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laboratóriumi
foglalkozások szervezése
 2.6.4.2.2.
Tehetséggondozás versenyekre
történő felkészítéssel
 2.6.4.2.3. Tudományos kutatómunka mentori
rendszerben
 2.6.4.2.4.
Kémia
tehetséggondozó
szaktáborok
 2.6.4.2.5. Felkészítés érettségi vizsgára
 2.6.4.2.6.
A finommotorikus tevékenység
fejlesztése tanulói kísérletek kapcsán
 2.6.4.3. Képességfejlesztés
 2.6.4.3.1. Asszociációs gyakorlatok
 2.6.4.4.
Kooperatív technikák alkalmazása a
tehetséggondozásban
 2.6.4.4.1.
A kooperativitást megvalósító
alapelvek
 2.6.4.4.2.
Az óra előkészítésének és a
szervezés fázisainak bemutatása
 2.6.4.5.
A projektmódszer
alkalmazása
a
tehetséggondozásban
 2.6.4.6.
Számítógépes
programok
a
tehetségfejlesztés szolgálatában
 2.6.4.6.1. A világhálón elérhető egyéb tanítási
tartalmak
 2.6.4.6.2. Az IKT-eszközök használatának
jövőbeli lehetőségei
2.6.5. Tehetséggondozás a fizikatudományban
 2.6.5.1. A tehetségről elméletileg fizikus szemmel
 2.6.5.1.1. A tanulásban tehetségesek
 2.6.5.1.2. A gondolkodásban tehetségesek
 2.6.5.1.3.
Matematikai
készségekben
tehetségesek
 2.6.5.1.4.
Gyakorlati
tevékenységben
tehetségesek
 2.6.5.1.5. Az eszközkészítésben tehetségesek
 2.6.5.2.
A tehetséges tanulók azonosítása és
fejlesztése fizikából




2.6.5.2.1.
A tehetséges
tanulók
azonosításának nehézségei
 2.6.5.2.2.
Az elméletben
kiemelkedők
tehetségazonosítása
 2.6.5.2.3.
Gyakorlati
tevékenységben
kiemelkedők tehetségazonosítása
 2.6.5.2.4. A hétköznapok technikái
 2.6.5.3.
A tehetségfejlesztés
lehetőségei
a
fizikatudományban
 2.6.5.3.1. A tanulásban jók fejlesztése
 2.6.5.3.2.
Gondolkodásban tehetségesek
fejlesztése
 2.6.5.3.3.
A matematikában tehetségesek
fejlesztése
 2.6.5.3.4. Eszközhasználatban tehetségesek
fejlesztése
 2.6.5.3.5.
Tehetségfejlesztő
stratégiák,
technikák a fizikatudományban
 2.6.5.4. További tehetségfejlesztő eszközök a
fizikatudományban
 2.6.5.4.1. Az infokommunikációs technika
szerepe
 2.6.5.4.2.
Fizikai
feladatok,
feladatmegoldások
szerepe
a
tehetségfejlesztésben a fizikatudományban
2.6.6.
Tehetséggondozás
az
irodalmi
alkotó
tevékenységben
 2.6.6.1. Az irodalomtanítás és a tehetségfejlesztés
lehetőségei
 2.6.6.1.1.
Az irodalmi tehetségfejlesztés
munkáját segítő modellek
 2.6.6.1.2. Válogatás és gazdagítás
 2.6.6.1.3. A tantermi környezet nyújtotta
lehetőségek
 2.6.6.2. Fejlesztő feladatok
 2.6.6.2.1. Bevezetés az irodalomba – a
tehetségfejlesztés kezdeti lehetőségei
 2.6.6.2.2. Feladatlap Tóth Krisztina Térkép
című novellájának feldolgozásához
 2.6.6.2.3. Feladatlap Móricz Zsigmond két
novellájának értelmezéséhez




