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1. Tehetség meghatározásától a tehetségazonosításig 

1.1. Tehetség 
A kreatív természet-tudományi pedagógia a tehetséget a Renzulli-féle triász többtényezős modell 

segítségével értelmezi. „Renzulli a tehetségre jellemző viselkedést három 

alapvető tulajdonságcsoport – átlag feletti képesség, kreativitás és 

feladatelkötelezettség – integrációjaként írta le. A tehetséges gyerekek azok, 

akik manifesztálják, vagy képesek kifejleszteni magukban ezt az integrációt, és 

alkalmazni valamely, az emberiség számára potenciálisan értékes területen. 

Renzulli a képességekkel egyenrangúnak tekintette nemcsak a 

kreativitást, hanem az ún. feladatelkötelezettséget is, 

amely tényező tisztán személyiségjegyekből áll, és mint energetikai faktor segíti 

a tehetség kibontakozását. Legfontosabb összetevői az érdeklődés, 

kitartás, önbizalom, énerő és kritikai gondolkodás.”1 (DR. TÓTH 2003.208.p) 

1.2. Tehetségazonosítás 
A tehetségazonosításhoz többek között alkalmazhatjuk (a tantárgyi érdemjegyekben, a szorgalomban és 

a magatartásban kiemelkedő teljesítmények összesítése mellett): - a tanórákon végzett megfigyeléseket, - a 

pszichológiai vizsgálati módszereket, - a tantárgyi diákalkotások elemzését. Ezek alkalmazása hozzásegít a 

tehetségazonosítás teljesebbé tételéhez. 

1.2.1. Megfigyelések  

A pedagógus és a tanuló együttléte során megfigyelést végezhetünk a tantárgyi tanórák és a tanórán kívüli 

folyamatokban. A megfigyeléshez feljegyzéseket2 (FALUS 1993. 128-129.p) készíthetünk, melyekben rögzíthetjük 

a tanulók tantárgyakhoz történő viszonyulásit, a tanórai tevékenységeit. 

Megfigyelhetjük a tanulók viszonyulását: - az egyes tantárgyakhoz; - a tanórákat tartó pedagógusokhoz; 

- a tanórákon kialakított csoportokhoz; - a csoporton belüli társakhoz; - a tantárgyak által közvetített tankönyvi 

ismeretekhez, problémákhoz; - az ezekhez kapcsolható más információhordozók által közvetített tudományos 

eredményekhez és felvetett problémákhoz. 

Megfigyelhetjük a diákok tanórai tevékenységeit: - a tapasztalati megismerésben (megfigyelés, leírás, 

mérés, kísérlet); - a nyomtatott (taneszköz, könyv, folyóirat stb.) és elektronikus információforrások 

használatában; - a tantárgyi alkotásokban; - a tantárgyi alkotások bemutatásában végzett résztevékenységeket. 

A megfigyelés során készített „feljegyzések metodikailag kevéssé kötött rögzítési formák. A megfigyelő 

egy vagy több szempontból, rövidebb vagy hosszabb ideig figyeli egy gyermek vagy egy csoport tevékenységét, s a 

számára fontosnak, érdekesnek, lényegesnek mutatkozó megfigyeléseit rögzíti.” 3 (FALUS 1993. 128.p) 

                                                           
1 Dr. Tóth László: A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2003. 208.p 
2 Falus Iván szerk.: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban Kiadó, Budapest, 1993. 128-129.p 
3 Falus Iván szerk.: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban Kiadó, Budapest, 1993. 128-129.p 



1.2.2. Pszichológiai vizsgálati módszerek alkalmazása 

A pszichológiai vizsgálati módszerek4 (DR. TÓTH 2004. 7-24.P) közül legalább a „Tanulási erősségek” 

becslő skálát, a „Kreatív szabadidő tevékenység” kérdőívet és a „Tehetség (Renzulli – Hartman)” skála 

alkalmazását javasoljuk.  

