
A KGYTK 10 éves fejlesztésének 

önkontrollos hatásvizsgálata és 

eredményei 
 

      A címben szereplő rövidítés egy olyan 

tudománypedagógiai mozgalmat takar – Kutató 

Gyerekek Tudományos Konferenciája néven vált ez 

ismertté az elmúlt évtizedben – amelyet a nagy hírű 

kutató és gyakorlati szakember, Zsolnai József professzor 

indított el még a múlt század kilencvenes éveinek 

második felében. Ez akkoriban az „Általános iskolai 

tudományos diákkör” néven terjedt el, s később kapta a 

címben szereplő nevet. Azzal a fő céllal indult a 

mozgalom, hogy bizonyítást nyerjen: már az általános iskola felső tagozatában alkalmasak a 

tanulók arra, hogy bevezessük őket a tudományos munkába, s ezzel ráhangoljuk őket a 

későbbi még magasabb szintű ilyen tevékenységre. E könyv szerzője a Zalabéri Általános Iskola 

igazgatójaként  elsőként vállalta el tantestületével a Zsolnai-féle kísérleti program 

kipróbálását, s az utóbbi tíz évben pedig a KGYTK  vezéralakjaként koordinálta ezen 

munkálatokat, segítette a program és e mozgalom továbbfejlődését. Jelen könyvében az 

„Általános iskolai tudományos diákkör” Zsolnai professzor által kidolgozott 

tudománypedagógiai alapvetését mutatja be amolyan bevezetőként, majd a mozgalom 

eredményeit elemzi – magas szintű tudományos alapossággal. Kiss Albert könyve hiánypótló 

munka, hiszen egyes részeredmények bemutatását, elemzését olvashattuk már  korábban is 

több tanulmányban,  a tíz éve folyó KGYTK-program komplex longitudinális vizsgálatának 

eredményei együtt azonban most kerülnek publikálásra először.   A könyv felépítése 

hallatlanul szisztematikus, s azon  szakembereknek is biztos eligazodást nyújt, akik most 

találkoznak először ezen közel két évtizedes kísérletezés szakmai alapjainak bemutatásával, 

valamint az önkontrollos hatásvizsgálat  eredményeinek rendszerszerű áttekintésével. 

    A kísérleti program elvi alapjainak rövid felvezető bemutatása mellett a könyv legnagyobb 

jelentőségét az adja, hogy egy minden szempontból tudományosan megalapozott 

önkontrollos mérési rendszer eredményei tárulnak elénk a  programról. A szerző, aki tapasztalt 

és sikeres könyvíró, nagyívű és korrekt rendszerzésben mutatja be  a  hatásvizsgálat céljait, 

célcsoportjait, a felhasznált dokumentumokat, kérdőíveket. Az külön érdekessége a 

vizsgálatnak, hogy egyrészt a 2005-ben elvégzett becslésekre épül, másrészt a 2016-ban 

elvégzett mérések adják a másik bázisát az értékelésnek. A 2005-ös becslésben a résztvevők 

előre vetítették komplex szempontsor alapján a tíz évvel későbbi állapotot: ”hogy  mi 

történne, ha nem lenne beavatkozás, ha nem fejlesztjük az általános iskolai diákkörökben zajló 

pedagógiai folyamatokat.” (Kézirat, 21.o.) A becslésben szerzett adatok, vélemények kitűnő 



kiindulási alapot jelentenek a 2016-os mérés eredményeinek elemzéséhez, pontosan foglalja 

ezt össze a 20. oldalon található táblázat.  

A mérések komplexitását és adekvát voltát bizonyítja az alábbi szempontsor, amely mind a 

becslésben, mind a konkrét mérésben vezérfonalul szolgált. 

I. Értékes dolog tanulásának eredményei: pályamunkák, prezentációk, tudományos  

utánpótlás-nevelés, életutak.  

II. Értékes dolog tanulását segítők tevékenységének eredményei: pedagógusok KGYTK-

s munkája, családok attitűdje, intézmények hálózatosodása, KGYTK hálózatosodás 

segítése.  

