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ELŐ SZÓ AZ EL SŐ KIADÁS HOZ

Szá mos szü lő és ta nár ösz tön zé sé re 1989-ben meg je len tet tünk Hol lan diá ban
egy köny vecs két a kiemel ke dően te het sé ges gyer me kek ről. Nem zet kö zi kap cso -
la taink és töb bek kö zött Né metor szág ban tar tott előadá saink kap csán egy re in-
 kább vi lá gos sá vált szá munk ra, hogy a rend kí vü li te het ség te rü le tén mennyi re
szük ség van megala po zott in for má ciók ra. A könyv vé gén ta lál ha tó ak tua li zált
iro da lom jegy zék is ezt az igényt hi va tott kielé gí te ni.

E könyv ben a szer zők olyan kér dé sek re tér nek ki, ame lye ket szü lők és ta ná -
rok tesz nek fel, ami kor in tel lek tuá li san (sok kal) fej let tebb gyer me kek kel vagy fi-
a ta lok kal van dol guk. Ilyen kér dé sek pél dául a kö vet ke zők: „Kiemel ke dően te-
 het sé ges a gyer me künk?”, és ha igen, „Mi lyen te rü le ten?” „Ho gyan ne vel jük
te het sé ges gyer me kün ket?”. Az el mé let és a gya kor lat kö zöt ti, min den ki szá má ra
ért he tően vá zolt össze füg gés ál tal az ol va só be te kin tést nyer het a rend kí vü li te-
 het ség komp lex rend sze ré be.

Kö szö net tel tar to zunk az Ernst Reinhardt Kia dó nak a kor rekt együtt mű kö -
dé sért, va la mint azért, hogy ez a könyv be ke rült a kiadan dó köny vek kö zé. De
min de nekelőtt kö szö net tel tar to zunk mind azon szü lők nek, ta ná rok nak, ok ta -
tás poli ti ku sok nak és gyer me kek nek, akik köz vet le nül vagy köz vet ve hoz zá já rul -
tak e könyv meg szü le té sé hez. Vé gül kö szö ne tet mon dunk a Nijmegen Egye tem 
Te het ség ku ta tó Köz pont ja mun ka tár sai nak, akik szin tén hoz zá já rul tak ah hoz,
hogy ez a könyv lét re jö hes sen.

Franz Mönks & Irene Ypenburg



ELŐ SZÓ AZ ÖTÖ DIK KIADÁS HOZ

Ez a szü lők nek, ta ná rok nak és ne ve lők nek szó ló út mu ta tó tel jes egé szé ben át-
 dol go zás ra ke rült és mo der ni zál va lett. Eb ben az új kiadás ban kü lö nös fi gyel met
szen te lünk a te het sé ges em be rek nagy fo kú ér zé keny sé gé nek. Kazimierz Dab-
rowski (1902–1980) ér zé keny ség re és po zi tív dezin teg rá ció ra vo nat ko zó el mé le -
te kü lön fe je zet ben ka pott he lyet. Dabrowski ku ta tómun ká ját kü lö nö sen je len -
tős nek tart juk, ha job ban meg akar juk ér te ni a te het sé ges gye re ke ket. 

Ez a könyv ed dig 13 kü lön bö ző nyel ven je lent meg. Ez is azt mu tat ja, hogy a
rend kí vü li te het ség és a te het sé gek ne ve lé se egy olyan nem zet kö zi té ma, ami fel-
 kel ti az em be rek fi gyel mét. A te het sé ges gye re kek spe ciá lis ok ta tást igé nyel nek.
Ez a könyv se gít sé get kí ván nyúj ta ni szü lők nek és ne ve lők nek, hogy meg ta lál ják
a te het sé ges gye re kek szá má ra meg fe le lő ta nu lá si és fej lesz té si mód sze re ket.

Franz Mönks & Irene Ypenburg 

2011. jú nius



BE VE ZE TÉS

Ez a könyv egy je len tős gya kor la ti igény alapján készült. A 80-as évek től kezd ve a
na gyon te het sé ges gyer mek fo gal ma nyil vá nos be szél ge té sek ben is egy re in kább
ér dek lő dést vál tott ki. A szü lők is gyak rab ban „mer tek” kér dé se ket fel ten ni a pe-
 da gó gu sok nak, pszi cho ló gu sok nak az zal kap cso lat ban, hogy mi kép pen le het (na -
gyon) te het sé ges gyer me kü ket ne vel ni és fej lesz te ni. Gyak ran elő for dult, hogy a
szü lők csak éve kig tar tó küz de lem után ju tot tak el hoz zánk. Egy ilyen, küz del mek -
kel te li utat mu tat be egy anya na gyon ta lá lóan a kö vet ke ző le vél ben:

„Szü le tés kö rü li komp li ká ciók kal, lég zé si za va rok kal és in ku bá tor ban
tör tént ápo lás sal te li ne héz kez det után Gaby az el ső élet évét kö ve -
tően szo kat la nul gyor san fej lő dött. Más fél éves ko rá ban már min den
színt is mert, há rom éve sen is mer te az órát és még alig volt négy éves,
ami kor már tu dott ol vas ni. Fur csa mó don én ezt nem ta lál tam iz gal -
mas nak vagy szo kat lan nak, ki vé ve az ol va sást. Ami kor a má so dik gyer-
 me künk két éves volt, el men tem egy kis gyer me kes ta nács adás ra, mi vel
nem ta lál tam he lyén va ló nak, hogy Gaby öcsi ké je messze nem tud ta
mind azt, ami re Gaby már eb ben a kor ban ké pes volt. Va ló ban ko mo -
lyan ag gód tam amiatt, hogy vissza ma ra dott-e a fej lő dés ben.

Eköz ben Gabyval egyik ta nács adás ról a má sik ra jár tam, gyer mek or -
vos tól a ne ve lé si ta nács adó ba, on nan lo go pé dus hoz, az tán vé gül
megint a gyer mek or vos nál kö töt tem ki. Nem Gaby in tel lek tuá lis vagy
nyel vi fej lő dé se miatt – ezek ugyanis ki vá lóak vol tak. De kü lö nö sen ne-
 he zen ke zel he tő, de viáns volt, nem hagy ta, hogy bár mit is mond ja nak
ne ki, és mindezek fe lett még hi perak tív nak is mu tat ko zott. Hogy miért
kel lett ne kem lo go pé dus hoz men nem, tel je sen ért he tet len volt szá-
 mom ra. De ak kor már olyan hely zet ben vol tam, amely ben az em ber
min den se gít sé get kö szö net tel vesz.

Az óvo dá ban az tán „beil lesz ke dett”, még pe dig úgy, hogy fé lős és
al kal maz ko dó ma ga tar tást vett fel. Ez a vi sel ke dé si for ma azon ban
egyál ta lán nem fe lelt meg a ter mé sze té nek. Öt éve sen fel vet ték egy
olyan nap kö zi ott hon ba, ame lyet kü lö nö sen ne he zen ne vel he tő gyer-
 me kek nek tar tot tak fenn. Ek kor ra már tel je sen a vé gét jár tam és nem
volt más kí ván sá gom, mint hogy Gaby ke rül jön el tő lünk. Ál lan dó ne-
 ga tív vi sel ke dé se ugyanis egy re in kább csa lá dunk szétesé sé nek kü szö -
bé re jut ta tott min ket.

Vé gül – így fe je zi be az anya a le ve lét –, ami kor Gaby tízéves lett, ta-
 lál tunk egy is ko lát, amely ke zel ni tud ta kü lön le ges ta nu lá si és ne ve lé si
igé nyeit. Egy éve kig tar tó há nyat ta tás ért ez zel vé get.”
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Bevezetés

A szü lők és ta ná rok gyak ran pa nasz kod nak ar ra, hogy csak hosszú és fá rasz -
tó, né ha éve kig tar tó bo nyo dal mak után ta lál ják meg azt a meg fe le lő ne ve lé si és
ok ta tá si se gít sé get, amely re a kiemel ke dően te het sé ges gyer me kek nek szük sé -
gük van. Az ilyen gyer me kek szü lei gyak ran hall ják: „Sze ren csés em ber, hogy
ilyen okos gyer me ke van. Más szü lő boldog len ne, ha ilyen gyer me ke len ne.
Miért is ag gó dik tu laj don kép pen?”

Bár az utób bi évek ben a te het ség gon do zás te rü le tén sok szem pont ból po zi tív
vál to zá sok nak le het tünk a ta núi, mégis akad még pó tol ni va ló, va la mint je len tős
az in for má ció hiány.

Ezek mind olyan kér dé sek, ame lye ket na pon ta tesz fel szá mos szü lő és pe da -
gó gus. A könyv se gít sé get kí ván nyúj ta ni a kiemel ke dő te het ség felis me ré sé ben,
de min de nekelőtt a kiemel ke dő te het sé gű gyer me kek is ko lai és ott ho ni ne ve lé -
sé ben.

Mi is az a kiemel ke dő te het ség?

Már ko rai gyer mek kor ban felis mer he tő?

Mi ről le het felis mer ni, hogy egy gyer mek kiemel ke dően te het sé ges?

Igaz, hogy a kü lön le ge sen te het sé ges gyer me kek prob lé má sak?

Ho gyan le het a ne ve lé si és is ko lai prob lé má kat el ke rül ni?



1. AZ EM BE RI FEJ LŐ DÉS DI NA MI KUS FO LYA MAT

Mie lőtt a kiemel ke dő te het ség fo gal mát kö ze lebb ről meg ha tá roz nánk, szük sé ges
tisz táz ni, hogy mit ér tünk pszi chi kai fej lő dés alatt. A fej lő dés pszi cho ló gia az
em be ri fej lő dés fo lya ma tá val és tör vény sze rű sé gei vel fog lal ko zik, ahol mind a
bel ső, mind pe dig a kül ső té nye zők nek le het gát ló vagy se gí tő ha tá sa. Eköz ben
ar ra is meg pró bál vá laszt ad ni, hogy mi lyen szo ciá lis és ne ve lé si kö rül mé nyek
já rul nak hoz zá az em be rek har mo ni kus és op ti má lis fej lő dé sé hez. Min den to-
 váb bi nél kül le het sé ges, hogy bi zo nyos ne ve lé si kör nye zet az egyik gyer mek re
fej lesz tően hat, míg a má sik ra alig vagy egyál ta lán nem gya ko rol ha tást. 

Min den em ber fej lő dé se szem pont já ból dön tő je len tő ség gel bír, hogy az in-
 di vi duá lis ké pes sé gek és igé nyek megér tő és fej lesz tő kör nye zet tel pá ro sul ja nak.
A fej lő dés mint a vál to zás fo lya ma ta azon ban nem zá rul le gyer mek- és if jú kor -
ban, a pszi chi kai fej lő dés egy élet hosszig tar tó, di na mi kus fo lya mat. Az in di vi -
duá lis adott sá gok és a szo ciá lis kör nye zet együt te sen ha tá roz zák meg, hogy mi-
 lyen vi sel ke dé si és cse lek vé si mo tí vu mok ala kul nak ki és ma ni fesz tá lód nak egy
em ber ben (Mönks – Knoers 1996). E di na mi kus köl csön ha tás azt je len ti, hogy a
meg lé vő adott sá gok nem au to ma ti ku san, egy „bel ső terv” sze rint bon ta koz nak
ki, vagyis az adott sá gok és a kör nye zet köl csön ha tá sá nak ered mé nye nem elő re
meg ha tá ro zott. A ké pes ség és an nak fej lő dé se min dig egy adott kör nye zet ben
va ló ké pes sé get je lent.

Így pél dául egy kis gyer mek fel tű nően ak tív nak mu tat koz hat kör nye ze te fel-
 fe de zé sé ben. Té te lez zük fel, hogy ha a szü lők en nek ép pen az el len ke ző jét ta lál -
ják kí vá na tos nak, vagyis hogy a ház ban a nyu ga lom és a rend min de nek fö lött
áll jon, ak kor ez zel a gyer mek ter mé sze tes vál lal ko zó ked vét blok kol ják vagy
eset leg tel je sen le is ál lít ják. Így a kez det ben vál lal ko zó ked vű gyer mek ha nyag gá
és mo gor vá vá vá lik, il let ve kiala kul ben ne a leg fon to sabb sza bály: csak sem mi
fö lös le ges igye ke zet! Vi sel ke dé si mo tí vu main kat – mi vel min den cse le ke de tünk
és vi sel ke dé sünk mo ti vált – nagy mér ték ben meg ha tá roz za az, hogy ho gyan bá-
 nunk má sok kal. A kis gyer me kek nél kü lö nö sen a szü lői és a hoz zá tar to zói bá-
 nás mód a meg ha tá ro zó.

A gyer me kek op ti má lis fej lő dé sé ben azon ban spon tán meg nyil vá nu lá saik -
hoz nem csak sza bad ság és tér szük sé gel te tik, ha nem irá nyí ta ni és fej lesz te ni kell
őket, hogy új vi sel ke dés mó dok és cse lek vé si min ták fej lőd hes se nek ki ben nük.
A ku ta tá sok ból tud juk, hogy a gyer me kek sok kal in kább ké pe sek va la mi re, ha
meg fe le lően ösz tön zik és új ta pasz ta la tok meg szer zé se fe lé irá nyít ják őket.
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1. Az em be ri fej lő dés di na mi kus fo lya mat

Mindez jó pél da ként szol gál ar ra, ho gyan le het fej lesz tés sel szunnya dó cse-
 lek vé si te rü le te ket fe lé lesz te ni és kiak náz ni. Olyan vi sel ke dé si mó dok és cse lek -
vé sek tör nek ilyen kor fel szín re, ame lyek meg fe le lő ösz tön zés sel to vább fej lőd -
het nek és sta bi li zá lód hat nak. Ami kor te hát egy „rej tett te het sé get” meg fe le lő
tá mo ga tás mel lett „elő hí vunk” és azt a to váb biak ban sem té veszt jük szem elől,
ak kor vá lik szá munk ra vi lá gos sá, hogy mi re ké pe sek a gyer me kek.

Ezek a pél dák, ame lye ket min den ki meg fi gyel het a sa ját kör nye ze té ben, vi lá -
gos sá te szik szá munk ra, hogy az em be ri fej lő dés nem me cha ni kus fo lya mat.
A fej lő dést nem le het úgy ke zel ni, mint egy kap cso ló táb lát, ame lyen ha meg nyo -
munk egy adott gom bot, ak kor ki jön egy bi zo nyos ered mény. Az em be ri fej lő dés
min dig beágya zó dik egy meg ha tá ro zott és meg ha tá ro zó kör nye zet be, te hát nem
egy elő re meg jó sol ha tó fo lya mat ról van szó, hi szen nem egye nes vo nal men tén
ha lad és – mint a ha son lat tal ér zé kel tet tük – nem gomb nyo más ra mű kö dik.

Ho gyan tud egy em ber „he lye sen” fej lőd ni? A gyer mek op ti má lis fej lő dé sé -
nek alap fel té te le a kielé gí tő bá nás mód, a gyer mek igé nyei nek és haj la má nak
meg fe le lő fej lesz tés. Ha ez hiány zik, ak kor a gyer mek nem tud ké pes sé gei nek
meg fe le lően fej lőd ni. Ál ta lá ban nem egy sze rű ki ta lál ni, hogy az adott gyer mek -
nél mi a he lyes bá nás mód, il let ve fej lesz té si mód, az az alap elv azon ban, hogy
min den gyer mek igé nyei és szük ség le tei tel je sül je nek, min den fé le te het sé gi fo-
 ko zat ra ér vé nyes, le gyen va la ki kiemel ke dően, kö ze pe sen vagy akár ke vés bé te-
 het sé ges. Ké sőbb még vissza té rünk ar ra a kér dés re, hogy ho gyan le het a gyer me -
kek szük ség le teit hoz zá juk mél tó mó don kielé gí te ni.

Az em be ri fej lő dés alap fo lya ma tai ba va ló be te kin tés azt a le he tő sé get is meg-
 nyit ja szá munk ra, hogy job ban megért sük a kiemel ke dően te het sé ges gyer me -
kek fej lő dé sét. Jól le het ők is függ nek a he lyes ösz tön zés től és fej lesz tés től, mégis
gyak ran ők pro vo kál ják ki, el té rő vi sel ke dé sük kel ők igény lik, hogy meg fe le lő fi-

A lip csei Felix Men dels sohn Bartholdy ze neis ko la né hány év vel ezelőtt egy kí-
 sér let be kez dett több óvo dá ban, hogy ki de rít sék, va jon meg fe le lő fej lesz tés -
sel több ze nei és mű vé sze ti te het sé get le het-e fel fe dez ni. A gyer me kek ze ne-
és tánc ok ta tás ban vet tek rész, to váb bá meg ta nul hat tak sak koz ni és szá mí tó -
gé pet ke zel ni. Meg le pő volt, hogy sok gyer mek, akik nél aze lőtt ezt nem is sej-
 tet ték, ki fe je zet ten te het sé ges nek mu tat ko zott a tánc, a ze ne és a fes tés te rü -
le tén. To váb bá a szü lők és az óvó nők olyan mér té kű tu dás szomj jal és olyan
mennyi sé gű cél zott kér dés sel ta lál ták ma gu kat szem ben, hogy már-már a ki-
 me rült ség je lei mu tat koz tak ná luk. A sok fé le új te vé keny ség le he tő sé ge nyil-
 ván va lóan óriá si cse lek vé si kény szert és mo ti vá ciót vál tott ki a gyer me kek nél,
amit aze lőtt nem is sej tet tek.
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 gyel met for dít sa nak rá juk. Fej lő dé sük szem pont já ból elen ged he tet len, hogy
gon do la taink ban, ér zé ke lé sünk ben és pe da gó giai te vé keny sé günk ben e gyer me -
kek kü lön le ges igé nyei nek meg pró bál junk meg fe lel ni. Ez a könyv ah hoz kí ván
hoz zá já rul ni, hogy a kiemel ke dően te het sé ges gyer me kek és ne ve lőik meg ta nul -
ják egy mást job ban megér te ni és egy más sal va ló kap cso la tuk so rán köl csö nö sen
gaz da god ja nak.



2. MI A REND KÍ VÜ LI TE HET SÉG?

Négy kü lön bö ző ma gya rá zat

Jel lem ző az em be rek re, hogy egyazon do log ról kü lön bö ző vé le mé nye ket for-
 mál nak. A tu do mány ban sincs ez más képp, így a „rend kí vü li te het ség” fo gal má -
nak megér té sé ben sem. So kan pró bál koz tak már a fo ga lom de fi ní ció já val, ma-
 gya rá za tá val, sőt, Hany (1987) megál la pí tot ta, hogy je len leg több mint 100
kü lön bö ző meg ha tá ro zá sa lé te zik. Ha az em ber pél dául meg kér egy ta nárt, hogy
jel le mez zen egy kiemel ke dően te het sé ges diá kot, ak kor ő leg több ször az in tel li -
gen ciá ját és a tel je sí tő ké pes sé gét eme li ki. Ez egy szé les kör ben el ter jedt fel fo gás,
amely a tu do má nyos ma gya rá za tok ban is meg je le nik.

A kö vet ke zők ben a kü lön bö ző fel fo gá so kat négy mo del len ke resz tül mu tat -
juk be. A mo del lek a va ló ság bo nyo lult össze füg gé sei nek il luszt rá lá sá ra szol gál -
nak, ezért gyak ran a té nyek leegy sze rű sí tett áb rá zo lá sai ként je len nek meg.

Ké pes ség mo del lek

Ezek a mo del lek ab ból a fel té te le zés ből in dul nak ki, hogy az ér tel mi ké pes sé ge -
ket már ko ra gyer mek kor ban meg le het ál la pí ta ni és ezek az élet fo lya mán nem
vál toz nak je len tős mér ték ben, vagyis sta bil ké pes sé gek. A már ko rán felis mert
ki ma gas ló ér tel mi szint azon ban gyak ran csak fel nőtt kor ban ma ni fesz tá ló dik
kü lön le ges tel je sít mé nyek ben – vall ják e né zet kép vi se lői, akik kö zül a legis -
mer tebb Le wis M. Terman (1877–1956) ame ri kai ku ta tó, a na gyon te het sé ges
em be rek élet út-ku ta tá sá nak út tö rő je. Az 1920-as évek ele jén kez dett el 1500 ki-
emel ke dően te het sé ges diák kal egy hosszú tá vú ku ta tást, amely még ma is foly-
 ta tó dik. Több mint 30 évig kö ve té ses vizs gá la to kat vég zett, ame lyek so rán
1954-ig bi zo nyí tot tan ab ból a fel té te le zés ből in dult ki, hogy a gyer mek ként
elért in tel li gen cia-há nya dos (IQ) az élet fo lya mán nem fog meg vál toz ni. (Ter-
man ku ta tá si ter vé ben a 135-ös IQ volt az al só ha tár.) 1954-ben, két év vel ha lá -
la előtt azon ban egy szak lap fi gye lem re mél tó cik ké ben azt ír ta, hogy az évek
so rán össze gyűj tött ku ta tá si ada tok meg cá fol ha tat la nul bi zo nyí tot ták: az in tel -
li gen cia ön ma gá ban ke vés. A ku ta tá si cso port já ból azok az em be rek, akik va la -
mi re vit ték, nem csak in tel li gens nek bi zo nyul tak, ha nem ér vé nye sü lé si ké pes -
ség gel is ren del kez tek, na gyon mo ti vál tak vol tak, va la mint e si ke res em be rek
élet tör té ne te azt is vi lá gos sá tet te, hogy a szo ciá lis kör nye zet po zi tí van és ösz-
 tön zően ha tott rá juk.

Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban lé te zik egy, a szö vet sé gi kor mány zat ál tal
meg fo gal ma zott de fi ní ció, ame lyet a ké pes ség mo del lek cso port já ba is be le het
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so rol ni. Ezt egy Marland ne vű kép vi se lő ve ze té sé vel felállt bi zott ság fo gal maz ta
meg, ezért rö vi den Marland-definíciónak hív ják.