2.6.6.2.4. Móricz Zsigmond Judith és Eszter
című novellájának értelmezése – a gazdagítás
és az elmélyítés lehetőségei
 2.6.6.2.5. A populáris nyelvi regiszter az
irodalmi alkotótehetség fejlesztésében – egy
szappanopera története
 2.6.6.3. Összegzés
2.6.7. Nyelvi tehetség: anyanyelv, beszédtudomány,
idegen nyelv
 2.6.7.1. Mi az a nyelvi tehetség?
 2.6.7.2. A beszédtanítás hagyománya
 2.6.7.3. Beszéd és nyelv, kompetenciák
 2.6.7.4.
Beszéd- és értelemgyakorlatok mai
szemmel: 19. századi válaszok 21. századi
kihívásokra
 2.6.7.5. Tehetségazonosítás, gyakorlati feladatok az
anyanyelvi tehetséggondozáshoz
 2.6.7.5.1. Olvassunk, olvastassunk sokat!
 2.6.7.5.2. Hogyan gyakoroltassuk a spontán
élőbeszédet?
 2.6.7.5.3. Milyen területeken lehet szükség
magasabb szintű nyelvi intelligenciára?
 2.6.7.6. Az idegen nyelvi képességek
 2.6.7.6.1. Az idegennyelv-elsajátítás néhány
általános jellemzője
 2.6.7.6.2. Hogyan azonosítható az idegen
nyelvi tehetség?
 2.6.7.7. Összegzés
2.6.8. A zenei tehetség felfedezése és fejlesztése
 2.6.8.1. A zenei tehetség fogalma
 2.6.8.2.
A zenei
tehetség
azonosításának
lehetőségei, eszközei, pszichológiai szempontjai
 2.6.8.2.1. Zenei adottságtesztek
 2.6.8.2.2. Zenei teljesítménytesztek
 2.6.8.3. A zenei tehetség kibontakozását befolyásoló
tényezők
 2.6.8.3.1. Az öröklődés szerepe a zenei
tehetségben
 2.6.8.3.2. A környezet hatása
 2.6.8.3.3. A szülők szerepe a gyermek zenei
fejlődésében
 2.6.8.3.4. Az intézményes zenei nevelés
szerepe






2.6.8.4.
A zenei
tehetség
és
képességek
fejlesztésének neuropszichológiai háttere
 2.6.8.5. A zenei fejlődést magyarázó modellek
 2.6.8.5.1. Piaget fejlődéslélektani nézeteinek
hatása a zenei fejlődés szemléletére
 2.6.8.5.2. A „szakértelem” modell
 2.6.8.5.3. A fejlődési kumuláció elmélete
 2.6.8.6. A zenei tehetség fejlesztésének főbb
gyakorlati aspektusai
 2.6.8.6.1. Differenciálás, gazdagítás a zenei
tehetséggondozásban
 2.6.8.6.2. A gyorsítás lehetőségei
 2.6.8.6.3. A motiváció kiemelt jelentősége a
zenei tehetség kibontakoztatásában
 2.6.8.7. A zenei nevelés transzferhatása
2.6.9. A vizuális tehetség
 2.6.9.1. A gyermekrajztól a képi kifejezésig – a
vizuális képességrendszer fejlődéselméletei és
tehetségkoncepciói
 2.6.9.1.1.
Gyermekrajz,
kamasznyelv,
vizuális tehetség
 2.6.9.2.
A vizuális
tehetség
felismerése,
tehetségdiagnosztikai
eszközök
a
vizuális
nevelésben
 2.6.9.2.1. Kreativitást mérő tesztek
 2.6.9.2.2.
A portfólió mint a vizuális
alkotások értékelési módszere
 2.6.9.2.3. Rajzversenyek
 2.6.9.3. A vizuális tehetség fejlesztése
 2.6.9.3.1.
A tehetséggondozó programok
típusai
 2.6.9.3.2.
Sikeres
kortárs
vizuális
tehetséggondozó programok Magyarországon
 2.6.9.4.
Hogyan értékelhető egy vizuális
tehetséggondozó program?
2.6.10. Sporttehetség-gondozás holisztikus szemléletben
 2.6.10.1. Sport, tehetség és fejlődés holisztikus
nézőpontból
 2.6.10.2.
Elvárások, megfelelés, teljesítmény,
kiteljesedés
 2.6.10.3.
Pedagógiai szemléletek hatásai a
sportoktatásban






