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Tehetséges a gyermekem vagy 
csak én hiszem azt róla?

• 1,5 évesen mondatokban beszélt (apa autó vs. Apa 
megjött autóval.) 6 éves kor alatt kiemelkedett 
valamiben, pl. önállóan olvasott, mielőtt iskolába ment.

• Pl. Memory-ban mindenkit megvert a családban, de 
iskolába kerülés után magatartási és 
teljesítményproblémák vannak.

• Mítosz: -Akik könnyen és gyorsan sajátítják el az 
alapkészségeket, - olvasás-írás-számolás - azok 
tehetségesek.
– Valóság: Ha nem haladja meg készségük a korukat, csupán a 

magas-átlagos területre tartoznak. Nem elég a magas kognitív 
érettség.
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Meghatározások, jellemzők,
korai tehetség

• 2-5 év közötti tevékenységek alapján
• Olyan feladatokat old meg, 98%-2%
• logikai intelligenciában 140 IQ felettiek 

– (átlagos övezet: 91-110)

• 1. Életkora 5-6 év, de 8-9 éves szinten végez tevékenységeket 
különféle területeken (Gardner)
– Logika, matematika, természetismeret
– Nyelvhasználat, idegen nyelv, többnyelvűség
– Téri relációs játékok, vizuális művészet
– Zene
– Mozgás
– Mások és önmaga érzelmeinek észlelése
– Szándékok bejóslása, vezetés, kezdeményezés
– KÉPESSÉGEK ASZINKRONITÁSA (NINCSENEK ÖSSZHANGBAN) !!!

• 2. Magas kreativitás (ötletesség, fantázia)
• 3. Elkötelezettség, kitartás   (Renzulli-modell)

Szitó Imre 2007

Az IQ övezetek normál eloszlása
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Szitó Imre ©2006

Renzulli: a tehetség összetevői

ÁTLAG FELETTI 
KÉPESSÉGEK KITARTÁS

KREATIVITÁS

241 gyerek vizsgálata, 2,5 -12,5 éves kor 
között, IQ: 160-237, K. Rogers,USA, 90-es évek vége

• 99% kiváló emlékezet, gazdag szókincs, jól érvel
• 98% nagyon pontos a megfigyelésekben, hosszú a 

figyelem tartóssága
• 96% élénk képzelet (kreativitás)
• 95% könnyen bánik a számokkal
• 90% építőjáték, lego
• 80% falja a könyveket, nagyon szeret olvasni

– 94% kíváncsi, kiváló humorérzék
– 93% együttérző
– 88% kitartó érdeklődés (kitartás, elköteleződés), magas 

energiaszint, perfekcionizmus
– 84% megkérdőjelezi a tekintélyt
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Aszinkronitás

• Pl. 4 éves tehetséges gyermek  jellemzése
– 4 éves, amikor focizik a társaival, 
– de leül olvasni, mint egy 8 éves,  
– majd leül legózni és olyan tárgyakat hoz létre, 

mint egy 12 éves, 
– majd hall valamit a TV-ben és egy 20 éves 

szintjén kezd el aggódni a világ békéjéért,
– amikor meg este el kell rakni a játékokat, 

akkor a 2 éves szintjén mozog 

Aszinkronitás példa:
Woodcock–Johnson Képességteszt

Zs.       W-J altesztek
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Túlzott izgalmi állapotba jutás 
(elárasztják a tudatot a lehetőségek, a következmények) (Dabrowski: 

pozitív összerendezetlenség és túlizgatottság)
• Ez abból  fakadhat, hogy elmélyültebben képesek egy-egy helyzettel kapcsolatban alternatív 

következményeket maguk elé képzelni és hamarabb foglalkoznak olyasmivel, mint pl. morális 
igazságosság, globális környezetvédelmi kérdések stb. (pálmazsír összetétele, - sajnálja, hogy a 
pálmafákat kivágják, - vegetáriánus étkezés- állatok levágása)

• Érzelmi következmények: dühkitörés, - szorongás, - dacos ellenállás, együttérzés miatti sírás, -
ujjongás, lelkesedés, sírás, - érzelmi belemerülés miatti figyelmetlenség

• Pszichomotoros- sport, tánc, nagyon magas az energiaszint, kialakulhatnak olyan ideges 
viselkedések, mint a gyors beszéd vagy a körömrágás, könnyen válnak munkamániássá, szeretik 
a gyors sportokat, megjelenhet impulzivitás, agresszivitás, akár deviáns viselkedés is kialakulhat 
náluk 