An nak el le né re, hogy ez a de fi ní ció „idea li zált” be nyo mást kelt, na gyon ter-
 mé ke nyen be fo lyá sol ta úgy az el mé le tet, mint a gya kor la tot, sőt, azok ra mind a
mai na pig ha tás sal van. Ter mé sze te sen jo gos ki fo gá sok is fel me rül tek ve le szem-
 ben. Így pél dául az a kri ti ka ér te, hogy me re ven a tu laj don sá gok ra össz pon to sít,
va la mint hogy ki zár ja a nem in tel lek tuá lis fak to ro kat. Utób bit fő leg azért ki fo gá -
sol ták, mert be bi zo nyo so dott, hogy mi lyen mér he tet le nül fon tos szerep jut a
mo ti vá ció nak, ha kü lön le ges tel je sít mé nye ket sze ret nénk elér ni. A de fi ní ció
nyit va hagy ja azt a kér dést is, hogy az adott te het ség fak tor nak mi lyen mér ték ben
kell je len len nie egy gyer mek kiemel ke dően te het sé ges nek nyil vá ní tá sá hoz.
Ezen kí vül a de fi ní ció fi gyel men kí vül hagy ja a szo ciá lis kör nye zet hez va ló vi-
 szonyt. A csa lád, az is ko la és a ba rá tok tel jes ség gel hiá nyoz nak a meg ha tá ro zás -
ból. Vé gül pe dig kri ti ká val il let ték azért is, mert míg a meg ha tá ro zás az 1972-es
ere de ti meg fo gal ma zás ban a pszi cho mo to ri kus te rü le tet kü lön em lí ti, az 1978-
as át dol go zott vál to zat ban azt már az „áb rá zo ló mű vé sze tek” ré sze ként ér tel me -
zi. So kak szá má ra fel fog ha tat lan, hogy a pszichomotorikát az áb rá zo ló mű vé sze -
tek hez so rol ja.

Kog ni tív kom po nen sek mo dell jei

E te rü let ku ta tói el ső sor ban ar ra kí ván csiak, hogy mi lyen mi nő sé gi kü lönb sé gek
van nak az in for má ció-fel dol go zás egyé ni fo lya ma tai kö zött. Mi ben kü lön böz -
nek pél dául a kiemel ke dően te het sé ges gyer me kek az át la gos te het sé gűek től az
in for má ció meg szer zé sé nek és fel dol go zá sá nak mód ja te kin te té ben. A ku ta tá si
ér dek lő dés kö zép pont já ban nem annyi ra a vég ter mék, ha nem az ah hoz ve ze tő
út áll. Né há nyan azt ja va sol ják, hogy IQ he lyett be szél jünk QI-ről, amely rö vi dí -
tés az in for má ció -fel dol go zás mi nő sé gét je len ti (Qualität der Informations-
verarbeitung). Vár ha tó, hogy ez a ku ta tá si irány a rend kí vü li te het ség ko rai meg-

Marland-definíció: A kiemel ke dően te het sé ges em be rek olyan ki bon ta koz ta -
tott vagy po ten ciá lis ké pes sé gek kel ren del kez nek, ame lyek in tel lek tuá lis, kre-
a tív, mű vé szi (ze nei, il let ve áb rá zo ló) vagy spe ci fi kus aka dé miai te rü le te ken
kiemel ke dő tel je sít mé nyek ben, vagy rend kí vü li ve ze tői ké pes ség ben jut nak
ki fe je zés re. Ezek olyan gyer me kek, akik nek az ál ta lá nos rend sze rű is ko lák ban
nem fel lel he tő diffe ren ciált ta na nyag ra és fej lesz tő prog ra mok ra van szük sé -
gük, hogy ön ma gu kat és tár sa dal mi sze re pü ket meg va ló sít has sák (Marland
1972).
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 nyil vá nu lá sá ról szál lít majd ered mé nye ket. Új ra és új ra hall ha tó a szü lők től,
hogy te het sé ges gyer me keik már kis gyer mek kor ban ki tűn tek ön ál ló és po zi tív
gon dol ko dás mód juk kal, az in for má ciók fel dol go zá sá nak sa já tos for mái val. Ide-
 vá gó pél da a két és fél éves Klara ese te. Ami kor anyu ká ja egy reg gel be lé pett a
szo bá já ba, Klara azt mond ta: „Ha az em ber al szik, ak kor nem tud ja, hogy al-
 szik.” „Hogy hogy?” – kér dez te a ma ma. Klara er re azt fe lel te: „Pon to san azért,
mert al szik.” Szak em be rek sze rint ez me ta kog ni tív tel je sít mény, amely gyak ran
még ál ta lá nos is ko lás gyer me kek nél sem fi gyel he tő meg. (Metakogníció = a sa ját
gon dol ko dás ról va ló gon dol ko dás, reflek tá lás.)

Tel je sít mény orien tált mo del lek

Ezek a mo del lek kü lönb sé get tesz nek az adott ság és a meg va ló sult adott ság kö-
 zött. Az em be rek ben rej lő adott sá gok ból vagy le he tő sé gek ből nem min den vá lik
tel je sít ménnyé. Az adott ság azon ban fel té te le an nak, hogy va la ki kiemel ke dő
tel je sít mé nye ket nyújt son. Nem min den em ber nél mu tat nak fej lő dést a meg lé vő
adott sá gok. Gyak ran a gyer mek köz vet len kör nye ze tén mú lik, hogy ké pes sé gei
nem meg fe le lően fej lőd nek, mert kü lön le ges ké pes sé geit nem is mer ték fel és en -
nek kö vet kez té ben nem is fej lesz tet ték. A szak iro da lom ban vissza té rően egy
50%-os arány ról be szél nek, azaz a po ten ciá li san rend kí vü li te het ség gel megál -
dott gyer me kek 50%-a nem ré sze sül olyan fej lesz tés ben és ne ve lés ben, amely
szük sé ges len ne ah hoz, hogy adott sá gait meg fe le lően ki bon ta koz tas sa. Azok a
gyer me kek, akik ala csony is ko lai vég zett sé gű csa lád ban él nek, e te kin tet ben kie-
mel ten hát rá nyos hely zet ben van nak. Az is ko lá nak kü lön le ges felada ta az ilyen
szem pont ból hát rá nyos hely ze tű gyer me kek felis me ré se és fej lesz té se.

A tel je sít mény orien tált mo del lek elő nye, hogy nem csak a tény le ges tel je sít -
ményt te kin tik mérv adó nak, ha nem azok nak a té nye zők nek is fi gyel met szen tel -
nek, ame lyek a ké pes sé gek ki bon ta koz ta tá sá nak út já ban áll nak. Te hát ezek a
mo del lek nem csak leíró jel le gűek, ha nem cél orien tál tak is: Min den em bert úgy
kell ne vel ni, hogy ké pes sé gei vel össz hang ban tud jon fej lőd ni. A ké sőb biek ben
egy kiemel ke dően te het sé ges gyer mek pél dá ja, aki a tel je sít mény kény szer miatt
val lott ku dar cot, meg vi lá gít ja majd szá munk ra, hogy a nem ki bon ta koz ta tott
ké pes sé gek ne ga tív ön kép pel is tár sul hat nak (10. fe je zet).

Szociokulturális mo del lek

A szociokulturális mo del lek ab ból in dul nak ki, hogy rend kí vü li te het ség csak az
egyé ni és tár sa dal mi té nye zők ked ve ző ta lál ko zá sa so rán bon ta koz hat ki. E fel fo -
gás sze rint sem ge ne ti kai ér te lem ben, sem pe dig szo ciá lis és kul tu rá lis te kin tet -
ben nem lé te zik sta bi li tás. Az, hogy ho gyan ér té kel jük a kü lön le ges, il let ve rend-
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 kí vü li tel je sít mé nye ket és ho gyan te remt he tőek meg e tel je sít mé nyek fel szín re
ho zá sá nak fel té te lei, nagy mér ték ben függ a po li ti kai kör nye zet től és a gaz da sá gi
fel té te lek től. Ha egy or szág mű ve lő dés po li ti ká ja pél dául csak az át la gos és gyen-
 gébb ké pes sé gű cso por to kat cé loz za, ak kor a te het sé ges és kiemel ke dően te het -
sé ges ta nu lók is ko láik ban túl ke vés te het ség fej lesz tő felada tot kap nak ah hoz,
hogy ké pes sé gei ket és te het sé gü ket ki bon ta koz tat has sák. Mi vel a legoko sabb di-
á kok ban gyak ran azt a ve szélyt lát ják, hogy ké sőbb a tár sa da lom elit jé hez fog nak
tar toz ni (ami szá muk ra ne ga tív kép pel tár sul), sok szor ép pen az ő te het sé gük
fej lesz té se szo rul hát tér be.

*
Ez a négy mo dell nem zár ja ki egy mást, in kább kü lön bö ző né ző pon to kat hang-
 sú lyoz nak, ame lyek együtt egy ke rek egé szet al kot nak. Kü lö nö sen az el ső mo dell
ku ta tá si ered mé nyei ál tal ka punk pon tos ké pet a kiemel ke dően te het sé ges em-
 be rek fej lő dé sé ben fon tos ko ra gyer mek ko ri fak to rok ról és za va ró té nye zők ről.
A má so dik mo dell ered mé nyeit már na gyon vár juk. A har ma dik és ne gye dik fel-
 fo gás nak nem csak el mé le ti, ha nem gya kor la ti vo nat ko zá sa is van – a mi ál lás -
pon tunk is ez utób bi el mé le tek ben gyö ke re zik.

Egy eset a gya kor lat ból

El len ma má ja me sé li: „A lá nyom rend sze rint bőg ve jön ha za az óvo dá ból”.
„Min dig olyan hü lye sé ge ket kell csi nál nom, min dig ugyanazt, és az óvó né ni
nem akar ja el hin ni, hogy már tu dok ír ni” – mond ja El len, aki négy és fél éves és
már ren de sen le tud ja ír ni a ne vét, az ábé cé min den be tű jét is me ri, jól szá mol,
va la mint na gyon ügye sen raj zol és bar ká csol. Ott hon meg van a ma ga kis já ték -
kuc kó ja, ahol na pon ta né hány órát ér tel me sen és kon cent rál tan el tölt. Ha egy
idő re na gyon nagy lesz a csend, ak kor a szü lők már tud ják, hogy El len a há rom
év vel idő sebb nő vé ré nek va la me lyik köny vét ol vas sa.

A szü lők nek El len nel kap cso lat ban nem tűnt fel sem mi kü lö nös, még az idő-
 sebb nő vé ré vel össze ha son lít va sem. Egy sze rűen csak egy ke dé lyes, vál lal ko zó
ked vű, spon tán gyer mek volt. Az óvo dá ban az tán ki de rült, hogy El len tu laj don -
kép pen már min dent tud, amit a töb bi gyer mek nek még meg kell ta nul nia.

Az óvó nő nem tud ja, mit kezd jen ve le és meg pró bál ja ar ra ösz tö kél ni, hogy
ugyanúgy vi sel ked jen, mint a töb bi gyer mek. „Meg kell ta nul nia beil lesz ked ni”
– han goz tat ja, „ne hogy azt gon dol ja, hogy ki vé te lez nek ve le”. Az óvó nő nek az a
gya nú ja, hogy a szü lők El lent kü lön le ges tel je sít mé nyek re sar kall ják. Ő azon ban
úgy gon dol ja, hogy El len nek, mint min den más gyer mek nek jo ga van hoz zá,
hogy va la mennyi, ko rá nak meg fe le lő fej lesz tő já ték ban részt ve gyen, ame lyek
annyi ra fon to sak egész sé ges pszi chi kai fej lő dé se szem pont já ból.
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Mint oly sok gyer mek, akik gyor sab ban fej lőd tek tár saik nál, El len is ott hon
már ré ges-rég olyan já té kok kal ját szott és olyan te vé keny sé ge ket foly ta tott, ame-
 lye ket az óvó nő aján lott – még pe dig sa ját bel ső kész te tés ből fa ka dóan és a sa ját
ma ga mód ján. Ott hon mindez so ha nem oko zott ne héz sé get, még az idő sebb
test vé ré vel szem ben sem. Ezek a prob lé mák csak ak kor ke rül tek fel szín re, ami-
 kor El len óvo dá ba ment, és ott a kor cso port já nak meg fe le lő rit mus hoz kel lett 
al kal maz kod nia. Az óvó nő min denáron azt akar ta, hogy El len beil lesz ked jen.
Ez zel azt ér te el, hogy el bi zony ta la no dott, bá tor ta lan ná vált és egy re bol dog ta la -
nabb nak érez te ma gát. A szü lők is ké tel ked ni kezd tek El len ne ve lé sé vel kap cso -
lat ban, nem tud ták, hogy kö vet tek-e el hi bá kat, és azon ta na kod tak, hogy biz tas -
sák-e ar ra, hogy szófogadóbb le gyen az óvo dá ban.

A prob lé ma gyö ke re va ló szí nű leg ab ban rej lik, hogy El len na gyon te het sé ges,
és kor tár sai hoz ké pest je len tős előnnyel ren del ke zik. Mi vel El len nel kap cso lat -
ban a szü lők nek se gít ség re van szük sé gük, a meg fe le lő egyez te tés után a gyer me -
ket pszi cho ló giai tesz tek nek vet jük alá, hogy megál la pít has suk, va jon tény leg ki-
emel ke dően te het sé ges-e. Az ered mé nyek alap ján az tán a szü lők kel együtt
el gon dol kod ha tunk azon, hogy mi lyen lé pé sek tör tén je nek El len to váb bi fej lő -
dé se ér de ké ben.

Mie lőtt azon ban ezt az ese tet to vább bon col gat nánk, el kell egy ki csit mé-
 lyed nünk a rend kí vü li te het ség több fak to ros mo dell jé ben, hogy a to váb bi lé pé -
se ket az el mé let tel is alá tá maszt has suk. Ezt a mo dellt „Hár mas interdependen-
cia-modellnek/Köl csö nös füg gés- mo dell nek” hív juk.

A több fak to ros mo dell: ké pes ség + krea ti vi tás + mo ti vá ció

A „kiemel ke dő te het ség” éppúgy, mint az „át la gos te het ség” egy leíró jel le gű fo-
 ga lom. A kü lön le ges te het ség a mo to ri kus, szo ciá lis, mű vé sze ti vagy kiemel ke dő
in tel lek tuá lis ké pes sé gek ben nyil vá nul hat meg. Ezek a te het ség for mák gyak ran
együtt van nak je len. Van nak, akik egy bi zo nyos te rü le ten – pél dául a ze né ben –
rend kí vü li te het sé gek. Az azon ban nem elég, ha a fent meg ne ve zett te rü le tek
egyi ké ben vagy akár több te rü le ten is kü lön le ges adott sá gok kal ren del ke zik va-
 la ki. Min den adott ság – le gyen az rend kí vü li vagy át la gos – tá mo ga tást és se gít -
sé get igé nyel, hogy ki bon ta koz has son. En nek leg köz vet le nebb és elen ged he tet -
len táp ta la ja a szo ciá lis kör nye zet, ami re ké sőbb még rész le te sen ki fo gunk tér ni.

A kiemel ke dő te het ség csak ak kor felis mer he tő, ha kéz zel fog ha tó, vagyis ha
kü lön le ges tel je sít mé nyek ben vagy cse le ke de tek ben mu tat ko zik meg. A kö vet -
ke ző ré szek ben azt pró bál juk meg mu tat ni, hogy a kiemel ke dően te het sé ges
gyer me kek nek nem is min dig olyan na gyon könnyű kü lön le ges adott sá gai kat
ki bon ta koz tat ni.
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A ki ma gas ló in tel lek tuá lis ké pes ség azt je len ti, hogy va la ki nek az in tel li -
gen cia- és ké pes ség teszt tel mért in tel li gen ciá ja át lag fe let ti. Ezt leg gyak rab ban
egy in tel li gen cia há nya dos sal (IQ) fe jez zük ki. Bár pon tos ha tár vo nal nincs az
át la gos és az át lag fö löt ti in tel li gen cia kö zött, mi ab ból in du lunk ki (diag nosz ti -
kus mun kánk ban), hogy az IQ-ér ték nek legalább 130-nak vagy afölöttinek kell
len nie. Tár sa dal mi szin ten ál ta lá ban in kább a leg fel ső 5–10%-ról szok tunk be-
 szél ni.

Krea ti vi tás alatt az em ber azon ké pes sé gét ért jük, amely nek se gít sé gé vel ere-
 de ti és ta lá lé kony mó don megol dást ta lál bi zo nyos prob lé mák ra. A krea ti vi tás
azon ban nem csak a prob lé ma megol dás ban jut ki fe je zés re, ha nem a prob lé mák
megér zé sé ben is (problem finding). Itt mu tat ko zik meg kü lön le ges mér ték ben
az ön ál ló és pro duk tív gon dol ko dás, el len tét ben az zal a gon dol ko dás mód dal,
ame lyet rep ro du ká lás nak ne vez het nénk. A diá kok tól ál ta lá ban ez utób bit vár ják
el, és en nek szel le mé ben is ne ve lik őket.

A mo ti vá ció alap ve tően az egyén nek az el kez dett mun ka be fe je zé sé hez szük-
 sé ges aka ra tát és ér vé nye sü lé si ké pes sé gét je len ti. Ezen túl azon ban je lent he ti azt
is, hogy va la ki von zó dik egy bi zo nyos feladat hoz, ab ban örö mét le li (ér zés kom -
po nens), vagy azt, hogy van nak cél jai és ter vei (kog ni tív kom po nens), il let ve
hogy a ri zi kó- és bi zony ta lan sá gi fak to ro kat el tud ja fo gad ni (jövőperspektíva).

A kiemel ke dő te het sé gek nek, he lye seb ben az in tel lek tuá li san kiemel ke dő
te het sé gek nek az ál ta lunk hasz nált ér te lem ben legalább a kö vet ke ző há rom
sze mé lyi ség je gyet hor doz niuk kell:

kiemel ke dő in tel lek tuá lis ké pes ség,
krea ti vi tás,
mo ti vá ció.

Ez a há rom fak tor össze függ, ezért ne vez zük „triád”-nak, azaz há rom össze tar -
to zó té nye ző nek. 

Az em ber ter mé sze té ből fa ka dóan szo ciá lis lény, vagyis egész sé ges fej lő dé sé -
hez elen ged he tet len a csa lád dal, az is ko lá val és a ba rá tok kal va ló jó kap cso lat
(utób bi alatt tu laj don kép pen egyen ran gú fe le ket (peers) ér tünk, mi vel a fej lő dés -
hez elen ged he tet le nek a ha son ló érett sé gű tár sak). A tár sa dal mi kör nye zet te -
hát a má so dik „triád”, amely je len tő sen hoz zá já rul a ké pes sé gek ki bon ta koz ta -
tá sá hoz. Egy adott sze mély és kör nye ze te kö zött csak ak kor jö het lét re jól
mű kö dő in terak ció, ha a szó ban for gó sze mély meg fe le lő mennyi sé gű szo ciá -
lis kom pe ten ciát el sa já tí tott, te hát ké pes má sok kal meg fe le lően bán ni.
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Az ed di gie ket se ma ti ku san egy több fak to ros mo dell ként le het áb rá zol ni.
Meg kell azon ban je gyez nünk, hogy en nek a mo dell nek tu laj don kép pen há rom -
di men ziós nak kel le ne len nie, mi vel itt min den elem ha tás sal van a má sik ra. Az
em lí tett sze mé lyi ség je gyek olyan adott sá gok, ame lyek az egyé nek ben kü lön bö ző
mér ték ben van nak je len. Mint már em lí tet tük, az adott sá go kat se gí te ni kell,
hogy fej lőd ni tud ja nak, és eb ben a szo ciá lis kör nye zet rend kí vül fon tos sze re pet
ját szik. Ha a szo ciá lis kör nye zet nem tá mo gat ja a gyer mek fej lő dé si és ta nu lá si
igé nyeit, ak kor azok nem fej lőd het nek op ti má li san és eset leg meg ma rad nak
azon a szin ten, amely nem meg fe le lő az adott gyer mek szá má ra. Ép pen ezért
csak ak kor be szél he tünk kiemel ke dő te het ség ről, ha a har mo ni kus fej lő dés ér de -
ké ben mind a hat fak tor meg fe le lő mó don ta lál ko zik egy más sal. A szo ciá lis
kom pe ten cia itt fon tos össze kö tő elem, mi vel a sze mély és kör nye ze te kö zöt ti
ha té kony együtt mű kö dés alap ját ké pe zi (lásd Mönks 1995b, 1996).

ISKOLA BARÁTOK

CSALÁD

RENDKÍVÜLI
TE HET SÉG

A rend kí vü li te het ség több fak to ros mo dell je tar tal maz za a há rom sze mé lyi -
ség je gyet: kiemel ke dő in tel lek tuá lis ké pes sé gek, mo ti vá ció és krea ti vi tás; és a
há rom szo ciá lis te rü le tet: csa lád, is ko la, ba rá ti kör. Ki zá ró lag e hat fak tor ked-
 ve ző össz já té ka so rán tud a rend kí vü li te het ség fej lőd ni, és kü lön le ges tel je -
sít mé nyek ben vagy kiemel ke dő cse le ke de tek ben ki fe je zés re jut ni. En nek je-
 len tős fel té te le a szo ciá lis kap cso lat kiala kí tá sá nak ké pes sé ge: a szo ciá lis
kom pe ten cia.

Motiváció Krea ti vi tás

Kiemelkedô in-
tellektuális
képességek
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Ez a ma gya rá zat nem csak sa ját né ze tein ket tá maszt ja alá, ha nem leegy sze rű sí ti
El len (és más, a könyv ben em lí tett gyer me kek) cél zott ál la pot fel mé ré sét is.
Amint már fel jebb utal tunk rá, El len és szü lei az egye te men mű kö dő ta nács adó
szol gá la tunk hoz for dul tak, hogy kö zö sen ál lít sunk össze El len szá má ra egy „he -
lyes” ne ve lé si ter vet. El len in tel lek tuá li san na gyon te het sé ges nek bi zo nyult, in-
 tel li gen ciá ja alap ján a leg fel ső 3%-hoz tar to zott. Ezen kí vül kü lö nös tu dás szomj -
jal ren del ke zett és na gyon gyor san ta nult.

