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A szakszolgálati intézmény feladatai:

(Szakszolgálati Rendelet 30.§) -1
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A szakszolgálati intézmény feladatai
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A tehetséggondozó koordinátor feladata
(szakszolgálati rendelet szerint) 
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Az  alapprotokoll tartalmi elemei
A szakszolgálati tevékenység definíciója    (1)

A szakszolgálati tevékenység célcsoportja    (2)

Infrastrukturális feltételek, eszközigény    (3)

A szakszolgálati szakemberek kompetenciái    (4)

A feladatellátás általános folyamatmodellje    (5)

A szakmai és szakmaközi kommunikáció   (6)

A szakmai munka támogatása  (7)

A szakmai munka minőségbiztosítása   (8)

A szakszolgálati munka adminisztrációja   (9)
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1. A szakszolgálati tevékenység definíciója    

• A tehetségazonosítás és tehetséggondozás a 
pedagógiai  szakszolgálatokban olyan speciális  szakmai 
tevékenységeket tartalmaz, amelyekért a szakszolgálati 
tankerületi tagintézmény valamelyik szakembere felel, -

• ezt a tevékenységet a tehetségkoordinátor menedzseli-
beleértve a saját tehetségazonosítási és gondozási 
feladatait is, -

• a koordinátor továbbá olyan kapcsolatokat 
kezdeményez és szervez a szakszolgálati intézményen 
kívüli szervezetek bevonásával, amelyek támogatják 
vagy megvalósítják a kiemelten tehetséges 
gyermekek/tanulók azonosítását és gondozását.
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2. A szakszolgálati tevékenység célcsoportja

Elsődleges csoport: a nevelési-oktatási intézménybe járó 
gyermekek, tanulók (5-16 éves kor között, illetve a nappali 
rendszerű oktatás befejezéséig, SNI esetén 23 éves korig)

Másodlagos csoport: a nevelési-oktatási intézmények 
pedagógusai, iskola- óvodapszichológusai, a 
tehetséggondozásban résztvevő gyermekek szülői

A célcsoportokra irányuló tevékenység végzői és támogatói: a pedagógiai 
szakszolgálaton belül: szakértői bizottság vezetője, pályaválasztási tanácsadást 
végző szakember, nevtan. pszichológus, fejlesztő pedagógus, tehetséggondozó 
koordinátor, -szakszolgálaton kívül: tehetségfejlesztő műhelyek vezetői, -
Nemzeti Tehetségpont és a tehetségpontok kapcsolattartói, Nemzeti 
Tehetségfejlesztési Program Iroda kapcsolattartója
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3a. Infrastrukturális feltételek, eszközigény
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3b. Infrastrukturális feltételek, eszközigény

Kategóriák Eszközök

Intelligencia tesztek

WISC-IV, WAIS, Woodcock-Johnson

RAVEN, Színes és Progresszív mátrixok

(szűrésekre)

Kreativitás tesztek
Körök teszt, Távoli asszociáció, Szokatlan

használat,

Képességvizsgáló eljárások
Pieron, d2, Révész-Nagy figyelmi teljesítményt

vizsgáló eljárások, emlékezet vizsgáló eljárások,

Személyiségvizsgáló projektív tesztek,

eljárások

TAT, CAT, Rorschach, Szondi, rajzvizsgálatok

Személyiségvizsgáló kérdőívek

Cattel, BFQ, FPI, CPI, Megküzdési Módok

Preferencia Kérdőív, Rotter Kontrollhely kérdőív,

Stressz-Megküzdés Kérdőív, STAI, motivációt

vizsgáló kérdőíves eljárások

Viselkedési skálák SDQ, CBCL

Strukturált megfigyelési 

szempontrendszerek, checklist-ek

Szülők, pedagógusok, a gyermek/tanuló, a

kortársak által kitölthető szempontsorok
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4a. A tehetséggondozásban érintett 
szakszolgálati szakemberek kompetenciái    

• tehetséggondozó koordinátor szakképzettsége 
( a Rendelet módosítása szerint)