• Érzékelési, érzékszervi – mindent megérintenek, megkóstolnak, érzékenyek a színekre, 
minőségre, textúrára, hangokra, szagokra, nem tudják elviselni a ruha dörzsölését, a 
megcsavarodott harisnyát és könnyekig hatódnak pl. Mozarttól

• Képzeleti: - nappali álmodozó, mindent vizuálisan maga elé képzel, metaforákban beszél, valóság 
és fantázia keverésére

• Intellektuális – a kihívások és a  problémák éltetik, a rejtvények, a megoldhatatlan feladatok, 
élvezik a kérdezést, a felfedezést, az elméleti elemzést 

• Érzelmi – az érzelmek széles skáláján mozog és az érzelmek kifejezése intenzívebb, mint a 
társaké, extrém empátia és együttérzés

• NEM PATOLÓGIA !!! De nehéz !!

Hányféle tehetségben 
gondolkodhatunk?
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Szitó Imre 2011

Többtényezős intelligencia

Hányféle tehetségben gondolkodhatunk?

Társas-érzelmi kategóriák

• Sikeres tehetséges – jól alkalmazkodik, teljesít, perfekcionista, kedvelik a kortársak 
és a felnőttek is, - de szükség van arra, hogy kockázatvállalásukat növeljük, 
asszertivitást és a belső motivációt támogassuk

• Autonóm tehetséges – pozitív énkép, jól motiváltak magabiztosak és lelkesek, a 
felnőttek és kortársaik elfogadják őket és felelősségteljesnek tartják őket, - fontos, 
hogy mentorként támogassuk őket, projektek, rendezvények szervezése

• Problémás tehetséges – kreatív, de frusztrált és unott, lázadó, - emiatt hatalmi 
harcokhoz vezet viselkedése kortársakkal és tekintélyszemélyekkel, - növelni az 
önismeretet, rugalmasságot, önkontrollt, miközben támogatást kap a kreativitásban

• Rejtőzködő tehetséges - bizonytalan, csendes, szégyenlős, nagyon negatív énképe 
van, gyakran nem is azonosítják tehetségesként – esetükben fontos az önismeret 
fejlesztése, személyes elfogadás nyújtása és a tehetséges kortársakkal kapcsolat

• Lemorzsolódó tehetség – tele van dühös érzelmekkel és hibáztatással, úgy érzi, hogy 
az iskola hibás abban, hogy nem tud kibontakozni, - a képesség felismerés pótlása, 
iskolán belüli alternatív feladatok

• Kettős cimkézettségű tehetséges – olyan tehetség, aki egyben valamilyen fejlődési 
problémával is rendelkezik, - ilyenkor a felnőttek és a kortársak is nehezen ismerik fel 
és inkább a problémára reagálnak, - az ilyen diákok hajlamosak a frusztrációra, az 
alacsony önértékelésre, - szükségük van olyan támogató felnőttekre, mentorra, aki 
naponta emlékezteti őket a tehetségességükre és megerősíti azt
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Milyenek a tehetséges gyermek 
társas kapcsolatai?

• idősebb társakkal könnyebben teremtenek kapcsolatot vagy 
fiatalabbakkal, - elszigetelődés a kortársaktól, társas szorongás v. 
lázadás, oppozíció

• erős családhoz, szülőhöz kötődés – tanár-diák viszonylatban nem 
érti, mi az, hogy stréber

• kitűnés vs. beolvadás, - ezért inkább elrejtik tehetségüket, hogy 
elfogadja őket a kortárscsoport

• nehézségek a kritika elfogadásában (kimegy óráról, 
perfekcionizmus, negatív önértékelés, szégyen, düh)

• nonkonformitás és a tekintély elutasítása (azon a területen, ahol 
speciális készsége, tudása van)

• túlzott versengés, - a kiemelkedő képességek következtében
• identitás: kétségek és stressz az életpálya, hivatás választásában, 

különösen, ha több területen is tehetséges
• identitás: nehézségek a megfelelő életfilozófia megválasztásában
• (problémás, rejtőzködő, lemorzsolódó, kettős cimkézettségű)

Társas stressz (annál, aki beilleszkedő)
• Perfekcionizmus - saját igényesség  + attól tartanak, hogy a kortárs 

elvárásnak nem tudnak eleget tenni. Kortársaik gyakran tőlük kérnek 
segítséget, mert könnyebb egy kortárstól segítséget kérni, mint a 
tanártól, különösen akkor, ha a tanár túlságosan megközelíthetetlen.

• Növekvő erőfeszítés nyomása - serdülőkorban több erőfeszítéssel 
lehetnek sikeresek, míg fiatalabb életkorban erőfeszítés nélkül értek 
el eredményeket.