A Tanulási erősségek „[…] eljárás a diákok intellektuális képességeinek azonosítására szolgál. […] Az 

eljárás lényegét tekintve becslő skála. Nem intelligenciatesztről van tehát szó, hanem olyan eszközről, aminek 

segítségével felbecsülhetjük a tanulók intellektuális képességeit.” 5 (DR. TÓTH 2004. 7-10.p) 

A Kreativitás és szabadidő „[…] kérdőív segítségével azt tanulmányozhatjuk, hogy a tanulók 

szabadidejükben milyen önindíttatású, kreatív jellegű tevékenységekkel foglalkoznak. Az eszközzel nyert adatok 

támpontokat jelenthetnek a tanulói személyiség kreatív oldalának megismeréséhez.” 6 (DR. TÓTH 2004. 11-14.p) 

A Renzulli–Hartman skála azzal a céllal készült, hogy elősegítse a tehetséges tanulók kiválasztását, illetve 

azonosítását bizonyos tulajdonságok és viselkedési kategóriák alapján: […]az átlagon felüli intellektuális 

képességnek a tanulási jellemzők csoportja, a feladat iránti elkötelezettségnek pedig a motivációs jellemzők 

csoportja felel meg. A kreativitás változatlan maradt. A skála negyedik eleme, a vezetői-társas jellemzők csoportja. 

7 (DR. TÓTH 2004. 21-24.p) 

1.2.3. Tantárgyi diákalkotások elemzése 

A tantárgyi diákalkotások dokumentumtípusainak elemzéséhez két típust javaslunk: az empirikus 

megismerést és információforrás alkalmazását. 

Az empirikus megismerés dokumentumai a megfigyelés, a mérés, a leírás és a kísérletezés során jönnek 

létre. Ezek lehetnek feljegyzések, illusztrációk, számolások, grafikonok, diagramok, leíró szövegek és magyarázó 

szövegek, kísérleti jegyzőkönyvek stb.  

Az információforrás alkalmazásának dokumentumai a taneszközök-, a könyvtár- és az internet 

használatkor jönnek létre. Taneszközök használatakor létrejöhetnek vázlatok, ábrák, táblázatok, grafikonok, 

modellek stb. A könyvtár használatakor keletkezhetnek címleírások, cédulák, vázlatok és jegyzetek, 

könyvbemutatók stb. Az internet használatakor letöltések, Word dokumentumok, Excel táblázatok, PowerPoint - 

os prezentációk stb.  

A tantárgyi alkotások elemzését a formai és tartalmi elemzések mellett végezhetjük a fluencia, a 

flexibilitás, az originalitás, az elaboráció és az egyéb részképességek mentén. „A fluencia (folyékonyság, 

ötletgazdagság): a problémákra adott megoldások számával mérhető; az originalitás (eredetiség): az újszerű, 

szokatlan, nem sablonos módszerek megoldását jelzik; a flexibilitás (rugalmasság): a nézőpontváltásra való 

képességet mutatja.” 8 (BALOGH – MEZŐ – KORMOS 2011.23.p) 

 

 

Intézményi versenyeredmények: http://zalaberiskola.hu/versenyeredmenyek 

  

                                                           
4 Dr. Tóth László: Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megismeréséhez. Pedellus Tankönyvkiadó Hektográf Nyomda, Püspökladány, 
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TANULÁSI ERŐSSÉGEK 

 

Név:…………………………. Osztály:……. Dátum:………… 

 

NYELVI (NY) _____ (átlag) 

1. ___ Szeret szavakkal játszani. Szívesen tanul meg verseket, szójátékokat, 
               nyelvtörőket, találós kérdéseket, és ezeket könnyen felidézi. 

2. ___ Beszélgetésekben kezdeményező. 
3. ___ Könnyen kifejezi a gondolatait mind szóban, mind írásban. 
4. ___ Több irányból közelíti meg és írja le a dolgokat (pl. adott tárgy hogy néz  
               ki, mire való, használatának előnyei-hátrányai stb.). 

5. ___ Amit frissen hall, megjegyzi, és saját szavaival adja vissza. 
6. ___ Háttérismereteit könnyen verbalizálja. 
7. ___ Rengeteget kérdez. 
8. ___ Szívesen elmagyarázza, hogyan jutott el egy probléma megoldásához. 
9. ___ Szókincse a korához képest szokatlanul fejlett. 

 

LOGIKAI - MATEMATIKAI (M) _____ (átlag) 

1. ___ Szívesen végez olyan tevékenységeket, amelyekben számolni kell. 
2. ___ Környezetében geometriai formákat fedez fel, megszámolható  
              dolgokat talál (pl. csempék, virágok, falevelek). 

3. ___  A kisebb egységeket nagyobb egységekbe szervezi. 
4. ___ Az általános megállapításokat példákkal támasztja alá. 
5. ___ Egy számára nem ismert matematikai feladványra több megoldást is talál. 
6. ___ El tudja mondani, hogy milyen lépésekben jutott el a megoldásig. 
7. ___ A dolgokat többféle módon csoportosítja, felfedezi az azonosságokat  
              és a különbségeket. 