• pedagógiai (óvoda- és 
iskolapszichológiai)szakpszichológus

• tanácsadó szakpszichológus

• pedagógus, tehetségfejlesztő szakirányú 
végzettséggel
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4b. A tehetséggondozásban érintett szakszolgálati 
szakemberek kompetenciái 
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CÉLMEGHATÁROZÁS

Forrás: Bartram, Dave – Roe, 
Robert A. (2005) az európai 
pszichológus diplomáról



4c. A tehetséggondozásban érintett szakszolgálati 
szakemberek kompetenciái 

ÁLLAPOTFELMÉRÉS
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4d. A tehetséggondozásban érintett szakszolgálati 
szakemberek kompetenciái 

BEAVATKOZÁS

Szitó Imre 2015 13



4e. A tehetséggondozásban érintett szakszolgálati 
szakemberek kompetenciái 
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4f. A tehetségkoordinátor kiemelt kompetenciái

• Kommunikáció,szakmai együttműködés és 
önállóság (kompetencia és indikátorok szakszolgálatok számára)

a) Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás 
jellemzi.

b) A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az 
infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat.

c) A kliens érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik 
a kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel.

d) Feladatait, problémáit önállóan, a szervezet működési rendszerének 
megfelelő módon kezeli, intézi.

e) Együttműködik szakszolgálati munkatársaival a különböző szakmai feladatok 
megvalósításában.

f) Érzékenyen reagál  a kulturális különbségekre 
g) Szakmai koordinátorként szakszolgálaton belüli és kívüli szereplőkkel 

egyeztet a kliensek szakszerű azonosítása és gondozása érdekében
h) Szakmai koordinátorként információs napokat, tájékoztató  rendezvényeket 

szervez a szolgáltatásnyújtás szélesebb körű megismertetése érdekében

15Szitó Imre 2015



5a. A gyermekek/tanulók szakszolgálati 
feladatellátásnak folyamata az alapprotokoll szerint

Kontroll (tehetséggondozás-kontroll)

Beavatkozás (tehetséggondozás)

Állapotmegismerés (tehetség azonosítása és 
jogosultság megállapítása)

Szűrés/Első találkozás

Referálás/Bejelentkezés
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5b. A feladatellátás folyamata

Mi tartozik a koordinátorra a feladatok közül?

• referálás, szűrés, azonosítás, tehetséggondozás 
• az azonosítás és a tehetséggondozás folyamatát 

más szakfeladaton dolgozó szakemberek is végezhetik, a 
koordinátornak ezekben az esetekben az adatok összegyűjtése, 
az eredménynek értelmezése, a munka összehangolása a 
feladata

• a jogosultság megállapítása 

• a nyomon követés (tehetséggondozás kontroll)
• a koordinátor jogosultsága, esetenként együttműködve, 

konzultálva más szakemberekkel. 
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5c. A feladatellátás folyamata

Kapcsolatfelvétel (REFERÁLÁS/BEJELENTKEZÉS)

• t.koord. kezdeményez vagy jelzés alapján reagál
• írásban külön erre a célra szerkesztett jelzési lapon vagy szóban

• t.koord. kapcsolatot teremt a szülőkkel, megszervezi az első 
találkozót (ELSŐ TALÁLKOZÁS)

• a szülő/gondozó engedélyét még a kapcsolatfelvétel során, de 
legkésőbb az első személyes találkozó során be kell szerezni

• később, a tehetséggondozó programban való részvétel előtt egy 
újabb szülői beleegyezés beszerzése szükséges

• a kapcsolatfelvétel realizálódásakor rögzíti a gyermek/tanuló 
adatait a nyilvántartó lap első oldalán – ill. beviszi adatait az INYR-
be
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5d. A feladatellátás folyamata-szűrés
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Szűrési alapelvek