• Versenyhelyzetek – azzal kapcsolatos  nyomás, hogy elvárják tőlük, 
tanárok, szülők, kortársak, - kiválóan teljesítsenek. Ilyenkor fontos 
elismerni az erőfeszítéseit és energiáit, amit bevetett ennek 
érdekében. Nem lehet félresöpörni azzal, hogy ilyen tanulótól, mint 
te nem is várhattunk volna mást.
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Ha valaki tehetséges, miért teljesít 
rosszul az iskolában?

• Meghatározás: a gyermek képessége és a tényleges iskolai 
teljesítménye között eltérés van, - magas képességű valamilyen 
tantárgyból, de alacsonyan teljesít

• Alacsony önértékelés – ilyenkor a gy. nem hiszi el, hogy képes 
megfelelni a család, a barátok és a tanár elvárásainak. – Nincs kontroll 
érzés a saját élete felett. - A kudarcot a képesség hiányának,a sikert 
pedig szerencsének tulajdonítja. + perfekcionizmus: ha nem tudom jól 
csinálni, inkább nem is csinálom.

• Elkerülő viselkedés – az alacsony önértékelés + erőfeszítés, tanulás 
hiánya.  Ha a diák nem készül, akkor a kudarcát a nem a 
képességhiánynak tulajdoníthatja. – Önigazolások: az iskola unalmas, -
lényegtelen dolgokat tartalmaz. A perfekcionizmus és az alacsony 
osztályzatok együtt = védekező viselkedés. Ha alacsony osztályzatokat 
vár el, akkor ezzel csökkentette a kudarc és a teljesítmény közti 
távolságot. Perfekcionista lépéssor szakaszai: 1. halogatás 2. félelem a 
kudarctól 3. minden vagy semmi gondolkodás 4. bénult perfekcionizmus
5. munkamánia  - visszahúzódás, unalom v. rendbontás

• Nem minden gyengén teljesítő lesz rendbontó.

Lehet egyszerre valaki tehetséges és 
figyelemzavaros vagy tanulási zavarral küzdő?

Picasso

Mandelbrot  
fraktál geometria
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6. oszt.

IQ: 62-94 (72)

Lehet egyszerre valaki tehetséges és 
figyelemzavaros vagy tanulási zavarral küzdő?

• A tanulási és figyelemzavar esetében a 
tehetséges gyerek magas szintű
részképessége kompenzatorikus hatást 
fejt ki. A kiegyensúlyozás következtében 
nem tűnik sem tehetségesnek, sem 
tanulási vagy figyelemzavarral küzdőnek 
sem. 



10

Tehetség és figyelemzavar
• Nem tud jegyzetelni, nem tud jól írni, nem tud összefoglalni, 

– de nagyon gyorsan és értően (jelentéstelien) olvas kortársaihoz képest 
– kategóriába csoportosít

• Társas-érzelmi érettsége szélsőségekben mozog, 
– egyes helyzetekben nevetségesen viselkedik, máskor nagyon bonyolult 

elképzelései vannak arról, hogyan lehet játszani egy játékot
– könnyen ráhangolódik a másikra, de ha a társának negatív érzelmei 

vannak, akkor felemészti az aggódás 
• Életkorához képest komplex tevékenységet kedvel,(7.o. önállóan 

tanulja a tünde nyelvet és azon kommunikál a társaival) - el tud 
veszni a feladatban, ami számára izgalmas. 

• Probléma a szekvenciaszerűség, egymásutániság, - munkamemória 
területek, - (10.o. - elhagy dolgokat, nem tud tervezni, matematika 
mellékszámításban hibát vét, de film forgatókönyveket ír órák alatt)

Tehetség és tanulási zavar (LD)
• Nyelvi területen tehetséges és LD – általában jók a verbális készségei, 

miközben gyenge a helyesírás és a külalak,- az osztálytermi munka 
rendezetlen, - az életkor növekedésével nő az erős oldal és a 
gyengeségek közötti ellentmondás, - a tehetség gyakran kompenzálja a 
tanulási nehézséget, ezért a tanulási nehézség gyakran nem is kerül 
azonosításra, gyakran alulteljesítőként kezelik

• Rejtett tehetséges - LD – nem cimkézik sem tehetségesnek, sem LD-
nek, mert elég tehetséges ahhoz, hogy kompenzálni tudja a tanulási 
nehézséget, gyakran átlagos diákként jelenik meg és általában csak 
felnőttként azonosítják be tehetségüket is és tanulási nehézségüket is, -
szükségük van olyan lehetőségekre, ahol kitűnő gondolkodási 
képességeiket kreatív módon mutathatják meg

