely, székhely: Zrínyi Ilona u.12. 

o egri.csilla@npk.szombathely.hu 

- NymE SEK Savaria Természettudományi Tehetségpont 

o 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 

o nterika@ttk.nyme.hu 

- Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium 

o 9700 Szombathely, Széchenyi u. 2. 

o gimnazium@szent-norbert.hu 

- Reményik Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

o 9700 Szombathely, Szent László király u. 7-11. 

o remenyik@lutheran.hu 

- Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 

o 9700 Szombathely, Rákóczi u. 3. 

o pulay.terez@bartokzi.hu 

- Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium 

o 9700 Szombathely, Paragvári u. 77. 

o titkarsag@muveszetiszhely.hu 

- Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium 

o 9700 Szombathely, Dózsa György út 4. 

o iroda@server.nagylajos-szhely.sulinet.hu 

- Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

o 9700 Szombathely, Váci Mihály u. 11 

o voros.livia.szombathely@gmail.com 

 

Szombathely Járás 

- Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde 

o 9761 Táplánszentkereszt, Fő u. 5/c 

o 0036-94-377260 

 

Minősített Tehetséggondozó Műhely 

- ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

o 9700 Szombathely, Bolyai János utca 11. 

o intézményvezető: Papp Tibor 
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Tehetségazonosítás tesztjei 

IQ WISC-IV, Woodcock-Johnson, WAIS, IST 2000R, 
CTONI-2, GAT 

Kreativitás Torrence teszt, Tóth-féle kreativitás becslő 
skála, Barkóczi-Klein-féle feladatsor 

Képességvizsgáló eljárások Pieron, d2, emlékezetvizsgáló eljárások, Mill-Hill 
szókincsteszt, Révész-Nagy figyelmi 
teljesítményt vizsgáló eljárások 

Személyiségvizsgáló projektív tesztek TAT, CAT, Rorschach, Szondi, rajzvizsgálatok 

Személyiségvizsgáló kérdőívek Cattel, BFQ, FPI, CPI, Megküzdési Módok 
Preferncia kérdőív, STAI, motivációt vizsgáló 
kérdőíves eljárások, Rotter kontrollhely kérdőív 

 

  



1. Képességek 

• Magas szintű elvont gondolkodás, fogalomalkotás, kombinációs készség 

• Jó memória és beszédkészség 

• Kiváló logika, téri viszonyok átlátása 

• Speciális képességek (például zenei, pszichomotoros) 

• Bizonyos területeken meglepő mennyiségű ismeret 

• Kritikus, független gondolkodás 

• Gyors, pontos, szelektív információfeldolgozás 

• A lényeges és lényegtelen szétválasztásának képessége 

 2. Kreativitás 

• Gördülékeny, rugalmas és eredeti gondolkodás 

• Ötletgazdagság, szokatlan feladat- és helyzetmegoldások 

• Fogékonyság az új és különös iránt, problématalálás 

• Kíváncsiság, merészség és szellemi játékosság 

• A konvenciókkal kevéssé törődés, nonkonformizmus 

• Bizonytalan helyzetek toleranciája 

• Humorérzék 

 3. Feladat iránti elkötelezettség 

• Elmélyült érdeklődés, lelkesedés képessége 

• Kitartás, állhatatosság, önállóság – sokszor makacsság 

• Belülről motiváltak, érdeklődésvezéreltek 

• Önbizalom, énerő, hit saját képességében, hogy fontos dolgot tud létrehozni 

• Magas célokat tűznek ki maguk elé az őket érdeklő területeken 

• Önkritikusak, reakciójuk mások kritikájára változó 

 