Méltányosság-
kiszorulás

Átfogó-több forrás

Rendszeres,visszatérő

Különböző fejlődési 
szakaszokban

Speciális jellemzők –
hátrány, kultúra, SNI



5e. A feladatellátás folyamata-szűrés

Szűrési életkor, területek 
• Óvodában 4-5 éves korban merülhet fel először a tehetség 

felderíthetőségének valószínűsége. 
• ekkor a kiemelkedő vizuális ábrázolás, 
• az átlagot meghaladó zenei, matematikai képességek, 
• a korai spontán olvasás tanulás, 
• az átlagot meghaladó mozgásos teljesítmény, illetve 
• közvetlenül iskolás kor előtt már a kiemelkedő intellektus lehet jelzés értékű 

• Kisiskoláskorban + :
• alapkészségek (írás, olvasás, számolás) könnyed elsajátítása
• divergens gondolkodás, kreativitás
• speciális területek (pl. sakk)

– Az óvodáskorban és kisiskoláskorban a tehetséget csak valószínűsíteni lehet –
csak szűrés van, csak kivételes esetekben van azonosítás

• Serdülő korban
• 5. osztálytól  a középiskola közepéig – a fentiek + a motiváció, az elköteleződés  -
• serdülőkorban a szűrés után egyedi tehetségazonosítás következik

20Szitó Imre 2015



5f. A feladatellátás folyamata -szűrés
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Eszközök a szűréshez



Tehetségmodellek az azonosításhoz - Renzulli +
• Kntv. 4.§ (14) az alábbi négy területre kell kiterjednie az azonosítás 

folyamatának: (3-4 elem együttes jelenléte)

5g. A feladatellátás folyamata - azonosítás
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5h. A feladatellátás folyamata - azonosítás
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logikai-
matematikai

nyelvi

vizuális-téri

zenei
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TEHETSÉGES GYEREKEK 6 PROFILJA
forrás:Betts,G. – Neihart,M. (1988)
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1. A sikeres

• Tehetségesként azonosítják 
az iskolában, mert jó tanuló

• Ritkán vagy szinte sosem 
okoz problémát 
magatartásával, mert 
könnyen követi a szülők és 
tanárok elvárásait.

• Életkor: 8;5

• WJ -Mennyiségi gondolkodás : 159, 
Viz.párosítás: 150

Szitó Imre
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2. A kihívó, ellenszegülő

• Magasan kreatívak, konokság 
jellemzi őket, tapintatlanok, 
szarkasztikusak. 

• Kérdéseikkel, melyet az 
osztály előtt tesznek fel, 
konfliktusba kerülnek 
tanáraikkal. 

• El nem ismert kreativitásuk 
következtében negatív 
énképpel rendelkeznek.

• Néhányan közülük 
lemorzsolódnak az iskolából ill. 
serdülőként drogfüggő vagy 
más deviáns viselkedés 
irányában „szocializálódnak”.

Szitó Imre
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3. A rejtőzködő és 4. lemorzsolódó

• Korábban már megmutatkozó 
intenzív érdeklődésüket valamely 
iskolai tantárgy iránt vagy kreatív 
megnyilvánulásaikat elleplezik 

• Úgy tűnik mintha radikális 
átalakuláson esnének át, 
felhagynak korábbi szenvedélyes 
érdeklődésről árulkodó 
tevékenységeikkel.  

• Felső tagozatban már nagyon sok 
hiányzása van az iskolából, mely  egy 
részüknél már alsó tagozatos korban 
elkezdődik. A sok hiányzás érzelmi és 
mentális lemorzsolódásnak 
tekinthető az iskolai környezetből, 
melyet akár a fizikai lemorzsolódás is 
követhet. 

• A Woodcock-Johnson képességteszt 
eredménye:- a vizsgálat időpontjában P. 13;6 
éves volt.

• Verbális feladatok (képi szókincs, ellentétek-
szinonimák, analógiák) – 25 éves mentális 
kornak felel meg

• -Matematikai gondolkodás: 25 éves mentális 
kor

• -Rövid memória: 25 éves mentális kor
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5. Kettős különlegességgel rendelkező

• Olyan tehetség, aki testi vagy érzelmi akadályozottsággal 
rendelkezik ill.  tanulási zavarral vagy nehézséggel küzd. 

