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KEZDETEK ÉS TÁVLATOK

2017.12. -2021.06.

Három mérőeszköz típus - adaptáció vagy fejlesztés - és sztenderdizálás
• 2017. december – 2021. június
a tevékenységek idői sávja

• Intelligenciateszt (Woodcock-Johnson IV)
adaptáció és sztenderdizálás 1200 fős mintán - júniusban teljesül

• Kreativitástesztek
•

hazai fejlesztés és sztenderdizálás 1200 fős mintán, A és B változatban

Tesztadaptáció

Tesztfejlesztés

• Értékelő skálák ( 14+3)
hazai fejlesztés és sztenderdizálás 1200 fős mintán,

14 tehetségterületi skála + 3 modulációs- pedagógus kitöltő

• Megvalósítás
Külső partner, Okt-FULL Kft. szervezés, tesztfelvétel, képzés lebonyolítás,
szakmai tartalmi munka – adaptálás, fejlesztés, tesztnormák kialakítása –
NTK szakértői és külső Partner szakértői

Sztenderdizálás

TEHETSÉG ÉS KREATIVITÁS

KREATÍV KÉSZSÉGEK – KOGNITÍV STÍLUS,
HEURISZTIKÁK

Runco, 2014

TESZTFEJLESZTÉS - érvényesség megszűnése
- megújítás
Problémák a meglévő tesztekkel
• elévült sztenderdek (38 vs. 12 év)
• Torrance Tests of Creative Thinking

• adaptáció 38-40 éve ismert és használt
• elévült sztenderd
• csak a serdülő korosztályra érvényes
Barkóczi, I., & Zétényi, T. (1981)

• több feladat nem alkalmas a 10 év
alatti korcsoport vizsgálatára
• a vizuális kreativitást a
rajzkészségekhez köti (pl. Körök
teszt)

Az új teszt - MONDALK teszt
• Az EFOP 3.2.1. projekt keretében
fejlesztett MONDALK-teszt a WallachKogan teszt alapelveire támaszkodik, de új
feladatokkal rendelkezik (Wallach-Kogan,
1965)

• 1. Képértelmezés (alakzatok)(alteszt)
• 2. Mondatalkotás (alteszt)

• 3. Funkciókeresés (alteszt)

Wallach-Kogan, 1965, Torrance, 1966, Lau, Cheung, 2010

MONDALK 1. ALTESZT → ALAKZATOK
Alakzatok

Feladat instrukció
• A következő oldalakon néhány játékos
feladatot találsz. Amikor válaszolsz, használd
a képzeleted!
• Találj ki ötleteket! Sok ötlet, megoldás jó
lehet.
• Arra kérlek, írd le, mi mindenhez
hasonlíthatnak ezek az ábrák? Minek a
részeként tudnád az ábrákat elképzelni?
• Minden ábrához több ötletet is írhatsz! (8
feladatra 8 perc)

Kismintás kipróbálás 120 tanulónál 3 életkori csoportban

MONDALK → 2.

ALTESZT

MONDATALKOTÁS →

2. Mondatalkotás
• Feladat: labda - szőnyeg
• Feladat instrukció:

➢ Most arra kérlek, találj ki minél több olyan
mondatot, amiben az a két szó szerepel,
hogy labda és szőnyeg.

3. ALTESZT FUNKCIÓKERESÉS

3. Funkciókeresés
• Feladat: létra
• Feladat instrukció:
➢ Mi mindenre használható a létra?
➢ A létrára általában felmászunk, hogy
elérjünk valamit.

➢ Mondhatod pl. hogy a „Labda a szőnyegen
van.” vagy

➢ Mire lehet még használni ezen kívül? Mit
lehet még vele csinálni?

➢ „Feltekertem a szőnyeget a labdával
együtt.”
➢ Sokféle lehetőséget, helyzetet gondolj ki!

➢ Engedd szabadon a képzelőerődet!
Mondj ötleteket! Több létrát is
felhasználhatsz egyszerre!

➢ (3 feladat, 3-3 perc)

➢ (4 feladat, 3-3 perc)

A

MONDALK-TESZT

MEGERŐSÍTŐ FAKTORANALÍZISE

(MFA)

(ORIGINALITÁS ÉRTÉKEK)

A sztenderdizálás mintája

Sztenderdizálás eredménye: pontozási útmutató,
normapontok korcsoportonként (tesztkönyvben) – minden
Minősített Tehetséggondozó Műhely számára 1 db átadása)

FEJLŐDÉST SEGÍTŐ TESZTHASZNÁLATI
ALAPELVEK A TEHETSÉGAZONOSÍTÁSBAN
Tradicionális teszthasználat és értelmezés
A.