Ha a több fak to ros mo dellt hasz nál juk vizs gá ló dá sunk alap ja ként, ak kor a kö-
 vet ke ző ket mond hat juk el: A ko ráb ban min den te rü le ten po zi tív in terak ció az
óvo dá ba va ló be lé pés sel meg szűnt. Et től kezd ve El len fej lő dé se aka dá lyoz tat va
volt. Né hány be szél ge tés után, amit az óvó nők kel foly tat tunk, be te kin tést nyer-
 tünk ab ba, hogy mi lyen ké pes ség be li kü lönb sé gek van nak már kis gyer mek kor -
ban is. Ad dig eb ben az óvo dá ban azt tar tot ták a leg jobb nak, ha min den gyer me -
ket egy for mán ke zel nek. Az élet kor nak meg fe le lő ne ve lés (nap tár dog ma) volt a
leg főbb elv. Nincs azon ban igaz ság ta la nabb do log an nál, mint ami kor a kü lön -
bö ző gyer me ke ket egy for má nak te kint jük és egy for mán ne vel jük. Vé gül az tán
az óvó nők is be lát ták, hogy ma ga El len volt az, aki annyi ra ta nul ni akart, és hogy
a szü lők mindössze csak tá mo gat ták eb ben, il let ve sem mi fé le aka dályt nem gör-
 dí tet tek az út já ba. Az óvó nők kel együtt ku tat tunk olyan le he tő sé gek után, ame-
 lyek a gyer me kek nek na gyobb te ret ad nak ön ál ló sá guk fej lesz té sé hez, és ame-
 lyek elő se gí tik, hogy – az ad di giak tól el té rően – ne ke zel je nek min den kit
egy for mán. Vé gül ezek a be szél ge té sek nem csak El len szá má ra hoz tak ja vu lást,
ha nem a töb bi gyer mek is pro fi tált be lő lük. Az egyé ni bá nás mód min den ki nek
csak ja vá ra vál hat, hi szen a kis gyer me kek is sa ját gon do la tok kal és el kép ze lé sek -
kel ren del ke ző füg get len sze mé lyi sé gek.

Gyak ran azt fel té te le zik, hogy a mi mo del lünk csak a már ki bon ta koz ta tott
kiemel ke dő te het sé gek re vo nat ko zik és a „rej tett”, po ten ciá lis te het sé gek re nem.
Ez egé szen biz to san nem így van. En nek iga zo lá sá hoz tér jünk ki még egy ki csit
er re a több fak to ros mo dell re, ame lyet a szak iro da lom ban „hár mas interdepen-
dencia-modellnek” ne vez nek. A triád (hár mas ság) – mint fen tebb már em lí tet -
tük – egy há rom elem ből vagy as pek tus ból ál ló cso por tot je lent, ame ly elemek
össze tar toz nak. Az interdependencia köl csö nös füg gést je lent, a füg gő ség ál ta li
össze fo nó dást. Eb ből a mo dell ből ki tű nik, hogy a két triád kö zöt ti po zi tív köl-
 csön ha tás és a kiegyen lí tett össze fo nó dás a kiemel ke dő te het ség za var ta lan fej lő -
dé se szem pont já ból meg ha tá ro zó.

Mi vel egy részt a há rom sze mé lyi ség jegy és a há rom leg fon to sabb szo ciá lis
ve tü let, más részt pe dig en nek a két hár mas cso port nak a köl csö nös füg gő sé ge
kap itt hang súlyt, e mo del lel egy sze rűbb az aka dá lyo zó oko kat és fak to ro kat ki-
 de rí te ni, aho gyan azt El len pél dá ján is lát hat tuk.
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A szü lők kel és ta ná rok kal va ló be szél ge té sek so rán elen ged he tet len, hogy a
gyer me ket együt te sen ala po san „fel tér ké pez zük”: a szel le mi és szo ciá lis ké pes sé -
geit éppúgy, mint ér zel mi éle tét, mo ti vált sá gát és a szo ciá lis kö rül mé nyek meg-
élé sét. Csak ha már kiala kí tot tunk egy össz ké pet a diák sze mé lyi sé gé ről, ak kor
tu dunk összeál lí ta ni egy, az adott gye rek re sza bott fej lesz tő kon cep ciót.

Mun ka mód sze rünk a kö vet ke ző: elő ször is szük ség van egy tel jes „fel tá rás ra”,
a „le le tek” kiér té ke lé sé re, meg kell ál la pí ta nunk, hogy fennáll-e diszk re pan cia az
elért és a po ten ciá lis szín vo nal kö zött, ki kell ta lál nunk, hogy hol van nak eset le -
ges za va ró té nye zők a szo ciá lis kap cso la to kon be lül és csak ezután le het összeál -
lí ta ni az adott sze mély re sza bott fej lesz tő prog ra mot. Nagy hang súlyt kap ilyen-
 kor az ál ta lunk ja va solt in téz ke dé sek meg va ló sít ha tó sá ga is. A leg jobb
kon cep ció sem ér sem mit, ha nem le het átül tet ni a gya kor lat ba.

Újabb fej lesz té sek

Howard Gardner ame ri kai pszi cho ló gus je len tő sen hoz zá já rult ah hoz, hogy a
szűk ér te lem ben vett in tel li gen cia fo gal ma je len tő sen ki bő vült. Már 1983-ban
nyil vá nos ság ra hoz ta a nyolc mi nő sé gi kri té rium alap ján felál lí tott hét in tel li -
gen cia-fel fo gá sát: a nyel vi, lo gi kai-ma te ma ti kai, tér be li, ze nei, tes ti-ki nesz te ti -
kus, va la mint az inter- és intraperszonális in tel li gen ciát. Idő köz ben kiegé szí tet te
kon cep ció ját a na tu ra lis ta in tel li gen ciá val. Az eg zisz ten ciá lis vagy spi ri tuá lis in-
 tel li gen ciát in kább csak fél-in tel li gen ciá nak te kin ti. Vic ce sen azt szok ta mon da -
ni, hogy ma xi mum 8 és fél in tel li gen ciá ról le het be szél ni (Gardner 1999, 66). Az
inter- és intraperszonális in tel li gen ciát szo ciá lis és emo cio ná lis in tel li gen ciá nak
is szo kás ne vez ni.

Gardner legújabb de fi ní ció ja így hang zik: „Az in tel li gen cia egy bio-pszicho-
lógiai po ten ciál olyan in for má ciók fel dol go zá sa cél já ból, ame lyek tár sa dal mi
kör nye zet ben ak ti vá lód hat nak azért, hogy olyan prob lé má kat le hes sen meg-
ol da ni vagy olyan pro duk tu mo kat le hes sen előál lí ta ni, ame lyek az adott tár-
 sa da lom ban ér té kes nek szá mí ta nak” (i.m., 33–34). Ezek sze rint nincs ön ma gá -
ban ér ten dő in tel li gen cia. Az in tel li gen cia min den eset ben egy adott
kul tú rá hoz és tár sa da lom hoz kö tött. Ezen fe lül nem is a sem mi ből ke let ke zik,
jel lem ző rá a szo ciá lis va ló ság hoz kö tött ség. Fej lő dé se és a tár sa dal mi va ló -
ság hoz va ló il lesz ke dé se ál tal vá lik ér té kes sé, mindegy, hogy kiemel ke dő, át-
 la gos vagy ala csony in tel li gen ciá ról van szó.
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Gardner „multiple” in tel li gen ciá ja vi lág szer te nagy fi gyel met kel tett, de kü lö -
nö sen hasz nos nak bi zo nyult az is ko lai gya kor lat ban. Na gyon sok szem lél te tő és
ok ta tá si anyag is ké szült en nek kap csán. Az „Intelligence Reframed” (1999) cí -
mű köny vé ben szá mos, a már meg lé vő anya gok ra és olyan sze mé lyek re va ló uta-
 lás ta lál ha tó, akik kü lön bö ző or szá gok ban az egyes in tel li gen cia faj ták ta na nyag -
ban va ló al kal maz ha tó sá gá val fog lal koz nak. Né met nyelv te rü le ten Joëlle Huser
(2004) tett köz zé az is ko lá ban és a szü lői ház ban hasz nál ha tó gya kor la ti al kal -
ma zá si le he tő sé ge ket. Ma gyar nyelv te rü le ten lásd a Gé niusz köny vek so ro zat kö-
 te teit.

1993-ban Gardner meg je len tet te a „Creating Minds” cí mű köny vét, amely-
 ben hét, vi lág szer te kiemel ke dő és elis mert sze mély pél dá ján ke resz tül mu tat ja
be a kü lön bö ző in tel li gen cia faj ták lé te zé sét. Egy más után me sé li el a hét „krea tív
el me” élet út ját és ez zel együtt az adott in tel li gen cia egye dül ál ló meg nyil vá nu lá -
sát kí ván ja meg vi lá gí ta ni. Ezek sze rint T. S. Eliot a nyel vi, Eins tein a lo gi kai-ma -
te ma ti kai, Pi cas so a tér be li, Igor Stravinsky a ze nei, Martha Gra ham a tes ti-ki -
nesz te ti kus, Mahatma Gan dhi az in ter per szo ná lis, míg Sigmund Freud az
intraperszonális in tel li gen cia kép vi se lői. Ezek mind na gyon kü lön bö ző egyé ni
fej lő dé si utak, ez alap ján te hát ne héz len ne a krea tív em be rek fej lő dé si fo lya ma -
tá ról ál ta lá nos sá go kat meg ha tá roz ni. Egy do log ban azon ban fel tét le nül meg-
egyez nek: Mind annyian ha tal mas ki tar tás sal és fék te len mo ti vá ció val ren del -
kez tek hőn áhí tott cél jaik eléré sé ben, és mind annyiuk ra jel lem ző volt az is, hogy
éve kig tar tó nél kü lö zést is ké pe sek vol tak át vé szel ni. So kunk szá má ra már ez
ele gen dő ok lett vol na, hogy ki tű zött cél jain kat felad juk.

A szin tén ame ri kai pszi cho ló gus, Robert Sternberg is hoz zá já rult ah hoz,
hogy az in tel li gen ciá ra irá nyu ló be szű kült szem lé let meg vál to zott. Sternberg
meg kü lön böz te ti az ana li ti kus, a krea tív és a gya kor la ti in tel li gen ciát, va la mint
be ha tób ban fog lal ko zott az zal a kér dés sel, hogy mit je lent az in tel li gen cia az élet
si ke res sé ge szem pont já ból. Ő ezt si ker-in tel li gen ciá nak hív ja (Sternberg 1998),
mi vel az ily mó don meg ha tá ro zott in tel li gen cia egyet len iga zi pró ba kö ve vé gül
is a szak mai és sze mé lyes éle tünk si ke res sé ge. Sternberg sze rint a si ker-in tel li -
gen ciá val ren del ke ző em be rek ben sok a kö zös vo nás, füg get le nül si ke rük mér té -
ké től vagy an nak mód já tól (i.m., 275). Ha ezek a jel lem ző vi sel ke dé si je gyek hiá -
nyoz nak szak mai vagy pri vát éle tünk ben, ak kor an nak ön blok ko lás vagy ku darc
le het a kö vet kez mé nye. Ha azon ban az em ber ren del ke zik ez zel az in tel li gen ciá -
val, ak kor az dön tően hoz zá já rul hat ön ma ga ak ti vi zá lá sá hoz és vé gül a si ker hez
is (i.m., 275).

A mo ti vá ció a húsz meg kü lön böz te ten dő vi sel ke dé si jegy kö zül az el ső, mi -
vel ha nincs mo ti vá ció, ak kor még a leg kiemel ke dőbb te het ség is ke vés. Is ko lai
vagy szak mai si ke re ket mo ti vá ció nél kül nem le het elér ni. A töb bi ilyen jegy
pél dául: a cél tu da tos ság, koc ká za ti haj lan dó ság, kez de mé nye ző kész ség, ér vé -
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nye sü lé si ké pes ség, az ön saj ná lat el le ni im mu ni tás, és egy jó adag ön bi za lom.
Sternberg sze rint a si ker-in tel li gen ciá val ren del ke ző em be rek legin kább azál tal
tűn nek ki, hogy azo nos mér ték ben ana li ti ku san, krea tí van és prak ti ku san gon-
 dol kod nak és cse lek sze nek. A húsz vi sel ke dé si jegy kö zül ez az utol só az ana li ti -
kus, krea tív és gya kor la ti gon dol ko dás kö zöt ti kie gyen sú lyo zott kap cso la tot
mu tat ja. Ezek a si ker szem pont já ból oly fon tos és elen ged he tet len vi sel ke dé si
je gyek a kon ven cio ná lis in tel li gen cia tesz tek kel nem mér he tők. Sternberg sze-
 rint a sta ti kus in tel li gen cia egyál ta lán nem, vagy csak na gyon ke ve set szá mít az
élet ben. Az is ko lát és a szak mát csak ak kor le het si ke re sen vé gez ni, ha az is ko lá -
ban nem csak az ana li ti kus, ha nem a krea tív és gya kor la ti gon dol ko dást is fej-
 lesz tik és meg kö ve te lik.

Va la mennyi jegy szem lé le tes és pél da sze rű leírá sa meg győ ző és el fo gad ha tó.
A kér dés azon ban az, hogy mennyi re ta nul ha tók és mennyi re mér he tők a vi sel -
ke dé si min ták, il let ve hogy pon to san me lyek azok. Vé gül pe dig ki kell mon da -
nunk, hogy nem min den si ke res em ber ben lel he tő fel mind a húsz jegy. Ezt a
húsz vi sel ke dé si je gyet mégis le het mé ré si pon tok ként al kal maz ni, hogy a si ker-
in tel li gen cia kör vo na lai felis mer he tőek le gye nek.

Gardner és Sternberg el mé le ti fel fo gá sai ké pe zik a mo dern in tel li gen cia -el -
mé le tek mag ját. Kí sér le ti ered mé nyeik azt mu tat ják, hogy az in tel li gen cia mint
olyan nem lé te zik, azon ban sok kol lé gá juk IQ-hi szé keny sé gét nyil ván va lóan
csak ke vés sé tud ták ez zel be fo lyá sol ni. Gardner több fé le in tel li gen ciá ról szó ló
köny ve az zal a na gyon is be szé des cím mel ke rült a né met könyv piac ra, hogy
„Bú csú az IQ-tól”. Stern (1916) óta is mert tény, hogy a te het ség min dig csak a
tel je sít mény le he tő sé gét je len ti, nem pe dig ma gát a tel je sít ményt. A te het ség és
ez zel együtt a rend kí vü li te het ség kü lön fé le te rü le te ken kü lön fé le kép pen nyil vá -
nul meg. Ezen kí vül Stern már 1916-ban ki mond ta, hogy az ál ta lá nos is ko lás
gye re kek 10–15%-a te het sé ges vagy kiemel ke dően te het sé ges. Ezt a vé le ményt
kép vi sel jük mi is.

Az au to nóm ta nu lás mo dell je

Egy Eu ró pá ban alig is mert te het ség fej lesz té si mo dell az „au to nóm ta nu lás mo-
 dell je” (Betts – Kercher 1999). A gya kor lat ból fej lő dött ki és már több mint húsz
éve al kal maz zák kí sér le ti jel leg gel. Ab ból in dul ki, hogy a te het sé ges diá kok nak
kü lön bö ző ta nu lá si és fej lesz té si igé nyeik van nak, és ugyanúgy kü lön bö ző ta nu -
lá si és mun ka stí lus sal ren del kez nek. Az egyén öt fá zi son ke resz tül jut el ah hoz,
hogy ön ál lóan élet hosszig tar tó ta nu ló vá vál jon.

A „tá jé ko zó dá si sza kasz ban” ta ná rok kal, szü lők kel, diá kok kal együtt mű -
köd ve a szük sé ges fo gal mak tisz tá zá sa tör té nik. Pél dául: Mi az in tel li gen cia? Mi
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a te het ség? Ezen kí vül cso por tok kiala kí tá sá ra irá nyu ló te vé keny sé get foly tat nak,
az zal a cél lal, hogy a csa pat szel le met fej lesszék.

A „sze mé lyes fej lő dés sza ka szá ban” az inter- és intraperszonális ta nu lá si
ké pes sé get fej lesz tik. A kog ni tív, emo cio ná lis, szo ciá lis és tes ti kész sé gek nek, a
ma ga tar tás nak és a vé le mény nek tel jes mér ték ben azo nos mó don kell fej lőd -
nie.

A „gaz da gí tás (enrichment) sza ka szá ban” olyan szi tuá ció kat és al kal ma kat
te rem te nek a diá kok szá má ra (ku ta tá si cél ból), ame lyek túl mu tat nak a kö te le ző
ta na nya gon. Itt a té má kat és tar tal ma kat ön ál lóan dol goz zák ki.

A ne gye dik sza kasz ne ve „pro jekt mun ka kis cso por tok ban”, ahol 3–5 fős
kis cso por tok ban dol goz nak fel té má kat. Eze ket ké sőbb be mu tat ják az osz tály -
nak és más ér dek lő dők nek, majd a ki dol go zott mun ká kat bi zo nyos ér té ke lé si
kri té riu mok alap ján íté lik meg. A pro jekt mun ka az ak tív tu dás meg szer zé sé nek
egyik je len tős fel té te le.

Vé gül, az utol só sza kasz az el mé lyült ta nul má nyo kat szol gál ja. A diá kok itt
már ma guk ha tá roz zák meg, hogy mit ta nul nak, azt ho gyan pre zen tál ják, ho-
 gyan bí rál ják és ér té ke lik. A té ma meg ha tá ro zá sa és ki dol go zá sa so rán együtt
dol goz nak a ta ná rok kal és a szak ér tők kel. Na gyon fon tos en nél a sza kasz nál a le-
 zá ró pre zen tá ció és a vég ső ér té ke lés.

Az öt sza kasz rö vid leírá sa csak kor lá to zot tan köz ve tí ti azt a mo dellt, amely
egész em bert kí ván, azaz a kog ni tív, szo ciá lis és emo cio ná lis vi sel ke dé si je gye -
ket. A gya kor lat ban ez az öt sza kasz egy egész tan év re ter jed ki, ami egy di na mi -
kus fej lő dé si fo lya ma tot je löl ki. En nek az a cél ja, hogy a diá kok fe le lős ség tel je -
sen ta nul ja nak és él je nek.

*
Le zá rás ként meg kell ál la pí ta nunk, hogy nem áll ja meg a he lyét az a meg kö ze lí -
tés, amely ben pszi cho ló gu sok és pe da gó gu sok a kiemel ke dő in tel li gen ciát a kie-
mel ke dő te het ség gel azo no sít ják, aho gyan azt pél dául Stapf (2003a, 2003b) és
vom Scheidt (2004) ezt rend sze re sen meg te szik. A kiemel ke dő te het ség egy
egyén re sza bott ké pes ség egy vagy több te rü le ten, jó vagy ki vá ló tel je sít mé nyek
eléré sé re. Azért, hogy a le he tő ség ből tel je sít mény le hes sen – ahogy a több fak to -
ros mo dell ben is áb rá zol tuk – (lásd e könyv 20. ol da lát) mind az egyén, mind pe -
dig kör nye ze te ré szé ről tá mo ga tó és si ker nö ve lő fak to rok szük sé ge sek. Ami kor a
te het sé get pusz tán az IQ-ra re du kál ják, ak kor ép pen a va ló ság szen ved csor bát.



3. KÜ LÖN BÖ ZŐ TE HET SÉG FOR MÁK

A rend kí vü li te het ség hi va ta los de fi ní ció ját, aho gyan az az Egye sült Ál la mok ban
hasz ná la tos, már fen tebb megad tuk (15. old.). Tud juk, hogy több fé le te het ség -
faj tá ból in dul ha tunk ki. A kü lön le ges te het ség négy kü lön bö ző te rü le ten mu tat -
koz hat meg:

E te rü le tek egy adott sze mély nél gyak ran együtt for dul nak elő, ugyanak kor az
sem rit ka, hogy egy bi zo nyos te rü let kü lö nö sen nagy hang súllyal je le nik meg.
A rend kí vü li te het ség nek van nak egyé ni és ke vert for mái is. Eb ben a könyv ben
el ső sor ban olyan gyer me ke ket em lí tünk, akik szo kat lan in tel lek tuá lis adott sá -
gok kal, il let ve tel je sít mé nyek kel ren del kez nek. A könyv ben be mu ta tott Gard-
ner, Sternberg és Betts-féle mo del lek azt mu tat ják, hogy a te het sé gek kü lön fé le
te rü le te ken jut hat nak ki fe je zés re.

A krea ti vi tást gyak ran a le het sé ges rend kí vü li te het ség fon tos je lé nek tart ják. Itt
egy na gyon ne héz, nem egy sze rűen kö rülír ha tó fo ga lom ról van szó. A krea ti vi -
tás nak nem lé te zik ál ta lá no san ér vé nyes és el fo ga dott de fi ní ció ja, va la mint az
sem világos, hogy mi lyen je lek utal nak kis gyer mek kor ban az eset le ges ké sőb bi
krea ti vi tás ra. Le het va la ki na gyon krea tív és ere de ti a szám ta ni prob lé mák meg-
ol dá sá ban, de pél dául az írás te rü le tén már nem. Ezen kí vül bi zo nyos élet sza -
kasz ban le het va la ki egy vagy több te rü le ten is rend kí vül krea tív, ugyanak kor
nem ál lan dóan és meg sza kí tás nél kül.

A mi de fi ní ciónk ban a krea ti vi tás fon tos he lyet fog lal el. Ahogy a rend kí vü li
te het sé get, ugyanúgy a krea ti vi tást is min dig egy te rü let re vo nat ko zóan kell néz -
ni. Sen ki sem ál ta lá nos ság ban krea tív vagy ál ta lá nos ság ban na gyon te het sé ges.
Ez min dig egy bi zo nyos te rü le ten mu tat ko zik meg. A vizs gá la tok so ka sá gá ból
vi szont az de rül ki, hogy a leg több krea tív sze mély kiemel ke dően te het sé ges is.
Vissza fe lé ez már nem igaz: nem min den rend kí vü li te het ség krea tív is egy ben.