• Azonosított tanulási nehézséggel küzdő, - az LD csökkenti az 
intellektuális teljesítményüket, miközben általában kitűnnek az 
érdeklődési területükön, - a tanárok vagy a szülők gyakran észreveszik a 
diák jó gondolkodási és érvelési készségeit, - összességében véve a 
tehets. LD-nél gyakran az elvont érvelés kiemelkedik, a 
problémamegoldás, a fejlett szókincs, a belátás és kreativitás, gyakran 
téri és/vagy matematikai készségek. 
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szinte mindig, otthagyják 
a másikat

nincsenek problémákérzelmek kifejezése

50-90% motoros 
ügyetlenség

átlagos vagy annál jobbmozgásos képesség

ismeri a szójátékokat, de 
nem érti az olyan 
humort, ahol a a másik 
nézőpontját is 
figyelembe kell venni

magas szintű a szójáték, 
szóvicc megértése, társas 
kölcsönösség, 
odafigyelés a másik 
kommunikációjára

humor (én vagyok Én te 
vagy Te)

belülről fakadkülső figyelemzavaró
ingerekre érzékeny

figyelem

nagyon merev a 
rutinokban, nehezen tud 
megküzdeni a 
változással, gyakran 
nyugtalanná v. 
agresszívvá válik

inkább a passzív 
ellenállás a jellemző v. 
beadja a derekát

rutinfeladatok (hová
akasztjuk a ruhát, 
sorminta gyakorlása)

pedáns beszéd, miközben 
nagyon nagy a szókincse

átlagosnál nagyobb 
könnyedség, lazaság, 
gazdag szókincs

beszédmintázat

aspergeri

au.tehetséges

tehetséges

gyerek

jellemzők

Hogyan segítsek gyermekemnek, 
tehetsége kibontakozásában? 

• 6 éves kor alatt nem sietem el, de nem is mellőzöm a tehetség felismerését, -
fenntartom a belső motivációt – örülök annak, hogy milyen érdekes dolgokat képes 
kitalálni, megállapítani, - saját csalódottságomat  önmagammal vagy barátommal 
beszélem meg, ha csalódott vagyok, mert nem olyan t., mint én voltam

• Kisiskolás korban gondoskodom arról, hogy speciális képessége felismerhetővé
váljon.  Mentortanárt keresek számára az iskolán belül vagy programot az iskolán 
belül és  kívül.

• Szülőként figyelek arra, hogy versenyközpontúvá válok-e vele kapcsolatban vagy azt 
erősítem, jó hogy erőfeszítést tesz képessége megmutatásában és kipróbálja magát 
versenyeken is. Segítem saját perfekcionizmusa és negatív önértékelése 
leküzdésében.

• Társas kapcsolatainak alakításában folyamatosan figyelek arra, hogy ne csak az 
iskola  legyen az a kortárs közeg, ahol barátokat találhat. Igyekszem megoldást 
találni arra, hogy a szülő érzelmi támasza legyen, de ne kizárólagos kapcsolata.

• A túlizgatottság állapotait úgy értelmezem, mikor dühös, hogy megbántódott valami 
miatt, - felvállalom a beszélgetést arról, hogy egyszerre sokminden átfut a fejében és 
segítek abban, hogy egyszerre egy-két szempontra figyeljen. (szorongás, sírás 
esetén megpróbálok lépést tartani vele)

• Szabadidejének egy részében és nyári szünidőben támogatom a speciális képesség 
kibontakoztató programokban való részvételt.

• Szakember segítségét veszem igénybe  megoldhatatlan problémák esetén.
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• Internet: http://www.aranyelme.hu
– E-mail: aranyelme@gmail.com
– Postacím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 26. 

Telefon: (70) 397-1291

• http://www.mateh.hu/component/option,com
_frontpage/Itemid,1/

• http://geniuszportal.hu/tehetsegpontok
– A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és 

Pályaválasztási Tanácsadó Intézet valamint az 
Aranyelme Tehetséggondozó Egyesület közötti 
szakmai megállapodás

Könyvek, tanulmány

• Gyarmathy Éva:
– A tehetség háttere és gondozásának gyakorlata

• Buda Mariann: Óriás leszel?
• Hock Zsuzsanna: 

– Tehetséggondozás projektmódszerrel

• Gefferth Éva- Herskovits Mária: 
– Csak keresni kell …

• Szitó Imre:
– A reformpedagógiák és a tehetséggondozás
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ó

Mi ez ?
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audio kábel