Szűk feladatcsoportból túláltalánosítás –

Fejlődést segítő teszthasználat és értelmezés
a)

Területenként eltérő (vizuális, verbális-nyelvi,
zenei, mozgásos …) Gardner

mindenkinél ugyanúgy jelenik meg a képesség

B.

Idői stabilitás, hosszútávú jóslás

b) Időbeli változékonyság, ismétlés (felbukkanás,

C.

Összpontszám mutatja a tehetséget

c)

D.

Egyfajta mérőeszköz elég

E.

Képességből bejósolható a későbbi
teljesítmény

e) Teszteredmény = képességszint – teljesítmény =

Tehetségesség kritérium: normapontok
felső 5-10%-a

f)

F.

eltűnés, - alacsony teszteredmény nem bizonyíték)

Profilelemzés - résztesztek és altesztek
eredményei mutatják a tehetséget

d) Többfajta mérőeszköz szükséges
képesség + tudás + készség + motiváció +
környezet

Tehetségesség kritérium: normapontok felső
20%-a

KREATÍV TEHETSÉGESSÉG - ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁSSAL
VESZÉLYEZTETETT (LV) TANULÓKNÁL

Tradicionális kritérium: 90%-95%

Fejlődési kritérium: 80%

Javul, de
nem eléggé
Hátrányos helyzetű (58) + Lemorzsolódó (84) = 142 (11,6 %)

LV bejutás:1-3/100

átl. LV: 7/100

LV bejutás: 4-8/100

INTELLIGENCIA VAGY KREATIVITÁS TERÜLETÉN TEHETSÉGES
TANULÓK ÉS AZ OSZTÁLYZATOK
Kiemelkedő intelligencia és az osztályzatok

Kiemelkedő kreativitás és az osztályzatok
Kiemelkedő kreativitás (>80%) eloszlása az
osztályzatok sávjaiban

Kiemelkedő intelligencia eloszlása az
osztályzatok sávjaiban (IQ > 130, >80%)
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TEHETSÉGES TANULÓK AZ ALACSONY → KÖZEPES
TANULMÁNYI ÁTLAGOK TARTOMÁNYÁBAN

• Intellektuális tehetség jelenléte
• 3,72 → 4,42 tanulmányi átlag
tartományban : 8,3 %

• Kreatív tehetség jelenléte
• 3,72 → 4,42 tanulmányi átlag
tartományban : 13,5 %
• A fenti eredmények képességek, míg a
teljesítmény = képesség + tudás + készség +
motiváció + környezet

TEHETSÉG ÉRTÉKELŐ SKÁLÁK
a) Ahány tehetségterület, annyi értékelő skála
b) A tanulóval foglalkozó pedagógus véleményére támaszkodik
c) Az EFOP 3.2.1. projektben 17 értékelő skála 1189 fős tanulói
mintán lett sztenderdizálva
d) Mindegyik skála 12 tételből áll
e) Pl. – zenei: „Zenei stílusokat pontosan felismer és
megkülönböztet.”

f)

A kitöltött lap (lapok) a tanulót egyéni helyzetben teszttel
vizsgáló pszichológushoz kerül – az információk összegzése
itt valósul meg

g) Két korcsoportra készültek el a normapontok: 11-14 és 15-18
évesek számára, melyek a tesztkönyvben találhatók (38 Minősített
Tehetséggondozó Műhely számára 1-1 példány átadásra került)

Kérem, az alábbi, hatpontos lépték (12- 3- 4 -5-6) alapján értékelje az egyes
állításokat aszerint, hogy mennyire
jellemzők a szóban forgó diák
viselkedésére!
Az értékelésre kerülő diák viselkedését
a vele azonos életkorú, de átlagos
teljesítményű és haladási tempójú
tanulók jellemzőihez viszonyítsa!
Valamennyi állításnál karikázza be azt a
számot, ami legjobban kifejezi
véleményét!