A mű vé szi te het ség fő leg az áb rá zo ló mű vé sze tek ben és a ze né ben jut ki fe je -
zésre. Az adott sá gok fej lő dé se eze ken a te rü le te ken erő sen függ at tól, hogy

1. az ér tel mi ké pes sé gek, az in tel lek tuá lis tel je sít mé nyek te rü le tén,

2. a krea ti vi tás és az al ko tó kész ség te rü le tén,

3. a mű vé sze tek te rü le tén, az áb rá zo ló- és ze nei mű vé szet ben, va la mint

4. a szo ciá lis te rü le ten, el ső sor ban a ve ze tői ké pes sé gek ben.
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mennyi re ösz tön ző és se gí tő a kör nye zet. A mű vé szi adott sá gok op ti má lis fej lő -
dé se gyak ran az zal jár együtt, hogy vég te le nül so kat kell gya ko rol ni és tré nin gez -
ni, ami nek a kö vet kez mé nye ként az ilyen gyer me kek gyak ran szen ved nek a tár-
 sa dal mi érint ke zés hiá nyá tól. Sok szor emiatt nem tud nak ba rát sá go kat köt ni.
Ehelyütt azt is fon tos rög zí te ni, hogy a kiemel ke dően te het sé ges gyer mek nem
egyen lő a „cso da gye rek kel”, mint ami lyen pél dául Mo zart volt. Az ilyen csúcs te -
het sé gek na gyon rit kák, százéven te csak egy vagy ket tő szü le tik. A mu zi ka li tást
azon ban ko rán fel le het éb resz te ni a gyer me kek ben (ld. lip csei pél da, 12. old.),
de csúcs tel je sít mé nyek hez csak vas szor ga lom és rend kí vü li ki tar tás ve zet het.

Ve ze tői ké pes sé ge ket gyak ran már egé szen ko rán meg le het fi gyel ni a gyer me -
kek nél. A jel lem zően köz ked velt és ba rát sá gos kis gyer me kek vi sel ke dé sé ben
felis mer he tőek azok az as pek tu sok, ame lyek a ve ze tő sze mé lyi ség szük sé ges 
fel té te lei. Egy jó ve ze tő től el vár ják, hogy tud jon bán ni az em be rek kel, ren del -
kez zen dön té si ké pes ség gel, he lyes lá tás sal, le gyen já ra tos a má sok kal va ló bá-
 nás mód te rén, va la mint le gyen tisz te let tel jes tar tá sa má sok kal szem ben. A nép -
sze rű ség szin tén fon tos té nye ző. Azon ban a ve ze tői tu laj don sá gok ról is el kell
mon da nunk, hogy ezek sem ma guk tól fej lőd nek ki va la ki ben. Eb ben az eset ben
is elen ged he tet len az okos és he lyes pe da gó giai se gít ség, már egé szen kis gyer -
mek kor tól.



4. A REND KÍ VÜ LI KÉ PES SÉG ÉS A TE HET SÉG

Gyak ran hasz nál ják szi no ni ma ként a „rend kí vü li ké pes ség” és a „te het ség” ki fe -
je zé se ket. So kan van nak, akik a „rend kí vü li ké pes ség” fo gal mát ki zá ró lag olyan
sze mé lyek kel kap cso lat ban hasz nál ják, akik in tel lek tuá lis te rü le ten ren del kez -
nek rend kí vü li ké pes sé gek kel, míg a „te het ség” fo gal mát ak kor, ha olyan sze mé -
lyek ről van szó, akik a sport, a ze ne vagy a kép ző mű vé szet te rü le tén mu tat nak fel
ki mon dott te het sé get. E két fo ga lom ily mó don va ló meg kü lön böz te té sét so kan
kri ti zál ják, mi vel az iga zi je len tés rejt ve ma rad.

Van nak olyan pe da gó gu sok és tu dó sok is, akik úgy tesz nek kü lönb sé get a
rend kí vü li ké pes ség és a te het ség kö zött, hogy azt ál lít ják: a rend kí vü li ké pes -
sé gek kel ren del ke zők több te rü le ten mu tat nak rend kí vü li adott sá go kat (mint
pél dául a nyel vek, a ma te ma ti ka és a ter mé szet is me ret te rü le tén), a te het ség
ki fe je zést vi szont ak kor ta lál ják he lyén va ló nak, ha va la ki csak egy te rü le ten ki-
emel ke dő, pél dául a ma te ma ti ká ban.

Vé gül van a pe da gó gu sok nak és a tu dó sok nak egy ki sebb cso port ja, akik a
két fo ga lom meg kü lön böz te té sé ben az in tel li gen cia- és tel je sít mény tesz tek ered-
 mé nyei re tá masz kod nak. Sze rin tük te hát rend kí vü li ké pes sé gek kel az ren del ke -
zik, aki a leg fel ső 10%-hoz tar to zik. Aki azon ban ala cso nyabb ér té ket ér el, az
„csak” te het sé ges.

Lát juk, hogy a két fo ga lom eg zakt hasz ná la tá ban nincs megegye zés, ezért a
nem zet kö zi szak iro da lom ban a két szó szi no nim, ro kon ér tel mű hasz ná la tát ré-
 sze sí tik előny ben. Eb ben a könyv ben a „te het sé ges”, „te het ség”, „kiemel ke dően
te het sé ges”, „rend kí vü li te het ség”, „kiemel ke dő te het ség”, „rá ter mett”, és „rá ter -
mett ség” ki fe je zé se ket mi is szi no ni ma ként hasz nál juk, te hát olyan ki fe je zé sek -
nek te kint jük őket, ame lyek azo nos vagy na gyon ro kon je len tés sel bír nak.

A gyer me kek le he tő leg jobb fej lő dé si le he tő sé gei ről, va la mint a rend kí vü li
te het ség is mer te tő je gyei ről szer zett tu dá sunk, és fő ként az, hogy tud juk, a gyer-
 me kek és a fia ta lok fej lő dé se szo ro san össze függ a tár sa dal mi kör nye zet jel lem -
zői vel, a kö vet ke ző kér dé sek meg vá la szo lá sá ra sar kall min ket.

Ezek nek a kér dé sek nek fo gunk a kö vet ke ző fe je ze tek ben utá na jár ni.

Ho gyan is mer jük fel a kiemel ke dően te het sé ges gyer me ke ket?

Me lyek a gyer mek és a tár sa dal mi kör nye zet kö zöt ti in terak ció spe ci fi kus és
po zi tív is mer te tő je gyei?

Ho gyan kell a kiemel ke dően te het sé ges gyer me ke ket ott hon és az is ko lá ban
ne vel ni?



5. MEG TA LÁL NI ÉS FEJ LESZ TE NI: 
A TE HET SÉG FEJ LESZ TÉS PE DA GÓ GIÁ JÁ NAK 
EL VÁ LASZT HA TAT LAN PÁR JA

Nem ré gi ben egy te het ség gon do zá si kon fe ren cián kiemel ke dően te het sé ges cse-
 cse mők ről is be szél tek. A je len lé vők kö zül so kan két ség be von ták, hogy már cse-
 cse mő kor ban is be szél he tünk te het ség ről. Vé gül is egy új szü lött még nem ké pes
be szél ni és az elé ge dett ség és elé ge det len ség meg nyi lat ko zá si for mái nagy já ból
egy for mák. Va ló igaz, hogy már a cse cse mők is nagy mér ték ben kü lön böz nek
egy más tól az ak ti vi tás és fi gye lem-rá for dí tás mér té ké ben.

Sok te het sé ges gyer mek szü lei vissza pil lant va vi lá go san em lé kez nek ar ra,
hogy gyer me kük már rö vid del a szü le té sük ki tűnt a köz vet len kör nye ze té ben lé -
vő dol gok ra és em be rek re va ló kü lö nös oda fi gye lé sé vel. Né hány szü lő ar ról szá-
 molt be, hogy az volt a be nyo má suk, cse cse mő ko rú gyer me kük már kon cent rál -
tan fi gyel te kör nye ze tét.

Ezek a gyer me kek nyel vi fej lő dé sük ben is gyak ran elő rébb jár nak tár saik nál,
hi szen sok szor már el ső szü le tés nap juk kör nyé kén né hány szót ki mon da nak és
ha ma ro san egész mon da to kat is tud nak ké pez ni. Má sok ez zel el len tét ben nyel vi
fej lő dé sük ben épp hogy vissza ma ra dott sá got mu tat nak, és csak másfél-kétéves
ko ruk ban szó lal nak meg, ak kor vi szont ke rek és nyelv ta ni lag he lyes mon da to kat
pro du kál nak. A „ké sei fej lő dés nek” na gyon va ló szí nű ma gya rá za ta van: a kie-
mel ke dően te het sé ges gyer me kek gyak ran na gyon pon to sak, pre cí zek, ma xi ma -
lis ták; csak ami kor már be lül va la mit tö ké le te sen tud nak, ak kor mu tat ják meg
azt. A be széd nél ez azt je len ti, hogy nyelv tu dá suk nak be lül ről „stim mel nie” kell,
mie lőtt han go san meg nyil vá nul ná nak.

Tér jünk azon ban vissza a fent em lí tett kon fe ren ciá hoz: nin cse nek ál ta lá no -
san ér vé nyes csal ha tat lan je lek, ame lye ket már cse cse mő kor ban a te het ség re va -
ló uta lás nak le het ne te kin tet ni. Az egyik prob lé ma ez zel ugyanis az, hogy pél-
 dául a „fi gyel mes te kin tet” nem min den ké sőbb te het sé ges nek bi zo nyu ló
gyer mek nél for dul elő. Még na gyon sok ku ta tást kell vé gez ni a gyer mek ter mé -
sze tes ott ho ni kör nye ze té ben, hogy ki de rít hes sük, pon to san me lyek a te het ség re
már cse cse mő kor ban uta ló je lek. Ezek az ered mé nyek kü lö nö sen fon to sak a szü-
 lők nek adott ta ná cso kat il le tően, hogy ho gyan bán ja nak gyer me kük kel, il let ve
ho gyan ne vel jék őket egé szen pi ci ko ruk ban. Ha a ki csi vel idő sebb (böl cső dés
vagy óvó dás ko rú) gyer me ke ket néz zük, ak kor gyak ran azt ta pasz tal juk, hogy
spon tán ér dek lő dést mu tat nak az ol va sás és az írás iránt. Ha ezt a kész te tést nem
fojt ják el, ak kor ezek a gyer me kek va ló ban meg ta nul nak ír ni és ol vas ni. Gyak ran
fej lesz te nek ki ma guk ban sa já tos mód sze re ket a szá mok kal és a mennyi sé gek kel
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kap cso lat ban, mi köz ben pél dául oda fi gyel nek az anyu ká ra, aki ép pen varr, és
ha tal mas lel ke se dés sel fi gye lik a mé rő sza la got, amellyel szá mol ni le het. Ilyen kor
a gyer mek sa ját aka ra tá ból és sa já tos mó don ta nul meg pél dául szo roz ni. Eb ben
a te kin tet ben megint azt ta pasz tal juk, hogy nem min den kiemel ke dően te het sé -
ges diák tu dott ko rán ol vas ni vagy ren del ke zett sa ját szá mo lá si mód sze rek kel.
Ter mé sze te sen az ilyen faj ta „tu dás szomj tól haj tott” vi sel ke dés ből ar ra le het kö-
 vet kez tet ni, hogy a gyer mek spon tán fi gyel mét már na gyon ko rán a ta nul ni va ló -
ra irá nyít ja. Az is ko lás kor előtt je lent ke ző effé le ta nu lá si elő me ne telt a ta ná rok
gyak ran ne ga tí van ér té ke lik, mi vel így az el ső és má so dik osz tály ban olyan gyer-
 me kek kel ta lál koz nak, akik már min dent tud nak, amit az is ko lá ban kel le ne
meg ta nul niuk. Itt egy olyan prob lé má ról van szó, ame lyet a szü lők nek és a ta ná -
rok nak nyíl tan meg kell be szél niük egy más sal, és olyan megol dást kell ta lál niuk,
amely a gyer mek nek is meg fe lel. Az nem for dul hat elő, hogy a gyer me ket azért
bün te tik, mert a sa ját spon tán fej lő dé si igé nyeit kö ve ti. Megint ér vé nyes az, hogy
a „nap tár dog má ba” ve tett hi tet el kell fe lej te ni. (Egyéb ként a be fo lyá sos hol land
is ko lai pszi cho ló gus, Luning Park már 1936-ban utalt er re.)

Pró bál junk meg to váb bi fel tű nő vi sel ke dé si for má kat meg fi gyel ni a kiemel -
ke dően te het sé ges gyer me kek nél! A nyel vi fej lő dés egy rög tön szem beöt lő ko rai
meg nyil vá nu lá sa a rend kí vü li te het ség nek, mi vel a nyelv ben fe je ző dik ki a gon-
 dol ko dás, fő leg a fia tal gyer mek ere de ti gon dol ko dá sa. 

Ha egy alig más fél éves kis lány azt mond ja: „ha ez a né ni kesz tyűt hord, ak kor
nem fá zik a ke ze”, ak kor ez zel azt jut tat ja ki fe je zés re, hogy meg tud ér te ni ok-
o ko za ti össze füg gé se ket. Kesz tyűt azért hord az em ber, hogy ne fáz zon a ke -
ze. A fen ti gyer me ki ki je len tés je len tő sé ge még na gyobb, ha is mer jük a szi tu-
á ciót is. A kis lány sze ret a föld szin ti ab lak ból né ze lőd ni. Na pon ta oda nyom ja
or rocs ká ját az üveg hez, hogy lás sa, mi tör té nik oda kint. Min den nap el megy
az ab lak előtt egy hölgy a ku tyá já val és üd vöz li a kis lányt. Ami kor az tán ez a
hölgy egy hi deg őszi na pon elő ször vi sel kesz tyűt, a kis lány lel ke sen né zi a ke -
zét, mert ad dig so ha nem lát ta kesz tyű ben a höl gyet (ta lán mást sem) és ek -
kor jut a fen ti frap páns ki je len tés re.

A nyelv pro duk tív hasz ná la ta (a rep ro duk tív hasz ná lat tal el len tét ben) nyil-
 ván va lóan a fia tal, kiemel ke dő te het sé gű gyer me kek köz pon ti is mer te tő je gye.
A szak köny vek ben és cik kek ben er re min dig utal nak.

Ha a kö vet ke zők ben meg pró bál juk meg vi tat ni a kiemel ke dően te het sé ges
gyer me kek né hány fon tos is mer te tő je gyét, ak kor szá mí tás ba kell ven nünk, hogy
ez a lis ta egé szen biz to san nem lesz tel jes és nem is il lik min den te het sé ges gyer-
 mek re. A kü lön le ges te het sé gek né hány jel lem ző pél dá ja azon ban a kö vet ke ző.

Pszi cho ló giai ér te lem ben az át lag nál gyor sab ban fej lőd nek, kö vet ke zés képp
gyak ran olyan, ko rai in tel lek tuá lis ér dek lő dés sel ren del kez nek, amely sem mi -
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képp sem ne vez he tő ko ruk nak meg fe le lő nek. Ezál tal mély sza ka dék ke let ke zik a
te het sé ges gyer me kek és a ve lük azo nos ko rúak in tel lek tuá lis vi sel ke dé se és
szín vo na la kö zött. Azál tal, hogy a leg több gyer mek tes ti fej lő dé se ko rá nak meg-
 fe le lő, még fel tű nőbb a diszk re pan cia a szel lem és a test kö zött. Sok pe da gó gus
ér zi ma gát ta nács ta lan nak és nem tud ja, hogy mit te gyen. Pe dig a ta ná rok nak
iga zá ból sem mi okuk nincs ar ra, hogy ta nács ta la nok le gye nek, hi szen egyet len
fej lő dés pszi cho ló giai tan könyv ben sincs az leír va, hogy a test nek és a szel lem nek
azo nos se bes ség gel és éle tünk fo lya mán ugyanab ban az idő pont ban kell fej lőd -
nie. A fej lő dés pszi cho ló giá ban az élet kor csak egy glo bá lis nor ma, még pe dig az
össz fej lő dés és a kü lön bö ző rész te rü le tek fej lő dé se te kin te té ben. Mindez pe dig
azt je len ti, hogy az élet kor egy hasz nál ha tat lan „ke ret” a kiemel ke dően te het sé -
ges gyer me kek és fia ta lok megíté lé sé ben.

A kiemel ke dően te het sé ges gyer me kek már egé szen ki csi ko ruk ban ki tűn nek
az zal, hogy na gyon kí ván csiak és szom jaz nak a ta nu lás ra. Az is mert „miért-
korszak”, amely ál ta lá ban há rom éves kor ban kez dő dik és há rom- és négy éves
kor kö zött éri el te tő pont ját, a te het sé ges gyer me kek nél sok kal ha ma rabb kez dő -
dik, és úgy tű nik, hogy so ha nem ér vé get. A nem kielé gí tő és egy sze rű vá la szok -
kal nem elég sze nek meg, és to vább kér dez nek, amíg nem kap nak pon tos vá laszt,
és ez na po kig, sőt he te kig is tart hat.

Úgy tű nik, a ter mé szet ele gen dő ener giá val lát ta el őket. Ez az zal jár, hogy
lát ha tóan so ha nem fá rad nak el, és ez zel a szü lő ket és a ta ná ro kat is az őrü let be
ker ge tik. A te het sé ges gyer me kek cse kély al vás igé nyé ről is so kat be szél nek, mi -
vel ők szel le mi te vé keny sé gü ket ak kor sem tud ják ab ba hagy ni, ha az ágy ban fek-
 sze nek. Má sok azt fi gyel ték meg, hogy ezek a gyer me kek jó al vók, és ezt a nap-
 köz be ni nagy ener gia fel hasz ná lás ra ve ze tik vissza.

Bár kon cent rál tan és tu da to san ké pe sek egy mun ká ra össz pon to sí ta ni,
egyide jű leg több do log gal is ké pe sek foglakozni. Az in for má ciót nyil ván va -
lóan na gyon ha té ko nyan fo gad ják és dol goz zák fel. Azt, hogy egy szer re több do-
 log ra is ké pe sek fi gyel ni, a szü lők és a ta ná rok gyak ran fe lü le tes ség nek tart ják.

Ki vá ló em lé ke ző te het sé gük és szé les ér dek lő dé si ská lá juk mel lett sok szor
kü lön le ges hu mor ér zé kük is van. A fi gyel mes hall ga tó két-hároméves gyer me -
kek től hu mo ros meg jegy zé se ket hall hat, ame lye ket ezek a gye re kek han gok és
sza vak kom bi ná ció já val ér nek el (pl. Badeanzug-Bratenanzug1 – két és fé lé ves
kis lány).

A tö ké le tes ség eléré sé re va ló haj lam és az az igény, hogy fel tét le nül egye-
 dül, sa já tos mó don csi nál ja nak va la mit, sok szü lőt és ta nárt jut ta tott már a két-
 ség be esés szé lé re. A rend kí vü li te het sé gek szá má ra tel je sen nor má lis do log az,

1 Für dő ru ha-sült ru ha: szó já ték ha son ló hang zás alap ján (a ford.).
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ha va la mit a vég ső kig tisz táz ni akar nak. Ezt a tö ké le tes ség re va ló kész te tést 
va ló szí nű leg az is alá tá maszt ja, hogy né mely kiemel ke dően te het sé ges gyer -
mek ki fe je zet ten ké sőn kezd el be szél ni, ak kor azon ban rög tön tö ké le tes mon-
 da to kat al kot, töb bes szá mot egyez tet és he lye sen hasz nál ja az igét (l. 29. old.),
és ezt gyak ran már két éves kor ban meg te szi. A kö vet ke ző pél da e te kin tet ben
na gyon jel lem ző:

Egy két éves kis fiú, aki előt te alig ej tett ki né hány szót, egyik nap azt mond ja az
anyu ká já nak: „Nézd, Ma ma, ott egy mó kus!” Az anyát ez a „nyel vi rob ba nás
annyi ra meg ha tot ta, hogy azon nal a fér je mun ka he lyé re sie tett a gyer me ké -
vel és azt mond ta: „Na, hall gasd meg, mit mon dott ne kem az imént a fiunk!”
Mi re a fiú tel je sen hig gad tan azt fe lel te: „Csak azt mond tam anyá nak, hogy
nézd, ott egy mó kus!”

Va ló szí nű leg össze füg gés ben van ezen ala pos ság gal és tö ké le tes ség gel, hogy a
kiemel ke dően te het sé ges gyer me kek na gyon ha mar – nem rit kán már három-
négyéves kor ban – az élet ér tel mé ről el mél ked nek, és nyo ma té kos kér dé se ket
tesz nek fel e té má ról. Ők nem csak az em ber ere de té ről akar nak min dent tud ni,
ha nem ar ról is, hogy mi van a ha lál után. A di no szau ru szok és a csil la gá szat
irán ti ér dek lő dé sük is min den bi zonnyal in nen ere dez tet he tő. Ezek a te rü le tek
ugyanis a kö vet ke ző kér dé sek tö mö rí tett vál to za tai: Hon nan szár ma zunk és ho -
vá me gyünk? Az em ber lé te zé sé ről szó ló, ilyen mély re ha tó gon do la tok miatt
már a fia tal gyer me kek is ar ra a felis me rés re jut hat nak, hogy az élet ér tel met len.
A sa ját éle tünk ér tel mé ről szó ló kon zek vens el kép ze lé sek fia tal kor ban ön gyil -
kos sá gi gon do la tok hoz, sőt ön gyil kos ság hoz is ve zet het nek.