• Hatalmas mennyiségben maradnak ki a tehetségazonosításból és az 
ehhez kapcsolódó programokból, amelyek arra lennének hivatottak, 
hogy elősegítsék a szükségleteik integrálását. 

• nem tűnnek tehetségesnek az iskolában 
• Gondatlan, rendezetlen a kézírásuk,rendbontó viselkedésük 

következtében nehézséget okoz számukra, hogy befejezzék, meg 
csinálják az iskolai feladataikat. 

• Gyakran tűnnek kapkodónak, figyelmetlennek, szertelennek, akik 
képtelenek arra, hogy iskolai feladatokat teljesítsenek. Stressz 
tüneteket mutatnak,  bátortalanságot, frusztrációt, elutasítottságot, 
tehetetlenséget vagy elszigeteltséget éreznek.
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Picasso
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Mandelbrot  
fraktál geometria
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6. Önálló tanuló

• A 6. típus arra használja az iskolarendszert, hogy új 
lehetőségeket teremtsen önmaga számára. 

• Nem az iskolai követelménynek kíván eleget tenni, - nem 
dolgozik a rendszer érdekében, hanem egy önmaga által 
elképzelt rendszer szerint működik és dolgozik. 

• Erős, pozitív önértékeléssel rendelkezik, - sikeres, pozitív 
figyelmet kap és támogatást az elért eredményei miatt 
azokon a területeken, amelyeken különféle 
tevékenységeket ő kezdeményezett. 

• Tisztelik a felnőttek és a kortársak, gyakran rendelkezik 
vezetői tulajdonságokkal is és szerepet tölt be az iskolában 
vagy az iskolát körülvevő közösségekben. 
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5i. A feladatellátás folyamata -azonosítás



5g. A feladatellátás folyamata - azonosítás

Azonosítás és jogosultság megállapítása
• A tehetség és kiemelkedő tehetség azonosítására és gondozási 

jogosultságának megállapítására ad hoc (időszakos jelleggel 
létrejövő) bizottságot hív össze a tehetséggondozó koordinátor, 
mint a pedagógiai szakszolgálat munkatársa. 

• A bizottság javasolt összetétele:
• a pedagógiai szakszolgálati tehetséggondozó koordinátor (a bizottság 

vezetője),
• iskolai tehetséggondozó tanár, 
• osztálytanító/ osztályfőnök, szaktanárok, óvodapedagógus
• iskolai képzésért felelős igazgató, igazgatóhelyettes, óvodavezető
• Iskola-/óvodapszichológus,
• esetenként további szakemberek bevonása is szükséges lehet:

– a szakértői bizottság egy tagja (kettős különlegesség feltételezése esetén)
» gyógypedagógus/fejlesztő pedagógus,
» más, a témában érintett személy (pl. családgondozó, edző)
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5h. A feladatellátás folyamata - azonosítás

Azonosítás és jogosultság megállapítása (bizottsági ülés 
forgatókönyve)

• A bizottság vezetője javaslatot tesz a kimenetre: 
• különösen kiemelkedő képességű,   
• kiemelkedő képességű, 

– (a fenti két esetben ha szükséges kiegészíti: kettős különlegességű)

• képességei életkorának megfelelőek 

– Más nevezékrendszer alapján
• kivételesen gyorsan haladó
• gyorsan haladó
• életkorának megfelelően haladó

• A bizottság  tankerületi és  iskolai szinten javaslatot tesz tehetségprogramba 
kerülésre vagy  a gondozás egyéb formájára

• Tagintézmény vezető + biz. tagok aláírása + tagintézmény bélyegző

• A szakvélemény tartalmát a szülővel minden esetben ismerteti a 
koordinátor. A szülő a vélemény aláírásakor nyilatkozik, hogy hozzájárul-e 
gyermeke tehetséggondozó programban való részvételéhez.
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Tehetséges gyermekek fejlesztése 
nevelési-oktatási intézményekben



Beavatkozás, tehetséggondozás
:                      Alapelvek és gyakorlat
• Személyesség, egyediség 