III.  Folytonosság eredményei: pedagógusok, gyerekek, intézmények.  

Az ezen szempontok alapján  végzett , a tudományos munka követelményeivel összhangban 

levő részletes elemzés és az eredmények összegzése teszi ki a könyv legnagyobb részét, ez 

a 26-71. oldalig tart, amely hallatlanul sokszínűen mutatja be a KGYTK eredményességét.  

   Az eredmények alapján a szerző a 6. (záró)  fejezetben összegzi a KGYTK fejlesztés hatására 

megvalósult célkitűzéseit, illetve a továbblépést jelentő fejlesztési irányokat. Ebben 

ugyanaz a szisztematikusság, komplexitás és korrektség érhető tetten, mint amivel a könyv 

korábbi fejezeteiben is találkozhatunk. Ezen összegző gondolatokból egyértelműen vonható 

le, hogy a program sikeresen fejlődött az elmúlt másfél évtizedben, meghozta azokat az 

eredményeket, amelyeket az induláskor tervként megfogalmaztak. Ez a megállapítás 

érvényes mind a résztvevő tanulókra, mind a közreműködő pedagógusokra, mind a 

háttérben segítő családok szemléletmódjának változására,  s mindez bizonyító erejű a 

program pedagógiai hasznosságára vonatkozóan. Az is világosan kitűnik ebből az 

összegzésből, hogy a program szervezői e tevékenységrendszerrel kapcsolódtak a 

tehetséggondozást 2008. óta hatékonyan segítő Nemzeti Tehetség Programhoz. A 

Matehetsz keretében a KGYTK Tehetségsegítő Tanácsának megalakításával és működés be 

hozásával a korábbiaknál jóval szélesebb hálózati alapját hozták létre a sikeres fejlesztő 

munkának, s ebbe a hálózatba az általános iskolák mellett bekapcsolódott  felsőoktatási 

intézmény, több középfokú intézmény, s nemcsak határainkon innen, hanem határainkon 

túl is. Mindez azt eredményezte, hogy a szakmai együttműködés és segítségnyújtás ma már 

a korábbiaknál jóval magasabb szinten valósulhat meg a közreműködő intézmények között.  

   A vizsgálatok, tapasztalatok alapján a program továbbfejlesztésére vonatkozó 

elképzelések egy nagyívű továbblépés kontúrjait jelölik ki, amely a KGYTK következő 

években realizálódó harmadik szakaszában valósulhat meg. Ebben a továbbfejlesztési 

programban egyértelműen fogalmazódik meg, hogy  ebben a bázist a Nemzeti Tehetség 

Program keretei jelentik. Ezen túl szponzorok és további szakmai támogatók bevonásával is 

igyekeznek a mozgásteret bővíteni. Markánsan jelenik meg az is a tervezetben, hogy az 

eddigieknél is nagyobb mértékben vonják be a gyerekek családjait e munka segítésébe, s 

kiterjesztik a programot a tanulók életútjának teljesebb követésére. Ezek a célkitűzések a 



könyvben elénk tárt mérési eredmények, valamint az elmúlt évek tapasztalatai alapján 

teljesen reálisak. Egyben garanciát is jelentenek arra vonatkozóan, hogy a Zsolnai professzor 

által kidolgozott, Kiss Albert igazgató úr és csapata által továbbfejlesztett, korszerű 

pedagógiai és pszichológiai elveken nyugvó KGYTK kiteljesedik határainkon innen és túl, 

biztosítva ezzel, hogy még több tanuló tehetsége bontakozzék ki az intellektuális 

területeken. 

    Összegezve: A Kiss Albert könyvében bemutatott, elemzett program modern 

pszichológiai és pedagógiai szemléletmódot tükröz. A szerző által irányított és bemutatott 

vizsgálatok szakszerűen megtervezettek – a mellékletek is bizonyító erejűek e tekintetben, 

az eredmények elemzése tudományos alapossággal történik. A levont következtetések 

szakszerűek, s egyértelműen bizonyítják a KGYTK programjának hasznosságát a tanulók 

fejlesztésében.  
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