Ezek a gyer me kek már óvo dás kor ban ön szán tuk ból meg ta nul nak ol vas ni
és ír ni. Ez azon ban nem min den rend kí vü li te het ség re ér vé nyes. Egyelő re nincs
pon tos vá lasz ar ra a kér dés re, hogy miért ta nul nak meg egye sek spon tán, már
óvo dás kor ban ol vas ni, a töb biek pe dig nem. A ko rai ol va sás nak és írás nak
gyak ran az tán az a kö vet kez mé nye, hogy az ilyen gye re kek csú nyán ír nak, mi vel
a finommotorika eb ben a kor ban még nem elég fej lett. Az ál ta lá nos is ko lai ta ná -
rok sze mé ben, akik azért nem min dig jó in du la túan kö ze led nek az effé le te het sé -
ges gyer me kek fe lé, gyak ran ép pen a csú nya írás az, amit megen ged he tet len nek
tar ta nak. Sok ál ta lá nos is ko lai ta nár pon to san a szé pí rást tart ja az is ko lai ta nu lás
és al kal maz ko dás leg fon to sabb je lé nek. Egyéb ként bi zo nyí tott tény, hogy a kis-
 gyer mek kor ban meg szer zett csú nya írá son cél zott gya kor la tok kal ké sőbb le het
ja ví ta ni.

Ezek a gyer me kek az zal is kiemel ked nek tár saik kö zül, hogy ko rán ki fej lesz -
tik ma guk ban a mennyi ség- és szám fo gal ma kat és sa ját szá mo lá si mód sze rü -
ket. Az tán gyak ran ki de rül, hogy a szá mok kal va ló ön ál ló bá nás mód nem egye-
 zik az zal a mód szer rel, amely az ál ta lá nos is ko lá ban szo ká sos. És ál ta lá ban „csak
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az a jó”, amit az is ko lá ban ta ní ta nak. Ez ter mé sze te sen konflik tus hely ze tet te-
 remt a ta nár és a diák kö zött, ahol az egyen lőt len küz de lem ben nyil ván va lóan
min dig az utób bi a vesz tes. Ha a ta nu ló tól túl sá go san drasz ti ku san és irá nyí tot -
tan meg kö ve te lik, hogy azt te gye, amit az is ko la előír, ak kor az már is ko lai pá lya -
fu tá sa ele jén ha tal mas csa ló dás hoz, sőt alul mo ti vált ság hoz is ve zet het.

A passzív szó kincs, ami annyit je lent, hogy több szót megér tünk, mint
amennyit hasz ná lunk, ezek nél a gyer me kek nél kö rül be lül egy éves ko ruk ra 100
fö lé te he tő, ami ál ta lá ban más fél- két éves gyer me kek re jel lem ző.

Az össze füg gé sek felis me ré se (pl. a kap cso ló és a lám pa kö zöt ti össze füg gés),
va la mint az ok-o ko za ti vi szo nyok megér té se (pl. a kesz tyűs hölgy, l. 30. old.) a
kiemel ke dően te het sé ges gyer me kek nél már ki lenc hó na pos kor ban meg fi gyel -
he tő, míg ez nor má lis eset ben csak há rom éves gye re kek nél ta pasz tal ha tó.

A kiemel ke dően te het sé ges gyer me kek nél már el ső élet évük má so dik fe lé ben
meg fi gyel he tő az úgy ne ve zett „Tárgy per ma nen cia”, amely egyéb ként csak a 18.
hó nap kö rül fej lő dik ki. E a szak nyel vi ki fe je zés an nak a felis me ré sét je len ti,
hogy egy ob jek tum (pl. az anya vagy egy já ték) nem szű nik meg lé tez ni ak kor
sem, ha már nem lát ha tó. A kis gyer me kek gyak ran sír nak, ha az anya ki megy a
szo bá ból, mert azt hi szik, hogy ak kor már nem is lé te zik.

To váb bi ko rai jel nek szá mít a pszichomotorika te rü le tén mu ta tott gyors fej-
 lő dés. Ál ta lá ban a gyer me kek kö rül be lül két éves kor ban tud ják egy könyv lap jait
mu ta tó és nagy uj juk kal la poz ni. Ez a finommotorika – amely tel je sen más, mint
ami az írás hoz szük sé ges – nem rit kán már ki lenc hó na pos kor ban meg fi gyel he -
tő a te het sé ges gyer me kek nél. Ezen kí vül ké pe sek fel szó lí ta ni a fel nőt te ket ar ra,
hogy me sél je nek ne kik va la mit, még pe dig úgy, hogy a ké pes könyv ben ki ke res -
nek ké pe ket és rá mu tat nak, mert sze ret né nek meg hall gat ni egy ar ról szó ló tör té -
ne tet. Ezt a be széd men tes kom mu ni ká ciós ké pes sé get a szak iro da lom gyak ran
em lí ti. Nem olyan gyak ran ír nak vi szont ar ról, hogy a kiemel ke dően te het sé ges
gyer me kek már el ső élet évük előtt tud nak jár ni, gyak ran már 7–8 hó na pos kor-
 ban. A já rás ta nu lás nor má lis fej lő dé si sza ka sza 12–18 hó na pos kor kö zött megy
vég be (to váb bi fej lő dé si ada tok hoz lásd Mönks – Knoers 1996).

A kiemel ke dően te het sé ges gyer me kek vi sel ke dé si je gyei nek fel so ro lá sa ez zel
ko ránt sem tel jes, en nek el le né re hasz nál ha tó se gít sé gül szol gál hat a rend kí vü li
te het ség ko rai felis me ré sé ben. Ha he lye sen is mer jük fel e je gye ket, ak kor job ban
fi gye lem be le het ven ni a gyer mek fej lő dé si igé nyeit. Az ön kép he lyes ala ku lá sá -
hoz, vi sel ke dé sünk és pszi chi kai kö zér ze tünk köz pon ti irá nyí tá sá hoz szük sé ges,
hogy kez de tek től fog va ki tér jünk a gyer me kek fej lő dé si szük ség le tei re. Ha a ta-
 nu lá si és tu dás szom jat nem is mer jük fel, eluta sít juk vagy meg fé kez zük, ak kor az
már ko rán fej lő dé si za va rok hoz ve zet het. Mind a ne ve lő, mind pe dig a gyer mek
szá má ra meg fe le lőbb, ha min dent meg te szünk an nak ér de ké ben, hogy a fej lő dé -
si za va ro kat el ke rül jük.
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6. A GYER MEK ÉS SZO CIÁ LIS KÖR NYE ZE TE: 
A KÖL CSÖ NÖS EL FO GA DÁS 
ÉS AL KAL MAZ KO DÁS

Leír tuk azo kat a prob lé má kat, ame lyek El len és szü lei szá má ra adód tak, ami kor
a kis lány négy és fé lé ve sen óvo dá ba ment. Né hány be szél ge tés után az óvó nők
job ban a mé lyé re lát tak a prob lé má nak és megér tet ték, ho gyan le het a te het sé ges
gyer me kek kel a leg job ban bán ni. Be lát ták, hogy a tan köny vek ben leírt fej lő dé si
sza bály sze rű sé gek nem min dig helyt ál lóak, nem min den gyer mek re il le nek, a
kiemel ke dően te het sé ge sek re pe dig egé szen biz to san nem. El len ese té ben a
prob lé ma gyö ke re ab ban rej lett, hogy a gyer mek és az óvo da kö zött lé vő köl csö -
nös el fo ga dás ban és al kal maz ko dás ban za var ke let ke zett. A gyer mek úgy érez te,
hogy nem fo gad ják el, az óvo da pe dig meg kö ve tel te tő le, hogy beil lesz ked jen. Az
el fo ga dás/beil lesz ke dés pe dig prob lé mát okoz hat, ha nem köl csö nös, azaz nem
va ló sul meg mind két fél ré szé ről.

Az em be ri fej lő dés min dig egy két ol dal ról meg ha tá ro zott fo lya mat. Esze rint
a gyer me ket ter mé sze te sen be fo lyá sol ják a szü lők, de ez vissza fe lé is igaz: a gyer-
 mek is be fo lyá sol ja szü lei vi sel ke dé sét és cse le ke de teit, vagyis az em be ri fej lő dés
köl csö nös al kal maz ko dást fel té te lez. Ki csit más képp fo gal maz va: a fej lő dés egy
„adok-ka pok” fo lya mat, azaz egy faj ta cse re. Ez a köl csö nös vi szony alap já ban
vé ve min den em be ri kap cso lat ra igaz; ahol em be rek egy más sal kap cso lat ban áll-
 nak, ott az „adok-ka pok” a já ték ré sze. Ami az is ko lai vi sel ke dést il le ti, so kan ab -
ból in dul nak ki, hogy a diák nak kell al kal maz kod nia az is ko lai sza bá lyok hoz,
mi vel ő a ta nu ló, a „nö ven dék”. A ké sőb biek ben ki té rünk még er re a rosszul ér-
 tel me zett is ko la sze rep re.

Min den egyes em ber alap ve tő jel lem ző je, hogy az adott tár sa da lom és kul-
 tú ra szo ká sai ba úgy mond „be le nő”. Nem csak a kü lön bö ző tár sa dal mak kö zött
lel he tők fel azon ban kü lönb sé gek, ha nem egy tár sa dal mon be lül is je len tős el té -
ré sek van nak az élet fel fo gás ban, és ab ban, hogy mit tar ta nak fon tos nak az élet-
 ben. Mi köz ben az em be ri lét egyik felada ta, hogy meg ta lál juk sa ját utun kat, és
hogy egyen súlyt te remt sünk sa ját ké pes sé geink, kí ván sá gaink és a tár sa dal mi
le he tő sé gek és kö ve tel mé nyek kö zött. Ez az al kal maz ko dá si fo lya mat ne héz fel-
adat tá és te her ré is vál hat, ha az egyén és kör nye ze te kö zöt ti tá vol ság bi zo nyos
te kin tet ben túl nagy. A kö vet ke ző há rom gya kor la ti pél dán ke resz tül sze ret -
nénk rá mu tat ni, hogy mi lyen le het a gyer mek és szo ciá lis kör nye ze te kö zöt ti
konf ron tá ció. Mind há rom eset ben a gyer me kek az el fo ga dá sért és a beil lesz ke -
dé sért har col nak.
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Andreas

A csa lád egy nagy vá ros kö ze lé ben lé vő kistelepülésen élt. Andreas szü lei ak kor
köl töz tek ide, ami kor az apa évek kel aze lőtt a vá ro si kór ház ban bel gyó gyász ál-
 lást ka pott. Tu laj don kép pen az ele jé től fog va „ide gen nek” te kin tet ték őket ab ban
a vi dé ki kör nye zet ben. Az apa azon ban azon a vé le mé nyen volt, hogy a va ló ság -
ban az élet min den te rü le tén van nak kü lönb sé gek, ezért ott kell beil lesz ked ni,
ahol az em ber él. Andreas és kishúga, Gaby ezért a ki csi fa lu si is ko lá ba ke rül tek.
Tu laj don kép pen már az el ső perc től fog va nem érez ték jól ma gu kat az is ko lá ban.
Ál lan dó cél táb lái vol tak a pisz ká ló dá sok nak és né ha tett le ges sé gig is fa jult a do -
log. Andreas ál lan dóan kér dé se ket tett fel az osz tály ban, és nagy tu dá sa miatt is
ki tűnt a töb biek kö zül. Szó kin cse jó val gaz da gabb volt osz tály tár saié nál, és kiej -
té sén nem volt érez he tő az a jel leg ze tes fa lu si ak cen tus. A töb bi diák ezt per sze
idét len nek tar tot ta, és azt gon dol ták ró la, hogy meg játssza ma gát. Ne kik ez már
pont elég volt ah hoz, hogy tá mad ni kezd jék. Kó rus ban kia bál ták, hogy idió ta,
leen ged ték ke rék pár ja ke re keit, több ször is be lök ték bi cik li jét és őt ma gát is a bo-
 kor ba, vagy ki kö töz ték egy fá hoz. Andreas ugyan erő tel je sen pró bál ta ma gát vé-
 de ni, de ilyen faj ta túl erő vel szem ben nem te he tett sem mit. A szü lei azt mond ták
ne ki, hogy ez az élet ke mény is ko lá ja, és hogy tart son ki. A kishúgát, Gabyt sem
kí mél ték az is ko lá ban. Né hány diák rend sze re sen sa rok ba szo rí tot ta és azt kö ve -
tel te tő le, hogy mond ja azt, hogy a báty ja egy idió ta. És ami kor Gaby tel jes két-
 ség be esé sé ben vé gül is ki mond ta ezt, ak kor a töb biek te le to rok kal kia bál va uj-
 jong tak: „hall já tok, ő ma ga mond ta, hogy idió ta!”

Egy szü lői ér te kez le ten a szü lők szó ba hoz ták a gye re kek kel szem be ni pisz ká -
ló dá so kat és csú fo ló dá so kat. Vi lá gos volt, hogy a ta ná ro kat nem iga zán ér de kel -
te az ügy, és túl zás nak ta lál ták, hogy ne kik kel le ne fi gyel ni ar ra, hogy Andreas és
Gaby jól érez zék ma gu kat az is ko lá ban. A fa lu la kói a nem tős gyö ke re se ket be to -
la ko dó nak tart ják, aki ket eluta sí ta nak és ez alól a ta ná rok sem ki vé te lek. Ezen kí -
vül az is ko la az in tel lek tuá lis tel je sít mé nyek kel szem ben is in kább eluta sí tóan vi-
 sel ke dik. Így pél dául az olyan he lye sí rá si hi bá kat, mint „Külschrank” vagy
„Ehrgeiß”2 nem is ja vít ják.

Már az ele jén tisz tán kel lett vol na lát ni, hogy túl nagy volt az át me net, amit
Andreastól el vár tak. A beil lesz ke dé si le he tő ség mind Andreas, mind pe dig a fa lu
la kói szá má ra meg le he tő sen cse kély volt. Eh hez já rult még, hogy a fa lu la kói nál
a be fo ga dá si haj lan dó ság még nyo mok ban sem volt fel lel he tő. A szü lők nek az a
kí ván sá ga, hogy eb ben a kör nye zet ben nor má lis la kos ként nor má lis he lyet fog-
 lal ja nak el, egy sze rűen meg va ló sít ha tat lan volt. Még ha az is ko la haj lan dó is lett

2 He lye sen: Kühlschrank, Ehrgeiz.
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vol na Andreas ta nu lá si igé nyei nek ele get ten ni, szo ciá lis te kin tet ben va ló szí nű -
leg ak kor is át hi dal ha tat lan sza ka dék tá ton gott vol na köz tük.

An na

An na már két éves ko rá ban, a bölcsödében ki tűnt gaz dag szó kin csé vel. Az tán az
óvo dá ban fel tét le nül meg akart ta nul ni ol vas ni. Az óvo da ta ná csá ra azon ban az
anya a gye rek ez irá nyú spon tán tö rek vé sét el foj tot ta. Az óvó nő nek ugyanis az
volt a vé le mé nye, hogy An ná nak, majd ha is ko lá ba megy, nem lesz sem mi dol ga.
Itt kez dő dött An na spon tán és ter mé sze tes is ko lai ta nu lá si és tudásvágyának el-
 nyo má sa. Mi vel ő azon ban min dig is szó fo ga dó és en ge del mes gye rek volt, ez
elein te nem oko zott prob lé mát. En ge dett az óvó né ni aka ra tá nak és az anya jó
szán dé kú nyo má sá nak. Az is ko lai évek alatt azon ban tu dás vá gya ál lan dó el nyo -
má sa miatt mo ti vá ció ja olyan szin ten le csök kent, hogy nem volt már ked ve az
is ko lá hoz és nem is tar tot ta fon tos nak, hogy be le ves se ma gát a ta nu lás ba. A há zi
felada tok nál nem volt szük sé ge se gít ség re és nem is kel lett megeről tet nie ma gát,
mert játsz va meg csi nál ta azo kat. Az ál ta lá nos is ko la el mu lasz tot ta, hogy olyan
ta na nyag gal lás sa el An nát, amely ki hí vást je len te tett vol na szá má ra és fel kel tet te
vol na ér dek lő dé sét. Csu pa una lom volt az egész, sem mi más, csak una lom.

Idő köz ben azon ban ki fej lesz tett egy mód szert, amellyel iz gal mas sá tet te a
tan a nya got a ma ga szá má ra: Ami kor elő re tud ta, hogy mi lyen té mát fog nak fel-
 dol goz ni az órán, előt te ott hon in ten zí ven fog lal ko zott ve le, tu da to san ké szült
rá. Az tán ké sőbb, ami kor a ta nár az adott té mát ma gya ráz ta, erő sen ar ra kon-
 cent rált, hogy nem kö vet-e el va la mi hi bát. És ha ész re vett va la mit, ak kor azt
rend sze re sen ki is ja ví tot ta. Ez volt a mód sze re ar ra, hogy ő is szó hoz jus son az
osz tály ban, mi vel egyéb ként a ta nár so ha nem adott ne ki le he tő sé get. A ta ná rok
az ilyen ma ga tar tást ter mé sze te sen ir ri tá ló nak és a tu dá lé kos ság erő sza kos for-
 má já nak tart ják. Tény azon ban, hogy An na az évek so rán azért vet te fel ezt a ma-
 ga tar tást, mert tel je sen fruszt rált lett at tól, hogy ké pes sé geit a leg ke vés bé sem
vet ték fi gye lem be, és te het sé gét nem fej lesz tet ték.

Az is ko la azon ban nem csak in tel lek tuá li san nyúj tott fáj dal ma san ke ve set,
ha nem szo ciá lis te kin tet ben is: né hány ta nár rész mun ka idős fog lal koz ta tott sá -
ga és rend sze res be teg sé gei miatt An ná nak hét kü lön bö ző ta ná ra volt. Fej lő -
déspszi cho ló giai szem pont ból ép pen az el ső ál ta lá nos is ko lás évek ben na gyon
fon tos a vál to zat lan ta nár sze mé lyi ség, hogy a gye re kek bi zo nyos mér té kig ér-
 zel mi leg kö tőd ni tud ja nak és biz ton ság ban érez zék ma gu kat. Ál lan dó ta nár vál -
tá sok kal mindez egyál ta lán nem va ló sít ha tó meg. A fia tal ál ta lá nos is ko lás
gyer me kek nek egész sé ges szo ciá lis és ér zel mi fej lő dé sük höz szük sé gük van egy
erős kéz re.
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An na öccse, Oskar, aki idő köz ben szin tén ál ta lá nos is ko lá ba jár, egé szen
más hogy ke ze li a hely ze tet. Ő nem vi se li el, ha ta nu lá si igé nyeit kor lá toz zák és
ve he men sen el lenáll az ilyes faj ta tö rek vé sek nek. Az is ko lá ban van egy bi zo nyos
óra, ami kor min den ki vá laszt hat, hogy mit sze ret ne csi nál ni. Ezen az órán azon-
 ban Oskarnak meg til tot ták, hogy ol vas son, mert a ta nár nő fél at tól, hogy Oskar
túl nagy előny re te het ne szert. Ő ezért tün te tő leg az asz tal ra te szi a lá bait és kö-
 ve te li, hogy a töb bi gye rek hez ha son lóan ő is ma ga dönt hes se el, hogy mit csi nál
– mi az, hogy a töb biek nek sza bad, ne ki meg nem?!

Oskar vi sel ke dé se ál tal jöt tek rá a szü lők, hogy An na szó fo ga dó ter mé sze te
miatt az évek so rán in tel lek tuá li san „alul táp lált” ma radt. Csak ek kor vált szá-
 muk ra vi lá gos sá, hogy An ná nak az is ko lá ban töl tött idő min den volt, csak kel le -
mes nem, és hogy a ta nu lás szem pont já ból lé nye ge sen töb bet kap ha tott vol na,
ha lett vol na rá le he tő sé ge. Ezen fe lül most ér tet ték meg, hogy An na egyál ta lán
nem ta nul ta meg a szigorúságot, né ha erő fe szí té se ket kell ten nie, ami re pe dig a
kö zép is ko lá ban fel tét le nül szük sé ge lesz. A mo ti vá ció, az az aka rat, hogy va la mit
elér jünk, nem ma gá tól ke let ke zik: a mo ti vá ció fel té te le zi azt, hogy az em ber
vagy sa ját kész te tés ből, vagy a kül ső kö rül mé nyek ál tal mo ti vált tá vá lik. An ná -
nál to váb bá még an nak a ve szé lye is fennáll, hogy az is ko lá ban fel vett vi sel ke dés,
amellyel a ta ná ro kat „el lenőriz te”, an ti pa ti kus sze mé lyi ség jeggyé fej lőd het.

An na ese té ben a konf ron tá ció nem volt annyi ra mély re ha tó. Őt a kör nye ze te
nem tar tot ta kí vül ál ló nak, ezen kí vül ő nagy haj lan dó sá got mu ta tott ar ra, hogy
szo ciá li san beil lesz ked jen a töb biek kö zé és egy ben csök kent se ta nu lá si igé nyeit.
Ezt a ma ga tar tást kö ve tel ték meg tő le, mi vel az is ko la a szel le mi fej lesz tést tel je -
sen el ha nya gol ta. Az is ko la nem csak An ná nak, ha nem so ha sen ki nek nem ja va -
sol ta, hogy az ál ta lá nos is ko lai ta nul má nyait kö zép is ko lá ban foly tas sa. Azál tal,
hogy An na kis öccse, Oskar nem hagy ta, hogy el ve gyék tő le az ön fej lesz tés jo gát,
konflik tus ke let ke zett. Mindezek után a szü lők las san be lát ták, hogy mi köz ben
ar ra tö re ked tek, hogy a gye re kek szo ciá li san beil lesz ked je nek, nem vet ték ész re,
hogy az ér tel mi ké pes sé gek te rü le tén más sza bá lyok ural kod nak, mint a tár sa -
dal mi együtt élés egyéb te rü le tein. Így pél dául, ha ext rém pél dát akar nánk em lí -
te ni, le he tet len az, hogy egy ki fe je zet ten ala csony in tel li gen ciá jú em ber egy tu-
 dó sok ból ál ló cso port ban hir te len na gyon ma gas szel le mi szint re ug rik, pusz tán
csak azért, hogy ne lóg jon ki a sor ból. Az ilyen ese tek nek ugyanis ha tárt szab a
ter mé szet.