2.6.10.4. A három legfontosabb mentális tényező –
egy sporttehetség-kutatás konklúziói
 2.6.10.5. „Teljes embert nevelni” elsősorban –
Holisztikus fejlesztés vagy az ugyanabból még
többet elv?
 2.6.10.6.
Komplex
sporttehetség-gondozó
programok
 2.6.10.7. Tényleg tehetsz érte – Tudatosság és a
képességek felszabadítása
2.6.11. A táncos tehetség felismerése és fejlesztése
 2.6.11.1. Bevezető
 2.6.11.1.1. A tánc alaptényezői
 2.6.11.1.2. A tánc célja, hatása
 2.6.11.2. A táncos tehetség azonosítása
 2.6.11.2.1. A táncos képességek
 2.6.11.2.2. A táncos kreativitása
 2.6.11.2.3. A táncos motivációja
 2.6.11.3. A táncos tehetségkoncepció
 2.6.11.4. A táncos tehetség típusa
 2.6.11.5.
A táncos tehetségek fejlesztésének
lehetséges módszerei
 2.6.11.5.1. Tréning és technika
 2.6.11.5.2. Mentális gyakorlás
 2.6.11.5.3. A mozgáskogníció fejlesztése
 2.6.11.5.4. Az improvizáció
 2.6.11.5.5. A koreográfia
 2.6.11.5.6. A gyenge oldal fejlesztése
 2.6.11.5.7. Lazító programok
 2.6.11.6. A táncpedagógus
2.6.12. Informatikai tehetség
 2.6.12.1. Az informatika kompetenciarendszere
 2.6.12.1.1. Digitális kompetencia
 2.6.12.1.2. Informatikai kompetenciák
 2.6.12.1.3. A 21. századi készségek
 2.6.12.2. Tehetséggondozás informatikával
 2.6.12.2.1.
Informatikai
tehetségek
tehetséggondozása
 2.6.12.2.2.
Különböző tehetségterületek
támogatása informatikával
 2.6.12.2.3.
Különlegesen
tehetségesek
kibontakozásának segítése informatikával.
Egyetemes tervezés






2.6.12.3. Informatika a 21. század tanulásában, a
sikeres
és
az
alulteljesítő
tehetségesek
gondozásában
 2.6.12.3.1. A 21. század tanulása
 2.6.12.3.2. Egyénre szabott tanítás-tanulás –
Egyéni tanulási utak – Önszabályozó tanulás
 2.6.12.3.3.
Tehetségvesztés csökkentése
informatikával
 2.6.12.4.
Informatikai
tehetséggondozó
jó
gyakorlatok és portfóliók 2018-ban
 2.6.12.4.1. Jó gyakorlatok informatikában
tehetségeseknek
 2.6.12.4.2. Jó gyakorlatok informatikával
történő tehetséggondozásra
2.6.13. A vezetői tehetség felismerése és fejlesztése
 2.6.13.1. A vezetői kompetenciáról
 2.6.13.2. A vezetői kompetencia korai jelei
 2.6.13.3.
A vezetői kompetencia fejlesztése
fiatalkorban
 2.6.13.4.
A vezetői
tehetség
felismerése
felnőttkorban
 2.6.13.5.
A vezetői kompetencia fejlesztése
felnőttkorban
 2.6.13.6. Befejezésül
2.6.14. Spirituális tehetség
 2.6.14.1. A spirituális tehetség fogalma
 2.6.14.1.1. A kezdetek: Gardner – létezik
spirituális intelligencia?
 2.6.14.1.2. Emmons, Sisk és Torrance:
Létezik spirituális intelligencia!
 2.6.14.1.3. Hol tartunk most?
 2.6.14.2. Mérhető-e a spirituális intelligencia?
 2.6.14.2.1. Kérdőívek
 2.6.14.2.2.
A tehetségterület azonosítása
tanárként
 2.6.14.3. A spirituális intelligencia fejlesztése
 2.6.14.3.1. Miért szükségszerű a spirituális
tehetség fejlesztése?
 2.6.14.3.2. Eszközök a spirituális intelligencia
fejlesztésére
2.6.15. A szociális tehetség és fejlesztésének lehetőségei
 2.6.15.1. Szociális/társas intelligencia, szociális
kompetencia