8. ___ A problémamegoldás során tervszerűen halad. 
9. ___ Szereti a kirakós rejtvényeket, a darabokat gyorsan egymáshoz illeszti. 
 

TESTI – MOZGÁSI (TM) _____ (átlag) 

1. ___ Szívesen végez mozgással járó tevékenységeket (pl. futás, ugrás,  
               mászás, egyensúlyozás). 

2. ___ Könnyedén mozog, mozdulatokat könnyen ismétel vagy utánoz. 
3. ___ Hamar felveszi a ritmust vagy lépést. 
4. ___ Könnyen elsajátít nagymozgásokat igénylő készségeket (pl. görkorcso- 
               lyázás, ugrókötelezés). 

5. ___ Könnyen elsajátít finommozgásokat igénylő készségeket (pl. másokhoz  
              képest gyorsabban megtanul tűbe fűzni, papírt hajtogatni). 

6. ___ Egyedül próbál elsajátítani egy-egy-új mozgáskészséget. 
7. ___ Szereti a tárgyakat megérinteni, körbetapogatni, hogy ezzel is többet  
              tudjon meg róluk. 

 

TÉRI (T) _____ (átlag) 

1. ___ Elképzeléseit szereti vizuálisan kifejezésre juttatni, saját ízlése szerint 
              rendezi be környezetét. 

2. ___ Motívumokat tervez és rajzol. 
3. ___ Nagy képzelőerővel illeszt össze dolgokat egyetlen alakzattá 
              (pl. kollázs, szobor). 

4. ___ Fejlett térlátással rendelkezik. 
5. ___ Könnyedén szétszed és összerak dolgokat (pl. kirakós játékok, szerkezetek). 
6. ___ Tárgyakat különböző módokon csoportosít. 
7. ___ Művészeti szempontból értékeli a dolgokat, figyel a színekre, vona- 
               lakra,  textúrára stb. 

8. ___ Alaposan kihasználja a papíron rendelkezésre álló teret. 
9. ___ Rajzaiban ügyel a fontos részletekre. 

 

INTERPERSZONÁLIS (IR) _____ (átlag) 

1. ___ Aktívan vesz részt csoportos tevékenységekben. 
2. ___ Szívesen segít másoknak a tanulásban. 
3. ___ Felnőttekkel való kapcsolata szívélyes, udvarias. 
4. ___ Mások iránti érzéseit kifejezésre juttatja. 
5. ___ Csoportos tevékenységekben vezető szerepet vállal, a közös munkát szer- 



6.        vezi, irányítja. 
7. ___ Társai számítanak a segítségére, beveszik a csoportjukba. 
8. ___ Könnyedén teremt kapcsolatokat másokkal. 
9. ___ Csoportjának érdekeit önzetlenül képviseli, felelősséget érez a csoport  
              munkája iránt. 

 

INTRAPERSZONÁLIS (IA) _____ (átlag) 

1. ___ Belülről motivált. 
2. ___ Elfogadja magát olyannak, amilyen. 
3. ___ Bízik önmagában. 
4. ___ Együtt érez más gyermekekkel. 
5. ___ Van humorérzéke. 
6. ___ Képes önmagán is nevetni. 
7. ___ Kitart a véleménye mellett. 

8. ___ Kockázatvállaló. 
9. ___ Feladataira erősen koncentrál. 
10. ___ Játszás során kreatív. 
11. ___ A maga választotta tevékenységekben kitartó. 

 

ZENEI (Z) _____ (átlag) 

1. ___ Szeret zenével foglalkozni.  
2. ___ Az újonnan hallott dallamot vagy ritmust rögtön elismétli.  
3. ___ Maga komponál dallamot vagy ritmust. 
4. ___ Tud kottából énekelni. 
5. ___ Felismeri a hangszereket egy hallott zeneműben. 
6. ___ Képes hallás után játszani valamilyen hangszeren. 
7. ___ Önálló tanulás közben valamilyen dallamot énekel vagy dúdol. 
8.  ___ Érdekli, hogy milyen hangokat tud kicsalni különböző tárgyakból.

 

  



RENZULLI-HARTMAN SKÁLA 

Tanulási jellemzők (T)    1      2     3 4       
 

1.Életkorához vagy osztályához viszonyítva szókincse  

   fejlett. Beszédét kifejezésgazdagság, kidolgozottság  

   és folyékonyság jellemzi.     _         _        _        _ 

2. Különféle témákról sok ismerete van.   _         _         _       _ 

3. Könnyen megjegyzi és felidézi a tényeket, adatokat.            _         _         _       _ 

4. Gyorsan átlátja az ok-okozati összefüggéseket,  

    igyekszik megérteni a dolgok hogyanját, miértjét. 