Ale xan der

Ami kor Ale xan der há rom éves volt, a szü lei hoz zánk for dul tak, mert tud ni sze-
 ret ték vol na, ho gyan ne vel jék leg ha té ko nyab ban gyer me kü ket. Azt is meg akar-
 ták tud ni, he lye sen lát ják-e, hogy Ale xan der na gyon in tel li gens és gyor sab ban
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fej lő dik tár sai nál. Nem vol tak ugyanis biz to sak eb ben, mi vel Ale xan der egy ke
volt és így nem volt össze ha son lí tá si alap juk.

Ale xan der már há rom éves ko rá ban rend kí vü li ér dek lő dést mu ta tott a mű-
 sza ki dol gok iránt. Nem csak ren ge teg szer szám ne vét tud ta, ha nem azt is, hogy
ho gyan kell ve lük bán ni. Így pél dául tisz tá ban volt ve le, ho gyan mű kö dik a to ló -
mé ter és a víz mér ték. Ami kor pél dául egy na pon az ut cá ban olyan mun ká la to kat
vé gez tek, ame lyek hez mar ko ló gé pet kel lett hasz nál ni, ak kor az anyu ká ja fel-
ügye le te mel lett fel má szott a ve ze tő ülés re, és azt ad dig nem volt haj lan dó el-
 hagy ni, amíg az utol só rész le te kig el nem ma gya ráz tak ne ki min dent. A par ko ló
mo tor ke rék pá rok is na gyon ér de kel ték. Tud ni akar ta az al kat ré szek ne vét, ame-
 lye ket az tán ad dig is mé telt, amíg meg nem je gyez te. A klasszi kus ze ne is ér de kel -
te és bi zo nyos ze ne szer zők iránt kü lön le ges ér dek lő dést mu ta tott.

A pszi cho ló giai teszt vizs gá lat ered mé nyei alá tá masz tot ták a szü lők gya nú ját:
Ale xan der in tel lek tuá li san kiemel ke dően te het sé ges nek és na gyon krea tív nak
bi zo nyult. A szü lők nek ar ra a kér dé sé re, hogy ho gyan ne vel jék Ale xan dert, azt
vá la szol tuk, hogy pon to san he lye sen cse lek sze nek. Az el ső perc től fog va elő se gí -
tet ték ta nu lá si és tudásvágyát és szá má ra ért he tő nyel ven ma gya ráz tak el ne ki
min dent. Ami per sze nem is min dig olyan egy sze rű: pél dául ar ra a kér dés re,
hogy ho gyan mű kö dik az elekt ro mos ság, nem könnyű jó vá laszt ad ni. Eh hez
tár sult még, hogy a ház ban bő ven vol tak olyan anya gok, ame lyek kel Ale xan der
tu dás szom ját ki le he tett elé gí te ni. A szer szá mok kal és kü lön fé le esz kö zök kel
azon ban prob lé mák adód tak, mert nem elé ge dett meg a já ték szer szá mok kal, ha -
nem iga zi szer szá mok kal sze re tett vol na fog lal koz ni. 

Idő köz ben Ale xan der ti zen há rom éves lett. Mű sza ki ér dek lő dé se alább ha -
gyott, amió ta in kább a ze ne iránt kez dett el ér dek lőd ni. Négy éves ko ra óta ta nul
he ge dül ni, kez det ben he ten te egy szer, ké sőbb két szer járt he ge dű órá ra, egy ide je
pe dig már zon go ra órá kat is vesz. Ezen kí vül jég ko ron go zik, tag ja a gim ná ziu mi
sakk csa pat nak és van né hány jó ba rát ja, akik kel rend sze re sen ta lál ko zik sza ba -
di de jé ben. Ale xan der szá má ra előnyt je len tett, hogy olyan ál ta lá nos is ko lá ba
járt, ahol több kü lön le ges ké pes sé gű gye rek ta nult, köz tük olya nok is, akik tud-
 tak va la mi lyen hang sze ren ját sza ni. Né hány is ko la tár sá val idő ről idő re együtt
ze nél tek az zal a cél lal, hogy ké sőbb a rend őr ze ne kar ban játsz has sa nak.

Ab ból a tény ből, hogy Ale xan der szü lei már a gyer mek há rom éves ko rá ban
szak mai ta ná cso kat kér tek, ki de rül, hogy fej lő dé si igé nyeit ko mo lyan vet ték és
he lyes irány ban akar ták fej lesz te ni. Így a fiú nak ed dig még nem kel lett kiemel ke -
dő te het sé ge miatt je len tő sebb prob lé mák kal szem be néz nie sem ott hon, sem az
is ko lá ban. Ter mé sze te sen min den csa lád ban adód nak ne héz sé gek és né zet el té -
ré sek, de ezek nek nem fel tét le nül kell konflik tus hoz vagy vi szály ko dás hoz ve zet -
niük, ha van ar ra haj lan dó ság, hogy kö zö sen ke res se nek megol dást.
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Ale xan der ese té ben a ne ve lés óva tos és elő re lá tó volt és így el ke rül ték a mély-
 re ha tó konflik tu so kat. Ale xan der tény le ge sen ön ma ga le het. Ter mé sze te sen ő
sem egy pe da gó giai ér te lem ben vett cso da gye rek, az ő szü lei is átél nek ve le min-
 den na pos sé rel me ket, mégis azt mond hat juk összeg zés ként, hogy ese té ben nem
ala kult ki el hi bá zott vi szony a ké pes sé gei és a ne ki fel kí nált le he tő sé gek kö zött.
Szá má ra a beil lesz ke dés in kább egy más hoz il lesz ke dést, mint össze csi szo ló dást
je len tett.



7. IS KO LÁN KÍ VÜ LI FEJ LESZ TÉ SI LE HE TŐ SÉ GEK

A szü lők gyak ran fon to ló ra ve szik, hogy tá mo gas sák, vagy in kább megaka dá -
lyoz zák gyer me kük ta nu lá si tö rek vé seit. Az ilyes faj ta kér dé sek az tán olyan prob-
 lé má vá vál hat nak, ame lyek kel sem a szü lők, sem a ta ná rok nem tud nak mit kez-
 de ni. Mi kor meg fe le lő a fej lesz tés és mi kor megy túl messzi re? Tá mo gat ni kell,
vagy in kább el kell foj ta ni egy óvo dás ta nu lá si és tudásvágyát? A kö vet ke zők ben
ezek re a kér dé sek re fo gunk ki tér ni.

Ho gyan ke zel jük a gyer mek ott ho ni ta nu lá si vá gyát?

A fej lő dés pszi cho ló gia csak az utób bi év ti ze dek ben nyert mé lyebb be te kin tést a
cse cse mők és a kis gyer me kek él mény vi lá gá ba. Ko ráb ban azt gon dol ták, hogy a
cse cse mő egy tel je sen passzív lény, aki nem ké pes a do lo gi és em be ri kör nye ze tet
ér zé kel ni. Tény azon ban, hogy már az új szü löt tek is ak tí van für ké szik kör nye ze -
tü ket. Er re per sze le he tő sé get kell te rem te nünk, azaz a cse cse mő kör nye ze té nek
ér de kes nek kell len nie, a kül ső in ge re ket nem sza bad tá vol tar ta ni tő lük, mint
ahogy azt ko ráb ban gon dol tuk.

A he lyes in tel lek tuá lis, szo ciá lis és sze mé lyi ség fej lő dés alap jait az el ső élet-
 évek ben tesszük le. Ezt a fej lő dést nagy mér ték ben meg ha tá roz za a köz vet len
kör nye ze tünk. Azok nak a gye re kek nek, akik in ger sze gény kör nye zet ben nő nek
fel, négy-ötéves ko ruk ra kor tár saik hoz ké pest ak ko ra el ma ra dá suk van a fej lő -
dés ben, hogy azt ké sőbb alig, vagy csak na gyon ne he zen tud ják be hoz ni. Az ösz-
 tön zés vagy fej lesz tés a fej lő dés mo tor já nak te kint he tő.

Az ösz tön zést gyak ran össze ke ve rik a „reszponzivitással”, azaz a gyer mek fe -
lől ér ke ző je lek re va ló rea gá lás sal; még gyak rab ban te kin tik azon ban „túl sti mu -
lá lás nak”. Mi az ösz tön zést és a fej lesz tést ugyanab ban az ér te lem ben hasz nál juk.
A túl zás ba vitt, vagy ép pen nem ele gen dő ösz tön zést túl- vagy alul sti mu lá lás nak
ne vez zük.

A gyer mek igé nyei nek fi gye lem be vé te lét szak szó val reszponzivitásnak hív-
 juk, ami annyit je lent, hogy fi gye lünk a cse cse mő jel zé sei re vagy a kis gyer mek
kér dé sei re, és azo kat ko mo lyan vesszük. Ha pél dául egy kis gyer mek, aki még
nem tud be szél ni, kü lön bö ző dol gok ra mu tat mi köz ben kér dően te kint édes any -
já ra, va ló szí nű leg min den anya meg fog ja ne vez ni az adott tár gyat: pl. lab dát,
szé ket, ba bát, ku tyát, köny vet stb. A gye re kek ugyanis így ta nul ják meg a tár gyak
ne vét.

Ha azon ban egy há rom éves gyer mek azt ké ri, hogy a könyv ben ne vez zük
meg az ábé cé be tűit és a szá mo kat, ak kor már egé szen más a hely zet. Sok szü lő és
ne ve lő el bi zony ta la no dik ilyen kor, mert ez a vi sel ke dés nem jel lem ző egy há ro-
m éves gye rek re – legalábbis az ál ta lá nos fel fo gás sze rint. Sok „szak em ber” le is
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be szé li er ről a szü lő ket, mert sze rin tük a gyer mek kí ván sá gai nak tel je sí té se túl-
 sti mu lá lás hoz ve zet het. Túl azon, hogy – mint azt már em lí tet tük – ön ma gá ban
vé ve az élet kor ra hi vat ko zás egy al kal mat lan irány elv nek te kint he tő, azt is meg
kell ál la pí ta nunk, hogy az effé le „ta nács” tel je sen lég ből ka pott. Az a fel nőtt, aki
gyer me ké nek azt a kí ván sá gát, hogy meg ta nul ja az ábé cé be tűit, fi gye lem be ve -
szi, alap já ban vé ve csak reszponzívnak te kint he tő. Ösz tön zés ről, vagy túl sti mu -
lá lás ról eb ben az eset ben szó sem le het. 

Mi lyen a he lyes fej lesz tés?

Egy olyan kis gyer mek, mint Cecilia, aki Li ma (Pe ru) pe rem vi dé kén egy sze-
 gény ne gyed ben la kik, in ger sze gény kör nye zet ben nő fel. Ez a sze gény ne gyed a
vá ros szé lén, egy ko pár ho mo kos te rü let kö ze pén he lyez ke dik el, ahol a csa lád
szű kös haj lé ká ban nem sok min den ta lál ha tó. Anya gi és pe da gó giai szem pont -
ból is min den ben hiányt szen ved nek. A szü lő ket a pusz ta lé tért ví vott harc any-
nyi ra igény be ve szi, hogy örül nek, ha há rom gyer me kük nek ele gen dő táp lá lé kot
tud nak ad ni. A gyer me kek szá má ra ke vés al ka lom és le he tő ség nyí lik ar ra, hogy
kér dé se ket te gye nek fel, mert sem a la kás ban, sem pe dig azon kí vül nem na gyon
van nak olyan dol gok, vagy tár gyak, ame lyek fel kelt het nék kí ván csi sá gu kat.
Ezen kí vül a szü lők mun ká juk miatt sok szor nin cse nek ott hon, és ha mégis, ak -
kor meg túl sá go san fá rad tak ah hoz, hogy kér dé sek re vá la szol ja nak.

Egé szen más a hely zet Vinzenz ese té ben, aki egye dü li gye rek ként egy eu ró pai
nagy vá ros ban nő fel. Apu ká ja mű vész, anyu ká ja pe dig föld rajz sza kos ta nár egy
gim ná zium ban. A csa lád sok szak könyv vel és fest ménnyel ren del ke zik, to váb bá
ren ge teg raj zo lás hoz és fes tés hez va ló esz köz ta lál ha tó a ház ban. A csa lád bir to -
ká ban van még egy zon go ra is és sok más vo nós hang szer. Az apa ott hon dol go -
zik és az anya is so kat tar tóz ko dik a ház ban. Gyak ran fo gad nak lá to ga tó kat,
ilyen kor ér de kes be szél ge té sek foly nak, ame lyek Vinzenz ér dek lő dé sét is fel kel -
tik. A kér dé sei re min den re ki ter je dő, rész le tes vá la szo kat kap. Te hát eb ben az
eset ben ingergazdag kör nye zet ről van szó.

Kü lönb sé get kell te hát ten nünk az ingergazdag és in ger sze gény kör nye zet kö-
 zött, még pe dig anya gi és pe da gó giai szem pont ból. Cecilia ese té ben anya gi
szem pont ból a csa lád nak sem mi je nincs és a szü lők nek nincs ide jük, il let ve va-
 ló szí nű leg az zal a ké pes ség gel sem ren del kez nek, hogy pe da gó giai szem pont ból
ak tív ösz tön ző sze re pet ját sza nak. Vinzenzre minden nek ép pen az el len ke ző je
igaz: gaz dag ösz tön ző erő mind a kör nye ze te, mind pe dig szü lei ré szé ről.

Ez a két meg le he tő sen szél ső sé ges, de nem ki ta lált pél da azt mu tat ja, hogy az
ak tív pe da gó giai ne ve lés kü lön fé le tár gyak je len lé tét fel té te le zi, ame lyek fel kel tik
a gyer me kek ér dek lő dé sét. Ezek a tár gyak sok fé lék le het nek: köny vek, hang sze -
rek, bar ká cso lás hoz szük sé ges anya gok és esz kö zök, já té kok, de még olyan „ér -
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ték te len” tár gyak is, ame lyek ből a leg kü lön fé lébb dol go kat le het ké szí te ni, pél-
 dául üres jog hur tos po hár, ma ra dék anyag, do bo zok stb.

A kü lön fé le anya gok és tár gyak azon ban nem ele gen dőek. A gye re kek ugyan
sok szor ját sza nak spon tán, de idő ről idő re szük sé gük van egy kis ve ze tés re, új
öt le tek fe lé te re lés re. Gyak ran a fel nőt tek kel együtt sze ret né nek va la mit csi nál ni,
és ha se gít sé get kér nek, ak kor azt meg is kell hogy kap ják. A gyer mek ko rá tól
vagy ér dek lő dé sé től füg get le nül le het kö zös prog ra mo kat ter vez ni, pél dául mú-
 zeum lá to ga tást, kon cer tet, szín há zat vagy köl tői felol va só es tet, ál lat ker ti lá to ga -
tást, tú rá zást, eset leg egy fut ball mér kő zést vagy at lé ti kai ver senyt.

A he lyes ösz tön zés azt je len ti, hogy a ren del ke zés re ál ló esz kö zö ket al kal -
maz zuk anél kül, hogy a gyer mek re va la mi olyas mit eről tet nénk, ami őt nem ér-
 dek li. Az is hely te len, ha a gyer me ket annyi ra túl ter hel jük in for má ció val és öt le -
tek kel, hogy alig van le he tő sé ge ön ál lóan vá lasz ta ni, vagy ha nem ha gyunk ne ki
egy kis nyu gal mat, hogy egy sze rűen csak ne csi nál jon sem mit.

Mit je lent a túl kö ve te lés és a túl sti mu lá lás?

Túl kö ve te lés ről ak kor be szé lünk, ha a gyer me ket nyo más alá he lyez zük, hogy új -
ra és új ra jobb tel je sít mé nye ket ér jen el, vagy ha a fej lesz tő anya gok kí ná la ta túl-
 sá go san bő sé ges és ezál tal át lát ha tat lan, majd hogy nem kao ti kus, va la mint ha a
gyer mek nem kap le he tő sé get ar ra, hogy ma ga dönt se el, mit sze ret ne csi nál ni.
Túl sti mu lá lás ról szin te min dig ak kor be szé lünk, ha a szü lők si ker éh sé ge na-
 gyobb sze re pet ját szik, mint a gyer mek ké pes sé gei és adott sá gai. Ha pél dául a
szü lők már óvo dás ko rá ban meg akar ják ta ní ta ni lá nyu kat ol vas ni, hogy majd az
ál ta lá nos is ko lá ban eb ből elő nye szár maz zon, mi köz ben a gyer mek egyál ta lán
sem mi lyen ér dek lő dést nem mu tat a be tűk iránt, ak kor a gyer mek egyér tel műen
túl haj szolt tá vá lik. Ha azon ban a gyer mek eb ben a kor ban a be tűk je len té sé ről
kér de zős kö dik (ter mé sze te sen itt egé szen más te rü le tek ről is le het szó), ak kor
he lye sen tesszük, ha foglakozunk ve le.

Van nak olyan szü lők, akik nek csak a tel je sít mény szá mít. Így pél dául a hét -
éves Fritz szá má ra a va sár nap dél utá ni bi cik li zés nem kel le mes ki kap cso ló dás,
ha nem va la mi fé le kü lön le ges tel je sít mény bi zo nyí té ka. Az apa még ki is hang sú -
lyoz za: „re mek tel je sít mény, fiam, ma majd nem 15 ki lo mé tert tet tünk meg.” A
he lyes vé le mény az len ne, hogy: „mi lyen jó és pi hen te tő volt az er dő ben bi cik liz -
ni ezen a nap sü té ses dél utá non!”
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Szer ve zett, is ko lán kí vü li te het ség gon do zás

A legis mer tebb is ko lán kí vü li fej lesz tő prog ram az ún. „Samstags-Club” (Szom -
ba ti klub). Ang liá ban en nek meg fe le lően nagy szám ban mű köd nek „Saturday-
Clubok”. Ezek a nagy részt szü lők ál tal szer ve zett sza ba di dős klu bok a né met
nyelv te rü le ten ke vés bé el ter jed tek. Is mert az „Ol va só klub kis könyv mo lyok ré-
 szé re” Ber lin ben, ame lyet óvodáskorú spon tán ol va sók szá má ra hoz tak lét re.
A „Né metor szá gi kiemel ke dően te het sé ges gyer me kek tár sa sá ga” is pró bál ha-
 son ló, is ko lán kí vü li te vé keny sé ge ket tá mo gat ni.

Az azo nos ké pes sé gű gye re kek szá má ra ilyen jel le gű kö zös prog ra mok szer-
 ve zé se ked ve zően hat a részt ve vők re. A kiemel ke dően te het sé ges fia ta lok így tu-
 do mást sze rez het nek ar ról, hogy nem min dig ők a leg job bak, ha nem má sok is
le het nek ugyanolyan jók, mint ők, sőt még job bak is. Ezek ben a cso por tok ban
va ló ban megoszt hat ják egy más sal tu dá su kat, ösz tö nöz he tik egy mást, ja vít hat -
ják egy más hi báit úgy a vi sel ke dés, mint a tu dás te kin te té ben.

A sza ba di dős te vé keny sé gek e szer ve zett for mái a leg kü lön bö zőbb te rü le tek -
re vo nat koz hat nak: sakk, sport, ré gé szet, szü lő föld tör té ne te, ter mé szet vé de lem,
ál la tok, bar ká cso lás, rá dió tech ni ka stb. Nem tart juk azon ban he lyes nek, ha egy
te het sé ges gyer me ket min den le het sé ges fog lal ko zás sal elárasz tunk, csak hogy
el fog lal ja ma gát és ne unat koz zon.

1988 óta a „Kép zés és te het ség” ne vű bon ni egye sü let is ko lán kí vü li le he tő -
ség ként ún. Diák aka dé miát mű köd tet in tel lek tuá li san kü lö nö sen te het sé ges fia -
ta lok szá má ra. 1993-ban mintegy 340 diák vett részt négy Diák aka dé mián.
2004-ben hét kü lön bö ző in téz mény ben tar tot tak Diák aka dé miát, eh hez tár sult
még egy Mul ti na cio ná lis aka dé mia. A „Kép zés és Te het ség” egye sü let fe le lős az
Aka dé mia meg szer ve zé séért és le bo nyo lí tá sáért. A részt ve vők, aki ket az is ko lák -
kal va ló együtt mű kö dés se gít sé gé vel vá lasz ta nak ki, jó két he tet töl te nek és dol-
 goz nak együtt egy he lyen. Ez idő alatt tu dó sok, ta ná rok és más szak em be rek egy
adott te rü let mély sé gei be ve ze tik be és ta nít ják a részt ve vő ket, mi köz ben azon-
 ban ön ál ló mun kát is kap nak. A szak te rü le tek összeál lí tá sa a kö vet ke ző: ter mé -
szet tu do mány, ide gen nyelv, böl csé szet-, tár sa da lom- és gaz da ság tu do mány, ze -
ne és mű vé sze tek. A prog ra mot hat kur zus for má já ban hir de tik meg, ahol
min den diák részt vesz egy kur zu son. Hogy a tu do má nyo san igé nyes prog ram
egy ol da lú sá gát el ke rül jék, kap cso lód nak még hoz zá kul tu rá lis, sport, ze nei és
szo ciá lis te vé keny sé gek is (Né met Diák aka dé mia 2004).