2.6.15.1.1. Szociális kompetencia
 2.6.15.1.2. Érzelmi intelligencia, érzelmi
kompetencia
 2.6.15.1.3. Érzelmi kompetencia
 2.6.15.2.
Szociális, érzelmi készségek és
képességek
 2.6.15.3. A szociális és az érzelmi kompetencia
fejlesztése
 2.6.15.3.1. Szociális és érzelmi tanulás
 2.6.15.3.2. Direkt és indirekt fejlesztés
 2.6.15.3.3.
Óvodai
és
iskolai
szociáliskészség-fejlesztő
programok
Magyarországon
 2.6.15.4. Összegzés
2.7. Tehetséggondozó tantervek, programok készítésének
metodikája
 2.7.1. Bevezetés
 2.7.1.1. A normál tanterv
 2.7.1.2. A tehetségesek számára készítendő tanterv,
program
 2.7.2.
A tehetséggondozó
tantervek,
programok
készítésének háttere
 2.7.3.
A tehetséggondozó
tantervek,
programok
tervezésének alapelvei
 2.7.4.
A tehetséggondozó
tantervét
befolyásoló
tehetségsegítési területek
 2.7.5. Tehetségmodellek a tehetségsegítő tantervek,
programok feldolgozásához
 2.7.6.
A tehetséggondozó
tantervek,
programok
készítésének alapjai
 2.7.6.1. Szempontok a tehetséggondozó tantervek,
programok kidolgozásához
 2.7.6.2.
A tehetséggondozó tanterv tartalmát
előkészítő mátrix
 2.7.6.3. Tehetséggondozó curriculumok készítése
 2.7.7. A tehetséggondozó tanterv, program értékelése
2.8. A komplex tehetséggondozó programok hatásvizsgálata
 2.8.1.
Alapfogalmak: eredményesség, hatékonyság,
hatásvizsgálat
 2.8.2. A pedagógiai hatásvizsgálatok sajátosságai
 2.8.3.
A komplex
tehetséggondozó
programok
eredményességi mutatói


o

o

2.8.4. A bemérő és hatásvizsgálatok összefüggései, a
hatásvizsgálatok menete és tervezése
 2.8.4.1.
A hatásvizsgálat elméleti hátterének
körvonalazása
 2.8.4.2.
A komplex tehetséggondozó program
céljának, fő tevékenységeinek áttekintése
 2.8.4.3.
A hatásvizsgálat céljának, tárgyának
kijelölése, konkretizálása
 2.8.4.4.
A hatásvizsgálati
módszerek
meghatározása, kontrollcsoport kiválasztása
 2.8.4.5.
A céloknak megfelelő adatgyűjtések
elvégzése, statisztikai célú adatbázisok létrehozása
 2.8.4.6.
Adatok statisztikai elemzése,
az
eredmények feldolgozása, grafikus ábrázolása
 2.8.4.7. Az eredmények értelmezése, a vizsgálati
adatokból
nyerhető
következtetések
megfogalmazása
 2.8.4.8.
Szakmai kontroll: a hatásvizsgálat
eredményeinek disszeminálása, minél szélesebb
körű megvitatása
 2.8.5. A tehetséggondozó programok hatásvizsgálatára
irányuló kutatások eredményei
 2.8.5.1. Tehetségpontok hatásvizsgálata
 2.8.5.2. Az Arany János Tehetséggondozó Program
hatásvizsgálata
3. SZAKEMBEREK, SZÉLES KÖRŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS
o 3.1. A fejlesztő szakemberek és a szülők együttműködése a
tehetséggondozásban
 3.1.1. Bevezetés
 3.1.2. Az anya (gondozó)–gyermek kapcsolat: kötődés–
kognitív képességek
 3.1.3. Apa–gyermek kapcsolat és a kognitív képességek
néhány összefüggése
 3.1.4. Kortársi hatások, nemi különbségek
 3.1.5.
A pedagógus–felnőtt
modell
szerepe
a
tehetséggondozásban
 3.1.6. A tehetséggondozást segítő szakemberek: iskolai
tehetségkoordinátorok, mentorok, tutorok
o 3.2. A tehetségfejlesztő szakemberek szerepei, együttműködésük
 3.2.1.
A tehetség kibontakozását segítő társadalmi
mikrokörnyezet – tehetségbarát társadalom
 3.2.1.1. A tehetséggondozás intézményrendszere
Magyarországon