– tanulási stílus 
– Gardner, többtényezős 

intelligencia szerinti feladatok,
– tanulmányút
– mentorálás

• Egyéni ütem és 
(rendszer)gyorsítás  
– mentorálás, 
– távtanulás, 
– magasabb életkori csoportba 

kerülés vizsgáztatással

• Gazdagítás 
– szakkörök, 
– versenyek,
– nyári táborok, 
– tanórán kívüli program iskolai 

tehetségműhelyben

• Társak bevonása-
– kortárs tutor

• Önirányítás, öndetermináció 
(választás) – (belső 
szabályozás) –
– projekt munka, 
– kiállítás, 
– szereplés, 
– publikáció
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a 7 éves Terence Tao a képen serdülők 
csoportjában, -24 évesen már  

matematika professzor

31 évesen 
matematikai 

Nobel díj

kínai, Hongkongból Ausztráliába
parciális differenciál 
egyenletek, random mátrix 
elmélet



A feladatellátás folyamata – beavatkozás

Szitó Imre 2015 38

Tehetséggondozás  - pedagógiai szakszolgálat

Személyi-
ség-

fejlesztés

•egyéni tanácsadás

•önismereti csoport

•tréningcsoport, 
készségfejlesztés (Bagdy
E. és mtsai.,2014)

Konzultá-
ció

• szülőknek egyéni és 
csoportos helyzetben

• pedagógusoknak 
egyéni és csoportos 
helyzetben



A pedagógiai szakszolgálat bázisán kialakítandó 
tehetséggondozó mentorhálózat

• állam által fenntartott tehetségmentor hálózat
• nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott 

mesterpedagógusok és kutatótanárok óráik egy részében 
mentorok

• kevesebb tapasztalattal rendelkező pedagógusok is 
lehetnek mentorok, megfelelő képzéssel

• köznevelési rendszeren kívüli mentorok (az iskolához nem 
kapcsolódó tehetségterületeken együttműködési szerződés alapján) 

• akkreditált mentorképzés (mesterpedagógusok, kutatótanárok, a 
külső mentorok számára alacsonyabb óraszámú, a fiatalabb pedagógus 
korcsoport számára magasabb )

• A képzés programja összhangban van a tehetséggondozás 
szakszolgálati szakmai protokolljával
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A feladatellátás folyamata – beavatkozás és kontroll

Beavatkozás– tehetséggondozás  (tehetségsegítő 
szervezetek)

• nevelési-oktatási intézmények
• tehetségpontok
• tehetségsegítő tanácsok 
• MATEHETSZ, NTP (EMET), Új Nemzedék Központ
• civil szervezetek (sport, művészeti, tudományos profillal)

Kontroll
• egyéni kiinduló állapothoz viszonyított változások 

rendszeres mérése
• INYR-ben nyomon követés
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6. Szakmai és szakmaközi kommunikáció
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Szakmai és 
szakmaközi 
kommuni-

káció

Szakmai team

Pedagógusok

Más szakszolgá-
lati szakember

Tehetség-
gondozó 

szervezetek

Ágazatközi

(vállalatok, 
felsőoktatás)



7. A szakmai munka támogatása
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Szakmai 
munka 

támogatása

Szakmai 
team

Munkakö-
zösség

Szaktanács-
adás

Továbbkép-
zés

Tehetség-
gondozó 

szervezetek

Szakfelü-
gyelet



8. A szakmai munka minőségbiztosítása
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Éves munkaterv, partneri adatbázis, dokumentáció

Szakmai team

Önreflektív napló

Partneri elégedettség

Szaktanácsadás és szakfelügyelet



9. A szakmai munka adminisztrációja
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INYR • elektronikus 
adatbevitel

Tehetség-
gondozó 

koordinátor 
napló

• szűrés, kapcsolatfelvétel

• azonosítás, jogosultság 
megállapítás

• tehetséggondozás

• team megbeszélés

• konzultáció

• hálózatépítés
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Forrás:

Izsóné Szecsődi Ildikó – Hujber Tamásné (2015)

A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók 
gondozásának szakszolgálati protokollja

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest
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