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Ki jut a várba? • 1994 – tehetséges diákok felkutatása

• Gandhi – Gardner (1998): Rendkívüliek

• 2012 – gyógypedagógus, romológiatanár

• Arany János Kollégiumi Program 
(2004/2005) 

• Tehetséggondozó intézmény?

• Alapfokú Művészeti Iskola (2016)

• Család szerepe – tehetségmodellek (Mönks, 
Czeizel, Piirto, Gagné) 

• MATEHETSZ kutatás (2015) – család 

• HH, HHH tanulók

• Lemorzsolódás



A tehetségazonosítás kritikus pontjai 

Pfeiffer (2003) 64 tehetséggondozó szakember válasza alapján a
tehetségazonosítás öt fő kritikus pontjának

• az egységes tehetségdefiníció hiányát, 

• a tehetségazonosító folyamatok kivitelezése során felmerülő
problémákat (pl. beválogatási kritériumok pontatlansága,
egyoldalúsága, egyedi, speciális képességterületek felismerése),

• a valid mérőeszközök alacsony számát, 

• a hátrányos helyzetű vagy kisebbségben levő tanulók
alulreprezentáltságát,

• valamint a pedagógiai gyakorlatban megjelenő támogató folytatás
hiányát nevezi meg.

Ezek máig érvényes kihívások a magyarországi gyakorlatban is.

Fodor Szilvia – Klein Balázs (2021)

https://akjournals.com/downloadpdf/journals/0016/76/2/article-p421.pdf

https://akjournals.com/downloadpdf/journals/0016/76/2/article-p421.pdf


Tehetséggondozás a Gandhi Gimnáziumban

• Az iskolában zajló tehetséggondozással kapcsolatos

tevékenységeket, ezek fejlesztésének

szükségességét, illetve lehetőségeit vizsgáltam

• Arany János Kollégiumi Program dokumentációja 

(2009/10 – 2021/22 félév)

• Nemzetiségi tartalmak és tehetséggondozás: beás

nyelv, roma/cigány nemzetiségi népismeret;

Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj

• Új Start Alapítvány vs Mathias Corvinus Collegium



A felzárkózást támogató tevékenységek és a 
tehetséggondozás aránya

• AJKP – felzárkózás 

• szemléletváltás 

• tehetségprogram kidolgozása

• pályázatfigyelő team

• együttműködés a családdal

• a gimnázium, a kollégium és az alapfokú művészeti iskola
összehangoltabb működése

• külső segítség bevonása

• egyesületek (művészeti, sport)

• szakszolgálatok 

• személyiségfejlesztés

• versenyek (belső, külső)

• utánkövetés / támogató folytatás

• tehetségpont



A tehetséges tanulók személyiségének 
fejlesztése és mentális támogatása

• szemléletváltás

• reális önértékelés

• tréningek/foglalkozások

• konfliktuskezelés

• szabálytudat

• felelősség, példa

• szakemberek bevonása

• tehetségprogram kidolgozása
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Köszönöm a figyelmet!
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