A PROJEKTBEN FEJLESZTETT ÉRTÉKELŐ SKÁLÁK
VÁLTOZATAI
1. anyanyelv
2. dráma
3. idegen nyelv
4. intellektuális skála

10. tánc
11. természettudomány
12. vizuális művészetek
13. vizuális-téri

5. matematika
14. zenei
6. műszaki
7. informatikai

8. sport
9. szervezés, vezetés

15. alulteljesítés
16. motiváció
17. problémás viselkedés

AZ ÉRTÉKELŐ SKÁLÁK ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI
ÉS KORLÁTAI
Előnyök
i.

A pedagógiai tapasztalatra és
szakértelemre támaszkodik

ii.

Az egyszerű jelölés helyett, adatokon
alapuló rendezett információk

iii.

iv.

A tehetségterületek sokféleségének a
megjelenítése a mérésben – olyan
tehetségterületeké, amelyet nem lehet
teszttel mérni
A tanulói fejlődés nyomon
követéséhez is lehet mérőeszköz

Korlátok
a)

Szubjektív, - mindig egy konkrét iskola
tanulóihoz viszonyít – míg a tesztek
országos sztenderdhez

b)

Kitöltők eltérő nézetei ugyanarról a
tanulói viselkedésről

c)

A tanulók teljesítményének észlelésére
alkalmas, - ez különbözik a képességtől

TESZTELÉS EGYÉNI HELYZETBEN
ELŐNYÖK ÉS HÁTRÁNYOK

Előnyök (papír-ceruza teszt egyéni helyzet)

Hátrányok

1. Több figyelem a teljes folyamatra

2.Válaszadó reagálása megfigyelhető

A. Időigényes tevékenység

3. Ösztönzés, biztatás nyújtása

B. A tesztet alkalmazó szakembert ki kell
képezni

4. Ellenőrzött, pontos eredmény

C. A tesztnormák előállítása és a tesztkészlet
magas költségeket igényel

5. Egyedi válasz (vs. gyors válasz)
6. Egyediség megértése, értelmezése

WOODCOCK-JOHNSON IV
KOGNITÍV KÉPESSÉGEK TESZTJE
Előzmények
• WJ Nemzetközi kiadás
Alapja a WJ III
Minden széleskörű képességre 1 teszt

Sztenderdek elavultak
Teljes skála és 3 klaszter: verbális – gondolkodási
képesség – kognitív hatékonyság

Cél
• WJ IV adaptálása
Újrasztenderdizálás reprezentatív mintán
Minden széleskörű képességre 2 teszt

SZÉLESKÖRŰ KÉPESSÉGEK – A MÉRÉS
RUGALMASSÁGA
Feldolgozási sebesség – automatizált
folyamatok, a végrehajtófunkciók
figyelemszabályozási aspektusa

Kristályos – szerzett tudás mélysége és
szélessége és ennek kommunikációja

Gc

Gs

Gf

Munkamemória – információk
közvetlen emlékezetben tartása és
mentális manipulálása

Kognitív hatékonyság

Auditív – ingerek szintézise és
diszkriminációja

Fluid – érvelés, újszerű
információkat tartalmazó probléma
megoldása
HT felidézés – információk tárolása
és előhívása

Teljes
Gwm

Glr

Ga

Gv

Szabályozott tanulási
folyamatok

Vizuális– információk elemzése vagy
mentális manipulációja

WOODCOCK-JOHNSON IV
KOGNITÍV KÉPESSÉGEK TESZTJE
Tesztbattéria felépítése
• Változatlan
Az alapelv – A Cattell-Horn-Caroll (CHC) elmélet
operacionalizására épít
• Új elemek
Minden széleskörű képességre két teszt – amelyek
együttes felvétele esetén mutató számolható
• Három kombináció
- Rövid teszt

- Teljes teszt
- A fenti kettő → területspecifikus mutatókkal
kiegészítve

RUGALMAS, A MÉRÉS CÉLJÁHOZ IGAZODÓ
KOMBINÁCIÓK

• Erősségek azonosítása

• Kompenzált területek felismerése

• Hagyományos módszerekkel nehezen azonosítható tehetségek
felismerése
• Alulteljesítő, lemorzsolódásra veszélyeztetett
• Kettős különlegességűek (pl. diszlexiás és tehetséges)
felismerése
• Pályaorientáció támogatása
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20
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KÖSZÖNJÜK

A FIGYELMET!