8. FEJ LESZ TÉ SI IN TÉZ KE DÉ SEK AZ IS KO LÁ BAN

A je len ok ta tá si rend szer ben az is ko lák nak nem na gyon van más vá lasz tá suk,
mint hogy az át lag hoz iga zod ja nak, azt te kint sék mérv adó nak. Át lag nak te kint -
jük a ta na nyag ter je del mé re és tar tal má ra vo nat ko zó irány mu ta tást, va la mint
azt az idő in ter val lu mot, amely alatt a ta na nya got fel kell dol goz ni. A gyen gébb
diá kok rend sze rint nem ké pe sek eh hez al kal maz kod ni. Eze ken a diá ko kon se gít
az is ko la rend szer, amely nek ke re tén be lül a gye re ke ket kor re pe tál ják, vagy átirá -
nyít ják egy ki se gí tő is ko lá ba. Azok a diá kok azon ban nem kap nak se gít sé get,
akik gyor sab ban ta nul nak és több anya got ké pe sek fel dol goz ni, mint amennyit
az is ko lai sza bály zat előír. Az ál ta lá nos is ko lá ban az ilyen diá kok szá má ra egy-
 sze rűen nincs hely. Te hát egy osz tály ban min dig azo nos ko rú diá kok ül nek, akik
mind annyian azo nos idő ben ugyanazt a ta na nya got ta nul ják, mi vel az „élet kor-
dog ma” csak az azo nos bá nás mó dot tű ri el. Aki sze ret né a ta na nya got bő ví te ni,
vagy aki gyor sabb tem pó ban ké pes és sze ret né fel dol goz ni azt, an nak vé gül
nincs más le he tő sé ge, mint hogy az át lag hoz ido mul jon. Pe dig az egy osz tály ban
lé vő diá kok sok szor csak ab ban egy for mák, hogy egy év ben szü let tek. Több ször
is utal tunk már rá, hogy az élet kor nem azo nos az zal a fej lő dé si kor ral, amely az
in tel lek tuá lis, szo ciá lis és krea tív ké pes sé gek ben fe je ző dik ki. Egy osz tá lyon be -
lül sok szor je len tős kü lönb sé gek mu tat koz nak a ké pes sé gek te kin te té ben.
Mindez nem könnyí ti meg a ta ná rok mun ká ját. Ed dig a ta ná rok nem ré sze sül tek
olyan kép zés ben vagy to vább kép zés ben, ahol meg ta nul hat ták vol na, ho gyan
bán ja nak a kiemel ke dően te het sé ges gyer me kek kel, és eb ből ter mé sze te sen szá-
 mos olyan prob lé ma adó dik, amely egyéb ként el ke rül he tő len ne.

Ha el fo gad juk, hogy van nak kiemel ke dően te het sé ges gyer me kek, és hogy ők
az is ko lá ban is je len van nak, ak kor azt sem mi kép pen nem vár hat juk el tő lük,
hogy fej lő dé sük ro vá sá ra az át lag hoz ido mul ja nak. Az ér tel mi ké pes sé gek visz-
sza szo rí tá sa vagy el nyo má sa nem csak a mo ti vá ció el vesz té sé hez, lus ta ság hoz és
en ge det len ség hez ve zet het, ha nem ma ra dan dó sze mé lyi ség ká ro so dást is okoz-
 hat. Az is ko lák a gye re ke kért van nak. Ezért min dent meg kell ten ni an nak ér de -
ké ben, hogy az összes diák, füg get le nül at tól, hogy kiemel ke dően vagy ke vés bé
te het sé ges, ké pes sé gei nek meg fe le lően fej lőd hes sen. Vagyis a ne héz sé gi fok és
gyor sa ság sze rint diffe ren ciált ta na nya got nem ki vé tel nek kel le ne te kin te ni, ha -
nem en nek kel le ne len nie az „át lag nak”. 

A kiemel ke dően te het sé ges diá kok is ko lai fej lesz té sé ben rend sze rint két fő le-
 he tő sé get kü lön böz te tünk meg: (1) a gyor sí tást és (2) a nor mál ta na nyag gaz da -
gí tá sát. Szak szó val eze ket az in téz ke dé se ket „ak ce le rá ció nak” és „enrichment-
nek” hív juk. Mind két te vé keny ség meg va ló sí tá sa ru gal mas ok ta tást, gaz dag
tan esz köz-tá rat és fő leg mo ti vált ta ná ri kart fel té te lez. Itt azon ban nem csak is ko -
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la szer ve zé si in téz ke dé sek ről van szó, ha nem ar ról is, hogy a ta ná rok mennyi re
akar nak eb ben részt ven ni, il let ve azt öröm mel te szik-e.

Gyor sí tás (Ak ce le rá ció)

Gyor sí tás alatt az idő előt ti ál ta lá nos is ko lai beis ko lá zást, a fel sőbb is ko lák ba
vagy egye tem re va ló előb bi be ju tást, il let ve egy vagy több osz tály átug rá sát ért-
 jük. Ezen in téz ke dé sek meg va ló sí tá sa gyak ran ke mény el lenál lás ba üt kö zik. So -
kan ugyanis azt fel té te le zik, hogy egy te het sé ges gyer mek a fel sőbb év fo lyam
tan a nya gát min den to váb bi nél kül el tud ja sa já tí ta ni, ér zel mi szem pont ból és
szo ciá lis te kin tet ben azon ban még nem elég érett, és jobb, ha az azo nos ko rúak -
kal ma rad egy osz tály ban. Az élet kor azon ban, mint ahogy er re már annyi szor
rá mu tat tunk, a fej lő dé si szín vo nal szem pont já ból pon tat lan mér cé nek szá mít.
A ta pasz ta lat ráadá sul azt mu tat ja, hogy a kiemel ke dően te het sé ges gye re kek nek
gyak ran van nak né hány év vel idő sebb ba rá taik, ők ugyanis a ha son ló fej lő dé sű
szin ten lé vők tár sa sá gát ke re sik (szak nyel ven ezt „peer”-nek hív ják), és azok
nem fel tét le nül min dig kortársak.

Ha a gyor sí tás szó ba ke rül, túl gyak ran ke rül a hang súly an nak hát rá nyos kö-
 vet kez mé nyei re, míg ar ról lé nye ge sen ke ve seb bet be szél nek, hogy mi lyen hát rá -
nyai le het nek egy olyan osz tály ban ma ra dás nak, ahol a te het sé ges gye re kek in-
 tel lek tuá lis fej lő dé si igé nyeit ba ga tel li zál ják. Va ló já ban gyak ran azt a szo mo rú
kon zek ven ciát le het le von ni, hogy az ilyen diá kok az ál lan dó alul ter helt ség és
fruszt rá ció miatt el lus tul nak, rend bon tó vá vál nak, vagy pe dig egy sze rűen be le -
fá rad nak az is ko lá ba. Min den ilyen eset ben jog ta lan sá got kö ve tünk el a kiemel -
ke dően te het sé ges gye re kek kel szem ben, ami nek ké sőbb ne ga tív kö vet kez mé -
nyei le het nek.

Mint már em lí tet tük, itt nem csak in tel lek tuá lis ké pes sé gek ről, ha nem szo ci-
á lis és ér zel mi igé nyek ről is szó van. A kiemel ke dő te het sé gű gyer me kek nek is
szük sé gük van ar ra, hogy ha son ló tár sak kal le gye nek kap cso lat ban és ve lük be-
 szél get hes se nek. Ily mó don ta nul ják meg ugyanis az adok-ka pok, a má sok ál ta li
megér tés és köl csö nös ség sza bá lyait. Az egész sé ges pszi chi kai fej lő dés hez min-
 den em ber nek, le gyen te het sé ges vagy sem, szük sé ge van azo nos szel le mi szin tű
tár sak ra.

Az ok ta tás ügyi tör vé nyek gyak ran meg tilt ják a ko rai beis ko lá zást vagy egy
osz tály ki ha gyá sát, az eu ró pai is ko la rend szer ben az ilyes mi in kább ki vé tel nek
szá mít. Ezért ahol le het sé ges, az ok ta tá si tör vé nye ket ki kell iga zí ta ni, és az ilyes-
 faj ta in téz ke dé se ket le he tő vé kell ten ni. Az pe dig, hogy majd az adott eset ben
tör té nik-e va la mi fé le in téz ke dés, legin kább at tól függ, hogy a ta ná rok, szak em -
be rek és szü lők (gyak ran pe dig ma ga az érin tett, ha fia tal ko rú ról van szó) egyet -
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ér te nek-e ab ban, hogy a gyor sí tás a meg fe le lő mód szer. Ál ta lá ban a diák szen ve -
di ká rát an nak, ha a szü lők egy ilyen dön tést az is ko la aka ra ta el le né re is ke resz -
tül visz nek. Ek kor ugyanis gyak ran be kö vet ke zik az úgy ne ve zett ön ma gát iga zo -
ló jós lat (self-fulfilling prophecy), mert az is ko la tu da to san vagy nem tu da to san
gon dos kod ni fog ró la, hogy be bi zo nyít sa: eluta sí tó ma ga tar tá sa he lyes volt. Az
is ko la ne ga tív jós la ta be tel je sül, ami nek kö vet kez té ben ter mé sze te sen a gyer mek
ke rül kel le met len hely zet be.

A gyor sí tás azon ban nem je len ti fel tét le nül egy osz tály átug rá sát. Egy te het -
sé ges diák pél dául akár egy köny vet is át ve het gyor sab ban. Ilyen kor az tör té nik,
hogy a diák azt a tan köny vet, amely ben egy év re va ló anyag ta lál ha tó, fél év alatt
vagy még gyor sab ban fel dol goz za. A gyor sí tás nak ez a for má ja a szó ban for gó
diák szá má ra ak kor le het ká ros, ha az így nyert időt nem tud ja va la mi más, őt ér-
 dek lő do log ra for dí ta ni az is ko lá ban. A hí res ame ri kai te het ség ku ta tó és pe da gó -
gus, Renzulli, a gyor sí tás nak ezt a for má ját „ta na nyag sű rí tés nek” (curriculum
compacting) ne ve zi. Renzulli sze rint a gyer mek a ta na nyag sű rí té se ál tal időt
nyer, hogy a meg szer zett idő alatt új dol go kat is mer hes sen meg. A gyor sabb ta-
 nu lá si tem pót ter mé sze te sen ju tal maz ni is kell, még pe dig a nor mál ta na nyag
gaz da gí tá sá val.

A te het ség gon do zás egyik igaz sá gos for má ja az idő be ni több let ter he lés nél-
 kü li úgy ne ve zett „gyors vo nat-osz tály” (D-Zug-Klassen), ahol az egész ta na nya -
got gyor sí tott tem pó ban dol goz zák fel – pél dául egy négy év re szó ló ta na nya got
há rom év alatt. A gyor sí tás ezen for má já nak nagy elő nye töb bek kö zött, hogy az
azo nos fej lő dé sű gyer me kek az egész ta nul má nyi idő szak ban vagy an nak egy ré-
 szé ben együtt van nak. Ez har mo ni kus szo ciá lis-ér zel mi és in tel lek tuá lis fej lő dé -
sük szem pont já ból rend kí vül elő nyös. Ez zel a gyor sí tá si for má val ed dig csak
gim ná ziu mok pró bál koz tak.

A tan ter vi ta na nyag gaz da gí tá sa (Enrichment)

A gaz da gí tás fo gal mát a ta na nyag bő ví té se ként vagy el mé lyí té se ként is ér tel mez -
het jük. E mód szer lé nye ge az, hogy a kiegé szí tő ta na nyag kap cso lód jon az adott
diák ké pes sé gei hez és igé nyei hez. A te het sé ges diá kok ál ta lá ban na gyobb tem-
 pó ban több ta na nya got ké pe sek fel dol goz ni, mint osz tály tár saik.

A gaz da gí tás kü lön bö ző for mák ban va ló sul hat meg és azok ban az is ko lák ban
le het egy sze rűb ben be ve zet ni, ahol nin cse nek me rev, sta ti kus szer ve ze ti for mák.
Kü lön bö ző ér dek lő dé si te rü le te ket le het felaján la ni és fej lesz te ni, mint pél dául
ze ne, ide gen nyelv, ide gen kul tú rák és né pek, űr uta zás, mű vé szet és tör té ne lem.
A te het sé ges gye re ke ket tör té ne lem ből vi lág szer te na gyon ér dek li az em be ri ség
ős tör té ne te. Egy-egy té ma vagy te rü let ki vá lasz tá sa kor a diák sze mé lyes adott sá -
gai le gye nek mérv adóak. A fel so rolt te rü le tek cso port mun ka ese tén is al kal maz -
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ha tóak. Ilyen kor a diá kok egye dül vagy együtt bi zo nyos rész te rü le te ket dol goz -
nak fel, a sa ját szint jü kön. A ta ní tás nak eh hez a for má já hoz ter mé sze te sen elen -
ged he tet len egy könyv tár és a meg fe le lő esz köz tár meg lé te az is ko lán be lül.

Az Egye sült Ál la mok ban már jó ide je a vi ták kö zép pont já ban áll a koo pe ra tív
ta nu lás, ami kor a jobb ké pes sé gű diák se gít a gyen géb bek nek. E fej lesz té si for ma
szó szó lói azt mond ják, hogy ezál tal a te het sé ges diá kok szo ciá li san és in tel lek -
tuá li san is „ja vul nak”, az el len zők pe dig az zal ér vel nek, hogy ugyan sok te kin tet -
ben tény leg a te het sé ges diá kok elő nyé re vál hat ez a mód szer, azon ban sok kal
több a hát rá nya, mint azt ed dig fel té te lez tük. A te het sé ges diák ugyanis min dig a
ne he zeb bet, a ki hí vást ke re si. Ha a foly to nos kor re pe tá lás sal nem ér el si kert, ak -
kor az in kább ká ros nak mond ha tó. Az ilyen fej lesz té si for ma bi zo nyos ese tek -
ben, bi zo nyos te rü le te ken és bi zo nyos idő ben adek vát le het, hi szen vé gül mind
az erő sebb, mind pe dig a gyen gébb diák ja vá ra vál hat.

Egyéb le he tő sé gek a ta na nyag bő ví té sé re vagy el mé lyí té sé re:

• kü lön vá laszt ha tó tár gyak, mint szá mí tó gé pes nyelv vagy ás vány tan,
• diák aka dé mia,
• mun ka kö zös sé gek,
• együtt mű kö dés mú zeu mok kal, ze nei vagy drá ma ta go za tos is ko lák kal,
• szün idei tá bo rok,
• szom ba ti is ko lák, ahol cso por to san vagy egyé ni leg le het bi zo nyos té má-

 kat fel dol goz ni, vagy ahol ki hí vást je len tő felada to kat le het azo nos szin tű
tár sak kal megol da ni.

Ab szo lút hely te le nül tart ják a kö vet ke ző te vé keny sé ge ket ké pes ség fej lesz tő -
nek:

• ré gi új sá gok szor tí ro zá sa,
• a ta ná rok ré szé re tör té nő vá sár lás,
• a por tás sze re pé nek át vál la lá sa,
• olyan diá kok kor re pe tá lá sa, akik nek az adott ta nu lá si tem pó túl gyors,
• osz tály tár sak há zi felada tai nak és dol go za tai nak át te kin té se és 

ér té ke lé se,
• szek rény ta ka rí tás, vi rá gok ról va ló gon dos ko dás,
• egyazon feladat is mé tel ge té se (pl. a szor zó táb la fel mon dá sa tíz he lyett

öt ven szer); a te het sé ges diá kok ezt na gyon nem sze re tik: miért kell va la-
 mit új ra és új ra el mon da ni, ha egy szer már tud ják?
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A je len leg fennál ló is ko la rend szer Eu ró pa szin te min den or szá gá ban igaz-
 ság ta lan a te het sé ge sek kel és a ke vés bé te het sé ge sek kel szem ben is. Egy olyan
rend szer ben ugyanis, ahol min den év fo lya mot osz tá lyok ra bon ta nak, min den
gye rek nek ugyanab ban az idő ben, ugyanolyan tem pó ban, ugyanazt a ta na nya -
got kell el sa já tí ta nia. Az át la got te kin tik mérv adó nak és aki et től a szint től túl sá -
go san el tér, mindegy, hogy fel fe lé vagy le fe lé, az min den kép pen fruszt rált tá vá -
lik, mert az egyik ezt vesz tes ként éli meg, a má sik nak pe dig ál lan dóan vissza kell
fog nia ma gát és ezál tal el vesz ti kap cso la tát a va ló ság gal. Ez az „át lag rend szer”
mind két eset ben ne ga tív ön kép kiala ku lá sá hoz és csök ke nő is ko lai mo ti vá ció -
hoz ve zet het. Ezt a 10. fe je zet ben rész le te sen tár gyal juk.

Egy nem ré gi ben be fe je zett vizs gá lat (Mönks–Pflüger 2005) meg mu tat ja,
hogy az is ko lai te het ség gon do zás a 21 meg kér de zett eu ró pai or szág ban kü lön -
bö ző kép pen va ló sul meg. Bi zo nyos or szá gok ban, így pél dául Né metor szág ban
és Ma gyaror szá gon e te kin tet ben már na gyon élen jár nak, míg Olaszor szág ban
vagy Gö rögor szág ban még ép pen csak a kez de ti lé pé se ket te szik.



9. TE HET SÉG ÉS ÉR ZÉ KENY SÉG

A rend kí vül te het sé ges gye re kek és fia ta lok gyak ran sok kal több min dent ér zé -
kel nek a kül vi lág ból, mint más em be rek. A kör nye zet kis rész le tei egy szer re kö-
 ve tel nek tő lük fi gyel met anél kül, hogy en nek tu da tá ban len né nek. Mi vel ezek nél
az em be rek nél gyak ran me rül fel az igény, hogy tel je sen egye dül le gye nek, rend-
 sze rint ke res nek egy nyu godt he lyet, aho vá el vo nul hat nak. Sok szor tű nik úgy,
hogy bi zo nyos dol gok ra ha nya gul rea gál nak vagy, sok kal vissza fo got tab bak,
mint a kör nye ze tük ben lé vő em be rek, mi vel idő re van szük sé gük ah hoz, hogy az
összes meg szer zett in for má ciót rend sze rez ni tud ják. Ezen kí vül sok kal las sab -
ban jut nak ar ra a kö vet kez te tés re, hogy már min dent pon to san tud nak, mi vel az
összes kér dést min den ol dal ról meg akar ják vizs gál ni. Az ilyen ér zé sek kel te li és
na gyon in tel li gens em be re ket, akik lát szó lag ha nya gul vi sel ked nek és rea gál nak
bi zo nyos dol gok ra, gyak ran té ve sen za vart nak vagy gát lá sos nak tart ják.

Elai ne Aron ame ri kai pszi cho ló gus vi lá gí tot ta meg kö ze lebb ről az „in tel li -
gens vi sel ke dés” ezen ol da lát és Sensory-Processing Sensitivity né ven ala po sab -
ban ku tat ta a té mát. Is mer tebb ki fe je zés a HSP: Highly Sensitive Person, amely
szin tén tő le szár ma zik. Né me tül „Personen mit hohem Empfindungsvermögen”,
ami annyit je lent, hogy „Nagy fo gé kony ság gal ren del ke ző em be rek”. Amint va la -
mi nek ne vet adunk, az rög tön úgy hang zik, mint va la mi fé le be teg ség. Eb ben az
eset ben is ez tör tént. A nagy fo gé kony ság azon ban sok kal in kább aján dék mint-
 sem te her. Az ilyen em be rek sok kal töb ben van nak, mint azt gon dol nánk. Nem
min den nagy fo gé kony sá gú em ber hall ga tag, las sú és ma gá ba for du ló. En nek az
el len ke ző je is le het a ma gas fo kú ér zé keny ség ki fe je ző dé se: azaz ha va la ki so kat
és gyor san be szél, rend kí vül ak tív és gyor san rea gál. Alap ve tően sem a gyor sa -
ság, sem pe dig a las sú ság nem a rend kí vü li te het ség re, vagy a nagy fo kú ér zé -
keny ség re uta ló jel, ha nem sok kal in kább olyan vi sel ke dés jegy, ame ly ezek kel
együtt jár hat.

Kazimierz Dabrowski lengyel pszi chiá ter, pszi cho ló gus és fi lo zó fus ezt a sze-
 mé lyi ség je gyet már ko ráb ban leír ta, mint Elai ne Aron: A mi ni má lis in ge rek 
vi sel ke dé si reak ció kat idéz nek elő (l. Mönks– Rogalla 2010). Dabrowski (1902–
1980) sze rint a nagy fo gé kony ság a rend kí vü li te het sé gek re jel lem ző sze mé lyi -
ség jegy, ami nagy mér té kű fej lő dé si le he tő sé gük alap ját ké pe zi. A na gyon ér zé -
keny em be re ket gyak ran te kin tik „más nak”, nem rit kán „za vart nak”, sőt né ha
„neu ro ti kus nak” is. Mind Dabrowski, mind pe dig Aron ha tá ro zot tan ki je len tik,
hogy ezek nek az em be rek nek a vi sel ke dé se a rend kí vü li te het ség és nagy fo kú ér-
 zé keny ség sze mé lyi ség je gyei ből fa kad.
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Ez a gyö ke re Dabrowski sze mé lyi ség fej lő dés-el mé le té nek. A dezin teg rá ció a
sze mé lyes fej lő dés, egy éret tebb, ma ga sabb élet mi nő ség eléré sé nek szük sé ges
fel té te le. A rend kí vül te het sé ges em be rek vi sel ke dé sé re jel lem ző a nagy mér té kű
fo gé kony ság és a fel tű nő ér zé keny ség. A kö vet ke ző ré szek ben mind két fo gal mat
szi no ni ma ként hasz nál juk.

Kazimierz Dabrowski és a „po zi tív dezin teg rá ció” el mé le te 

Dabrowski a két vi lág há bo rú alatt (1914–1918 és 1939–1945) szem ta nú ja volt
az el kép zel he tet len em ber te len ség ben a rend kí vü li ön felál do zás nak, és cso-
 dál ko zott raj ta, hogy ez a két do log ugyanab ban a vi lág ban egy más mel lett
lé tez het. A má so dik vi lág há bo rú ban ő ma ga is me ne dé ket nyúj tott a zsi dók -
nak, akik a ná cik elől me ne kül tek, ugyanak kor őt is le tar tóz tat ták, meg kí noz -
ták és aka dá lyoz ták ab ban, hogy hi va tá sát gya ko rol ja. A szen ve dés sel, ha lál lal
és igaz ság ta lan ság gal va ló sze mé lyes ta pasz ta la tok, va la mint az em be ri lét
megér té sé re va ló tö rek vé se vál tot ták ki ku ta tá si ér dek lő dé sét és ké pez ték el-
 mé le tei nek alap ját. Már fia tal ko rá ban is iszo nyo dott a ke gyet len ség től, a két-
 szí nű ség től, a fe lü le tes ség től és az el mél ke dés hiá nyá tól, amit kör nye ze té ben
ta pasz talt. Meg fi gyel te azo kat az em be re ket, akik szilárd ér té kek kel ren del -
kez tek és azo kat meg is él ték. Eze ket hí res sze mé lyi sé gek és szen tek élet raj zá -
ban ta lál ta.