3.2.2. Tehetségsegítő szakemberek szerepei, kompetenciái
és kompetenciahatárai
 3.2.2.1.
A pedagógusok szerepe a tehetség
felismerésében és fejlesztésében
 3.2.2.2.
A pszichológusok
tehetségtámogató
tevékenysége
 3.2.2.3. Fejlesztőpedagógusok a tehetséggondozás
szolgálatában
 3.2.2.4. Mentorok, tutorok és tanácsadók a
tehetséggondozásban
 3.2.2.5.
Szponzorok a tehetségkibontakozás
elősegítésében
 3.2.3.
Interprofesszionális
együttműködés
a
tehetséggondozásban – a tehetségsegítő esetmegbeszélés
 3.2.3.1. Az esetmegbeszélés szerepe és jelentősége
a tehetségsegítésben
 3.2.3.2. Az esetmegbeszélés menete, lépései
 3.2.3.3.
Az esetmegbeszélés
dokumentálása –
eredményességének nyomon követése
3.3. Példaértékű, jelenleg működő tehetségterületi fejlesztő
programok és komplex programok
 3.3.1.
Programok, oktatási formák, melyek a
tanulók/fiatalok „normál” tantervi nevelésén-oktatásán
belül szerveződnek
 3.3.1.1. Az átlagosnál magasabb szintű tanulmányi
eredményeket elérő iskolák
 3.3.1.2. 6 és 8 évfolyamos középiskolai oktatás
 3.3.1.3. Két tanítási nyelvű oktatási intézmények
 3.3.1.4. Emelt szintű képzést nyújtó intézmények
 3.3.1.5.
Alapfokú,
középfokú
művészeti
intézmények
 3.3.1.6. Sporttagozatos iskolák
 3.3.1.7. Arany János Tehetséggondozó Program
 3.3.2. Nem tantervi rendszerbe illeszkedő foglalkozások,
tevékenységek
 3.3.2.1. Versenyek
 3.3.2.2. Művészeti tevékenységek
 3.3.2.3. Tudományos tevékenység
 3.3.2.4. Táborok
 3.3.2.5. Tehetségpontok
 3.3.3. Komplex programok a köznevelésben
 3.3.4.
Tehetséges tanulók támogatására irányuló
programok


o

3.3.4.1. Állami fenntartású ösztöndíjprogramok
 3.3.4.2.
Önkormányzati
működtetésű
ösztöndíjprogramok
 3.3.4.3. Nem kormányzati fenntartású intézmények
támogató programjai (pl. civil kezdeményezések,
vállalatok, vállalkozások stb.)
4. TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAMOK HAZÁNKBAN ÉS MÁS
ORSZÁGOKBAN
o 4.1. Nemzeti programok, keretrendszerek, eredmények, víziók
 4.1.1. ECHA-képzések
 4.1.1.1. Képzési programok alakulása
 4.1.1.1.1. A pedagógusképzés (alapképzés,
graduális képzés és posztgraduális képzés)
 4.1.1.1.2. A képzés célja, hazai és nemzetközi
háttere
 4.1.1.1.3. A képzés képesítési követelményei
 4.1.1.1.4. A képzés gyakorlati háttere
 4.1.1.2. Képzés adaptációja más felsőoktatási
intézményben
 4.1.1.2.1. Az ECHA-diploma hasznosítása
 4.1.2. Arany János Programok
 4.1.2.1. Arany János Tehetséggondozó Program
 4.1.2.1.1. Az AJTP céljai, tevékenysége,
feladatai
 4.1.2.1.2. Az AJTP tevékenységei, feladatai
 4.1.2.2. Arany János Kollégiumi Program
 4.1.2.3. Arany János Kollégiumi – Szakközépiskolai
(Szakiskolai) Program fő folyamatai, a folyamatok
céljai, megvalósítandó tevékenységek
 4.1.3. A Nemzeti Tehetség Program
 4.1.3.1. Szakmai és szervezeti előzmények; a
Magyar Tehetséggondozó Társaság szerepe
 4.1.3.2. A Nemzeti Tehetség Program létrejötte,
céljai, működése
 4.1.3.3. Tehetséggondozás a felsőoktatásban
 4.1.3.4. A Nemzeti Tehetség Program értékei,
hatása és további lehetséges szakmai irányai
 4.1.4.
A Matehetsz szerepe a Nemzeti Tehetség
Programban
 4.1.5.
Az Európai Tehetségsegítő Hálózat (ETSN)
kialakulása és jelentősége
o 4.2. a határon túli Tehetségsegítés gyakorlata