    Sok kérdése van.     _         _         _       _ 

5. Gyorsan megérti az alapelveket, könnyen jut el az 

    általánosításokhoz.      _         _         _       _ 

6. Éleseszű, jó megfigyelő. Többet „lát meg” valamiben, 

    mint a többiek.        _         _         _       _ 

7. Sokat olvas. Nem kerüli el a nehéz olvasmányokat.             _         _         _       _ 

 

Összesen:                                  ______ 

 

 

Motivációs jellemzők (M)    1      2     3 4       
 

1. Teljesen elmerül bizonyos témákban, problémákban. 

    Kitartóan keresi a feladatok megoldását, nehéz 

    Átvinni egyik feladatról a másikra.   _         _        _        _ 

2. Könnyen megunja a rutinszerű feladatokat.  _         _        _        _ 

 

3. Kevés külső motivációra van szüksége olyan 

    munkánál, ami kezdettől fogva lelkesíti.   _         _        _        _ 

 

4. Önkritikus. A tökéletességre törekszik.   _         _        _        _ 

 

5. Jobban szeret önállóan dolgozni, a tanár részéről  

    kevés irányítást igényel.    _         _        _        _ 

 

6. Sok „felnőttes” kérdés érdekli (politika, vallás) 

    jobban, mint társait.     _         _        _        _ 

 

7. Gyakran túlzottan kiemeli saját álláspontját (néha 

    egyenesen agresszív, nézeteiben makacs).  _         _        _        _ 

8. Szeret szervezni.     _         _        _        _ 

9. Sokat foglalkoztatja a jó és a rossz kérdése,  

    gyakran értékeli az embereket, eseményeket.  _         _        _        _ 

 

Összesen:                                  ______ 

A kreativitás jellemzői (K)     1      2     3 4       
 

1. Sok ötlete vagy megoldása van különböző 

    problémákra. Gyakran egyedi, szokatlan, meglepő 

    válaszokat ad.       _         _        _       _ 

2. Nincsenek gátlásai véleményének kifejtésével 

    kapcsolatban. Időnként radikális ellentmondó.   _         _        _       _ 

3. Szereti a kockázatot. Kalandvágyó és töprengő.   _         _        _        _ 

4. Hajlama van az intellektuális játékosságra. Gyakran  

    fantáziál különböző intézmények, tárgyak,  

    szerkezetek átalakításáról. („Mi lenne, ha …?”)    

    Ötleteit is átdolgozza, módosítja.    _         _        _        _ 

5. Jó humorérzéke van.      _         _        _        _ 

6. Nagyfokú érzelmi érzékenységet mutat.    _         _        _        _ 

7. Fejlett a szépérzéke. Figyelmet fordít a dolgok  

    esztétikai jellemzőire.      _         _        _        _ 

8. Nonkonformista. Elfogadja a rendetlenséget. 

    Nem érdeklődik a részletek iránt.    _         _        _        _ 

9. Konstruktívan bírál. Nem fogadja el a tekintélytől 

    eredő kijelentéseket kritikus elemzés nélkül.   _         _        _        _ 

 

 Összesen:                                  ______ 

 

 

Vezetési-társas jellemzők (V)    1      2     3 4       
 

 1. Jól viseli a felelősséget. Lehet rá számítani, hogy  

    amit megígért, jól megcsinálja.     _         _        _        _ 

 2. Mind kortársaival, mind a felnőttekkel  

    kapcsolatban nagy az önbizalma.    _         _        _        _ 

 3. Osztálytársai szeretik.      _         _        _        _ 

 4. Jól együttműködik társaival és a tanárokkal. 

    Nem szereti a civódást, könnyű kijönni vele.    _         _        _        _ 

 5. Jó verbális képességei vannak, jól megértik.   _         _        _        _ 

 6. Könnyen alkalmazkodik új helyzetekhez.  

    Gondolkodása, cselekvése hajlékony.    _         _        _        _ 

 7. Szeret másokkal együtt lenni. Társaságot kedvelő 

    és nem szereti az egyedüllétet.     _         _        _        _ 

 8. Általában irányítószerepet játszik.    _         _        _        _ 

 9. Részt vesz a legtöbb iskolai társas tevékenységben.  _         _        _        _ 

10. Jó sportoló, minden sportot kedvel.    _         _        _        _ 

 

 Összesen:                                    _____ 

 