4.2.1. Tehetségsegítési helyzetkép a határon túli magyarok
lakta területeken
 4.2.1.1. Szlovákiai helyzetkép
 4.2.1.1.1. A tehetséggondozás jellemzői a
magyarok lakta területeken
 4.2.1.1.2.
Példaértékű
tehetségpontok
bemutatása
 4.2.1.2. Ukrajnai helyzetkép
 4.2.1.2.1.
Az ukrajnai oktatási rendszer
jellegzetességei
a
tehetséggondozás
tekintetében
 4.2.1.2.2. A tehetséggondozás jellemzői a
magyarok lakta területeken
 4.2.1.2.3.
Példaértékű
tehetségpontok
bemutatása
 4.2.1.3. Romániai helyzetkép
 4.2.1.3.1. A tehetséggondozás jellemzői a
magyarok lakta területeken
 4.2.1.3.2.
Példaértékű
tehetségpontok
bemutatása
 4.2.1.4. Szerbiai helyzetkép
 4.2.1.4.1.
A szerbiai oktatási rendszer
jellegzetességei
a
tehetséggondozás
tekintetében
 4.2.1.4.2. A tehetséggondozás jellemzői a
magyarok lakta területeken
 4.2.1.4.3.
Példaértékű
tehetségpontok
bemutatása
 4.2.1.5.
Egyéb
országok
tehetséggondozási
tapasztalatai a magyar nyelvű oktatás tekintetében
 4.2.1.5.1. Horvátországi helyzetkép
 4.2.1.5.2. Szlovéniai helyzetkép
 4.2.1.5.3. Ausztriai helyzetkép
 4.2.2. Tapasztalatok egyéb országokból
4.3.
Tehetségprogramok:
nemzetközi
tendenciák
a
tehetségnevelésben
 4.3.1. Elméleti alapok
 4.3.1.1. Tehetségmodellek és tehetségkomplexum
 4.3.1.2. Tehetségpedagógiai programok és ezek
feltáró kutatása
 4.3.1.2.1. Tehetségpedagógiai programok és
egyéb fejlesztőtevékenységek


o

4.3.1.2.2. Tehetségpedagógiai programok
feltáró kutatása
 4.3.2.
Tehetségprogramok
a
tehetségpedagógia
nemzetközi gyakorlatából: néhány ország példája
 4.3.2.1. Kína
 4.3.2.2. Kazahsztán és Észtország
 4.3.2.3. Izrael és Ausztria
 4.3.2.4. Amerikai Egyesült Államok
 4.3.2.5. Törökország
 4.3.3. Összegzés. Visszatérő témák és tendenciák a
tehetséggondozás nemzetközi gyakorlatában
Ábrák jegyzéke
Táblázatok jegyzéke


o
o

*A kötet szerzői: Bajor Péter, dr. Balogh László, Bohdaneczky Lászlóné
dr., dr. Dávid Imre PhD, dr. Dávid Mária PhD, Demarcsek Zsuzsa, Dudics
Pál, dr. Fodor Szilvia, Fucsek Csilla, dr. Fülöp Márta, Fülöp Márta
Marianna, Gajda Attila, Gaul-Ács Ágnes, dr. Győri János (szerzői nevén:
Gordon Győri János), dr. Kárpáti Andrea, dr. Kirsch Éva, dr. Klein
Sándor, dr. Kovács Kristóf, dr. Kovács Szilvia, dr. Olajos Tímea (PhD),
dr. Orosz Róbert, dr. Polonkai Mária, dr. Pölcz Ádám (PhD), Revákné dr.
Markóczi Ibolya, Revákné dr. Markóczi Ibolya, dr. habil Révész
György (PhD), Sarka Ferenc, dr. Tóth László, PhD- és habilitált doktor,
Turmezeyné dr. Heller Erika, dr. Zsolnai Anikó (PhD)

*A TEHETSÉG KÉZIKÖNYVE parlandóbeli közreadásának szíves engedélyezését
köszönjük a Magyar Tehetségsegítők Szervezete Szövetsége (MATEHETSZ)
ügyvezető elnökének, Bajor Péter úrnak (A Szerk. megj.)