Dabrowski ma gán ren de lő je el ső sor ban a krea tív fia ta lo kat és fel nőt te ket von-
 zot ta. Emiatt tu dott eset ta nul má nyo kat ké szí te ni mű vé szek ről, szí né szek ről,
va la mint in tel lek tuá li san te het sé ges gye re kek ről és fia ta lok ról. Azok a klien -
sek, akik ön ma guk ban va la mi ma ga sabb célt ke res tek, olyan emo cio ná lis gaz-
 dag ság bir to ká ban vol tak, ame lyet Dabrowski je len tős sze mé lyi sé gek biog rá -
fiá já ban is meg ta lált. Ők nem vol tak megelé ged ve ön ma guk kal, ha nem
va la mi ma ga sabb célt, egy ideált ku tat tak. Igye ke ze tük el ső sor ban a sa ját sze-
 mé lyi ség fej lő dé sük re ha tott, mi köz ben heves bel ső vi tá kat, ön kri ti kát, fé lel -
met, a fo gya té kos ság ér zé sét él ték át az ideá lis én jü ket ku tat va. Or vo si szem-
 pont ból mindezt pszicho-neurotikus za var nak te kin tet ték és meg pró bál ták
eze ket a nem kí vá na tos tü ne te ket le küz de ni. Dabrowski azon ban eze ket a tü-
 ne te ket elen ged he tet len nek tar tot ta azon igye ke ze tük szem pont já ból, hogy
a sa ját sze mé lyi sé gük ma ga sabb fej lő dé si fok ra jus son. Új ra és új ra meg pró -
bál ta or vos kol lé gáit meg győz ni ar ról, hogy a bel ső konflik tu sok nak sem mi
kö ze nincs a sze mé lyi ség za var hoz, ha nem sok kal in kább a bel ső fej lő dés je lei -
nek te kin ten dők, amit po zi tív dezin teg rá ció nak ne ve zett.
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A nagy fo kú ér zé keny ség öt faj tá ja
Dabrowski a nagy fo kú ér zé keny ség nek öt faj tá ját ír ja le. Min den na gyon ér zé -
keny em ber vi sel ke dé sé ben ál ta lá ban mind az öt faj tá ból fel mu tat va la mennyit,
de a hang súly min den ki nél más hol van.

1. Pszi cho mo to ri kus fo gé kony ság
A pszi cho mo to ri ku san ér zé keny em be rek sok ener giá val ren del kez nek, tes ti leg
na gyon ak tí vak, gyor san be szél nek, és né ha iz ga tott be nyo mást kel te nek. Az
ilyen em ber pél dául he ten te nem csak egy szer megy asz ta li te ni szez ni, ha nem
mond juk négy szer. Né hány na gyon te het sé ges em ber ek kor új ra ta lál koz hat
egy más sal. A töb bi em ber, akik kel kap cso lat ban van nak, ag gó dik ér tük és fi gyel -
mez te ti őket, hogy le gye nek nyu god tab bak, ke ve seb bet be szél je nek, ke ve seb bet
asz ta li te ni szez ze nek, és a hét vég éket mos tan tól tény leg pi he nés re és ki kap cso ló -
dás ra hasz nál ják. 

Azt a lel ke se dést, amit ezek az em be rek su gá roz nak, má sok na gyon gyak ran
naiv nak és mér ték te len nek tart ják: „Te min dent ér de kes nek ta lálsz”, „Már me-
gint va la mi új dol got akarsz el kez de ni!”- hang zik el gyak ran.

Ez a buz gó élénk ség tel je sen más ké pet mu tat a na gyon ér zé keny em be rek -
ről, mint amit Elai ne Aron leír. Ô vissza hú zó dó, nyu godt em be rek ről ír. Aron és
Dabrowski két egy más sal el len té tes vi sel ke dé si mó dot ír le, ame lyek bár me lyi ke
le het a nagy mér té kű fo gé kony ság kö vet kez mé nye.

2. Szenzorikus fo gé kony ság
A szenzorikusan na gyon ér zé keny em be rek szá má ra az ér zé ke lés, az ér zé ki be-
 nyo má sok na gyon fon to sak. A lá tás, szag lás, ér zés, szép dol gok, a ki mon dott szó
csen gé se, a ze ne, a szí nek és for mák fe lett ér zett öröm, mind-mind ha tást gya ko -
rol nak ar ra, hogy ho gyan ér zik ma gu kat.

3. In tel lek tuá lis ér zé keny ség
A szel le mi ak ti vi tást ért jük ezalatt, ami nem egyen lő az in tel li gen ciá val és nem
vo nat ko zik az is ko lai si ke rek re. Itt az in ten zív és mély gon dol ko dás ról, a tu dás -
szomj ról és kí ván csi ság ról, a nagy fo kú kon cent rá ciós ké pes ség ről, az in tel lek -
tuá lis el fog lalt ság ban ta lált öröm ről van szó. „Ál lan dóan gon dol ko dom, nem tu -
dom ab ba hagy ni a gon dol ko dást” – ez egy gya kor ta el hang zó pa nasz. Mindez
még na gyon éles meg fi gye lé si ké pes ség gel (ami nem gyors ítél ke zést je lent) és
ki vá ló vi zuá lis em lé ke zet tel jár együtt.

4. Imaginatív ér zé keny ség
A fan tá zia megélé sét je len ti, mint ahogy ezt sok szor a mű vé szek nél ta pasz tal hat -
juk. Gyak ran hasz nál nak ké pe ket és me ta fo rá kat; az élénk és fan tá zia dús áb rá -
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zo lás, una lom he lyett az áb rán do zás, a va ló ság és a fan tá zia ke ve re dé se jel lem zik
ezt a faj ta vi sel ke dést.

5. Emo cio ná lis ér zé keny ség
Az emo cio ná li san ér zé keny em be rek komp lex ér zés vi lág gal ren del kez nek. Meg-
él het nek kiug róan ne ga tív és po zi tív ér zé seket is. Gyor san azo no sul nak má sok
ér zé sei vel, na gyon empatikusak, va la mint erős és ki fi no mult megér zés sel ren-
 del kez nek. Szo ciá lis vi sel ke dé sü ket nagy ban meg ha tá roz za a sze mé lyek hez, ál-
 la tok hoz, he lyek hez va ló szo ros kö tő dés. Vi sel ke dé sük re sok szor jel lem ző a fé-
 lénk ség, az ér zé sek re va ló in ten zív em lé ke zés, a ha lál ról va ló gon dol ko dás,
dep resszió, ma gány, va la mint a ha tá ro zot tan fe le lős ség tu da tos beál lí tott ság. 

A kö vet ke ző esetábrázolásban (Ro se 2010) a Dabrowski sze rin ti ér zé keny sé get
sze ret nénk be mu tat ni.

Ing rid

Ing rid ti zen hat éves és ha tá ro zott szo ciá lis beál lí tott ság gal ren del ke zik. Po li ti -
kai lag ak tív és ag gó dik a vi lág hát rá nyos hely ze tű em ber cso port jai miatt. A nyá -
ri szün idő ben egy fej lesz té si pro jek ten ön kén tes ként dol go zott Ni gé riá ban. Ab -
ban a vá ros ban, ahol la kik, mű kö dik egy if jú sá gi par la ment, amely nek Ing rid is
tag ja, és kü lö nö sen ki tű nik szo ciá lis és po li ti kai el kö te le zett sé ge miatt. Ezen kí -
vül a sport te rü le tén is na gyon ak tív, a lo vag lás és az eve zés a ked venc sport ja,
me lyek ben kiemel ke dő ered mé nye ket ér el.

Azt le het ne ró la mon da ni, hogy egy re mek, spor tos lány, aki ráadá sul ki vá ló
szo ciá lis beál lí tott sá got mu tat. Mi rossz is tör tén het ne az éle té ben? Az is ko lá ban
azon ban ál lan dóan csú fol ják, és nem ér zi jól ma gát ott. A ta na nya got egyál ta lán
nem ta lál ja iz gal mas nak és unat ko zik. „Ha ma rabb tu dom a vá laszt, mint ahogy
a ta nár nő fel te szi a kér dést és azt is tu dom, hogy mit akar kér dez ni” – mond ja.

Ami az is ko lát il le ti, Ing rid nincs túl jó hely zet ben. Min den tan tárgy ból
rossz je gyei van nak, az át la ga négyes és ötös kö zött van.3 Ezen kí vül ne ga tív ön-
 kép pel ren del ke zik.

Mi ről is mer he tő fel Ing rid nél Dabrowski leírá sa?
1. Pszi cho mo to ri kus fo gé kony ság: Gyor san be szél, na gyon im pul zív és mo to -

ri ku san na gyon nyug ta lan. Szük sé ge van tes ti ter he lés re. Ezért tud olyan
odaadás sal spor tol ni és jó ered mé nye ket elér ni. Gyak ran kelt nyug ta lan,

3 Az egyes a leg jobb jegy.
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meg le he tő sen iz ga tott be nyo mást. 
2. Szenzorikus fo gé kony ság: Ô ma ga mond ja, hogy si ke rei nek alapja az ér zé -

ke lés és min de nekelőtt a ta pin tó ér zék a lo vag lás ban és az eve zés ben.
3. In tel lek tuá lis ér zé keny ség: Ing rid so kat és szí ve sen gon dol ko dik és be szél -

get. Ha a hob bi já val fog la la tos ko dik vagy el gon dol ko dik, ak kor ér zi ma gát
tel je sen jól. 

4. Imaginatív ér zé keny ség: Ing rid élénk fan tá ziá val ren del ke zik, és gyak ran
ke ve ri össze a va ló sá got a kép ze let tel.

5. Emo cio ná lis ér zé keny ség: Mindez Ing rid nél az igaz ság ér ze té ben és em pá -
tiá já ban jut ki fe je zés re: igyek szik be leél ni ma gát má sok ér zel mi vi lá gá ba.
A lo vá val kap cso lat ban pél dául azt a kér dést fo gal maz za meg, hogy jó-e az
a ló nak, ha tel je sít mény spor tot űz.

Né hány év vel ezelőtt már tesz tel ték Ing ri det és megál la pí tot ták, hogy egy so kol -
da lú, rend kí vül te het sé ges lány. Azon ban sem a szü lők, sem pe dig az is ko la nem
tu dott mit kez de ni ez zel a diag nó zis sal. A ta ná rok leg jobb szán dé kuk mel lett
sem tud ták el kép zel ni, hogy egy ennyi re te het sé ges gye rek hogy le het az is ko lá -
ban ilyen si ker te len. A ta ná ri kar nem nyúj tott Ing rid szá má ra kü lön ösz tön ző
ta na nya got, ahol meg mu tat hat ta vol na iga zi ké pes sé geit. 

Csak lo vag lás köz ben érez te ma gát iga zán mo ti vált nak és él vez te a ki hí vást,
egé szen más képp, mint az is ko lá ban. Ezért mu ta tott fel a lo vag lás ban kiemel ke -
dő tel je sít mé nye ket. Az is ko la csak el szo mo rí tot ta és a tel je sít mé nye sem ja vult.
Ezért be von tak a ta nu lás ba egy se gí tő pe da gó gust, aki he ten te egy szer el be szél -
ge tett Ing rid del. Meg kel lett sza kí ta ni ezt az ál lan dóan is mét lő dő kör for gást – a
rossz tel je sít mé nyek kö vet kez té ben fel lé pő te he tet len ség ér zést –, ami az tán
megint fruszt rá ciót és te he tet len sé get vál tott ki. Ing rid nek meg kel lett ta nul nia a
jö vő fe lé te kin te ni, világos és meg va ló sít ha tó ter ve ket ki tűz ni és köz ben po zi tív
ön ké pet kiala kí ta ni. A töb biek nek is, akik őt ad dig prob lé más gye rek nek köny-
 vel ték el, po zi tí vabb fény ben kel lett fel tün tet ni. Ing rid és se gí tő je kö zö sen fo gal -
maz tak meg cé lo kat a kö vet ke ző tan év re. Az is ko lá ban jobb ered mé nye ket akart
elér ni, mert ezál tal mu tat hat ja meg, hogy ki ő, és mit is tud va ló já ban. És si ke -
rült! A je gyek át la ga né gyes-ö tös ről ket tes-e gyes re emel ke dett a tan év so rán. Ed -
dig a dön tő át tö ré sig so ha nem ta pasz tal hat ta meg ő ma ga sem, hogy mi is rej lik
ben ne. Ek kor tól azon ban egy ön tu da tos, szor gal mas diák lett be lő le. 

Mi vel je gyei ma ra dan dóan jó át la got mu tat tak, le he tő sé get ka pott, hogy is-
 ko lán kí vü li te vé keny sé gek ben is részt ve gyen (töb bek kö zött Olim pián, ver se -
nye ken, párt gyű lé se ken), mert a jó je gyek mel lé az is ko la kü lön sza ba di dőt is
biz to sí tott. 
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Ing rid a na gyon ér zé keny és rend kí vül te het sé ges gye re kek re mek pél dá ja. Ho-
 gyan okoz hat nak ezek a je gyek ne héz sé ge ket az is ko lá ban és szo ciá lis te rü le te -
ken, ho gyan kell ve lük bán ni és ho gyan le het eze ket a prob lé má kat megol da ni?
1. Ha egy gye rek nek rossz je gyei van nak az is ko lá ban, az még nem je len ti au-

 to ma ti ku san azt, hogy a gye rek nem ren del ke zik jó kog ni tív ké pes sé gek kel.
Ez el ső sor ban egy ar ra uta ló jel, hogy bi zo nyos tö rés ke let ke zett ab ban, ami
a kör nye ze té ben je len van és tör té nik, és hogy mindezt a gye rek ho gyan
dol goz za fel. En nek va jon az az oka, hogy a gye rek rend kí vül te het sé ges, és
a ta ní tás so rán oda kell rá fi gyel ni, vagy más oka van?

2. Va jon a na gyon ér zé keny gye re kek min dig prob lé mák kal küsz köd nek?
Nem, épp el len ke ző leg. Ez egy adott ság, ha ap ró lé ko san és kö rül te kin tően
tud ják ke zel ni. A kor elő re ha lad tá val mindez hoz zá já rul ah hoz, hogy olyan
össze füg gé se ket is felis mer je nek, amit má sok fi gyel men kí vül hagy nak. Ez
na gyon hasznos sze mé lyi ség jegy le het pél dául ve ze tői beosz tás ban lé vők,
ku ta tók, új ság írók és vál lal ko zók szá má ra. A nagy mér té kű ér zé keny ség
(a hoz zá  tar to zó rend kí vü li te het ség gel) ott hon ál ta lá ban nem je lent prob-
 lé mát. Ott hon ugyanis a gye rek ke res het ma gá nak egy nyu godt sar kot, ha
er re van szük sé ge. A ta nul ni vá gyó gye rek ott hon rend sze rint vá laszt kap a
kér dé sei re, ott van nak olyan tár gyak, ame lyek kel min den le het sé ges dol got
ki le het pró bál ni, pél dául fo ci lab da, csa var hú zó, vagy ép pen egy gi tár. Az
is ko lá ban azon ban a fel lel he tő tár gyak és esz kö zök az évi ta na nyag hoz
mér tek, te hát egy bi zo nyos élet kor hoz, egy át la gos cso port ra sza bot tak.

3. Prob lé mák ak kor ke let kez nek, ha a gye rek nek az ér vény ben lé vő sza bá -
lyok hoz al kal maz kod nia kell, ha nem kö vet he ti sa ját ta nu lá si tem pó ját,
krea ti vi tá sát és tu dás szom ját. Min den em ber fruszt rál va ér zi ma gát, ha le-
 fé ke zik, de a te het sé ges és gyor san ta nu ló gye re kek szá má ra ez va ló sá gos
hor rort je lent. Nem sza bad el fe lej te nünk, hogy ezek nél a gye re kek nél nem
egy egy sze ri tör té nés ről van szó, ha nem, hogy ne kik nap ról nap ra olyan he-
 lyen kell tar tóz kod niuk, ahol olyan dol go kat kell ten niük és ta nul niuk,
ami ket ál ta lá ban már tud nak. 

4. Ezek a prob lé mák el ke rül he tőek len né nek, ha az ilyen gye re ke ket már óvo-
 dás kor ban felis mer nék és oda fi gyel né nek rá juk. Min den gye rek pro fi tál na
be lő le, le gyen az las sú és ke vés bé ak tív, vagy gyors és ta nul ni vá gyó. Eh hez
nem is kel le ne min den eset ben teszt diag nosz ti kai be so ro lást vé gez ni,
gyak ran már az is elég, ha a gye re kek nek igé nye sebb felada to kat me rünk
ad ni és meg fi gyel jük, hogy ez mennyi re lel ke sí ti őket.

5. Ing rid pél dá ja sok olyan gye rek szá má ra nyújt hat se gít sé get, aki nek prob lé -
má ja van az is ko lá ban. A po zi tív és megerő sí tő jö vő fe lé va ló orien tá ló dás a
ne ga tív önér té ke lés he lyett to vább se gí ti a gye re ke ket ön ké pük és ön megí-
té lé sük szem pont já ból.
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Fog lal juk mindezt még egy szer össze: A nagy fo kú ér zé keny ség leg több eset ben
össze függ a rend kí vü li te het ség gel. Dabrowski ezt egye ne sen fel té tel nek te kin ti.
Né ha mindez kü lö nö sen las sú és vissza hú zó dó, né ha vi szont ép pen na gyon
gyors, nyug ta lan, iz gá ga vi sel ke dés ben nyil vá nul meg. A nagy fo kú ér zé keny ség
nem fel tét le nül ve zet prob lé más vi sel ke dés hez, ha idő ben felis me rik és meg fe -
le lően ke ze lik. A na gyon ér zé keny gye re kek na gyon sok in for má ciót ké pe sek
be fo gad ni, olyan so kat, hogy az az is ko lai tel je sít mény ro vá sá ra me het. Köny-
nyen le het a csök kent tel je sít mény minden nek a kö vet kez mé nye. Így vál nak ők
„alul tel je sí tő, na gyon ér zé keny, rend kí vül te het sé ges gye re kek ké”. Az ilyen gye-
 rek nek, éppúgy, mint min den más gye rek nek le he tő sé get kel le ne kap ni, hogy
tel jes po ten ciál ját kiak náz has sa és meg va ló sít has sa ön ma gát. Így te hát a nagy-
 mér té kű ér zé keny ség nem fe nye ge tés, ha nem gaz dag ki bon ta ko zá si le he tő sé -
gek tár há za.



10. AMI KOR A KIEMEL KE DŐEN TE HET SÉ GE SEK
KU DAR COT VAL LA NAK

A kiemel ke dően te het sé ges diá kok si ker te len sé gei te szik vi lá gos sá szá munk ra,
hogy mennyi re fon tos fi gye lem be ven ni a te het sé ges diá kok ta nu lá si igé nyeit. Si-
 ker te len ség alatt azt ért jük, ami kor egy diák is ko lai tel je sít mé nye mé lyen az alatt
a szint alatt van, amely in tel li gen ciá ja és krea ti vi tá sa alap ján el vár ha tó len ne tő le,
azaz je len tős kü lönb ség áll fenn a ké pes ség és a mu ta tott tel je sít mény kö zött.
A ku ta tá si ada tok új ra és új ra alá tá maszt ják azt a tényt, hogy ez eset ben egy je-
 len tős lét szá mú cso port ról van szó, akik nem cse kély ké pes sé geik miatt, ha nem
egyéb „nem in tel lek tuá lis” fak to rok alap ján val la nak ku dar cot.

Ha össze ha son lít juk a ku dar cot val ló na gyon te het sé ges gye re ke ket azok kal a
na gyon te het sé ges gye re kek kel, akik ké pes sé geik nek meg fe le lő tel je sít ményt
nyúj ta nak, a ku ta tá sok a kö vet ke ző ké pet mu tat ják: az előb biek kül ső el lenőr ző
meg győ ző dés sel ren del kez nek, te hát meg van nak győ ződ ve ró la, hogy sa ját vi-
 sel ke dé sü ket el ső sor ban kül ső té nye zők ha tá roz zák meg (a bel ső el lenőr ző meg-
 győ ző dés sel el len tét ben, ahol a sze mély ön ma gát te kin ti a vi sel ke dést el lenőr ző
szerv nek).

To váb bi fel tű nő vi sel ke dé si je gyek:
– gyen ge kon cent rá ciós ké pes ség,
– ne ga tív is ko lai ön megíté lés,
– az osz tály hoz ké pest las sabb ta nu lá si tem pó,
– ne héz sé gek az írá sos ta na nyag meg ta nu lá sá ban,
– ne ga tív kép a ta ná rok ról és az is ko lá ról,
– cse kély is ko lai mo ti vá ció,
– elé ge det len ség a sa ját ta nu lá si szo ká sok és az elért ered mé nyek miatt,
– túl sok is ko lán kí vü li te vé keny ség a há zi felada tok ro vá sá ra,
– az osz tály tár sak túl ma gas el vá rá so kat ál lí ta nak a tel je sí tő ké pes ség elé,
– a ta ná rok ál lan dóan azt hang sú lyoz zák, hogy a tel je sít mé nyük a va lós le-

 he tő sé gek től el ma rad,
– a szü lők elé ge det le nek a sze rény is ko lai tel je sít mény miatt,
– vizs ga drukk,
– ala csony szin tű szo ciá lis ön bi za lom,
– a szó ban for gó diá kok úgy ér zik, hogy osz tály tár saik nem fo gad ják el

őket.

Ke vés bé biz ta tó a vi sel ke dés je gyek egész lis tá ja. A ku dar cot val ló te het sé gek
gyak ran csak ak kor tűn nek fel, ha már fel sőbb is ko lá ba jár nak és ott már nem
olyan egy sze rű a beál lí tott sá got, vi sel ke dést és fő leg a mo ti vá ciót kor ri gál ni. Rá-
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adá sul ép pen a kiemel ke dően te het sé ges diák haj la mos eb be a csap dá ba es ni,
mi vel sok szor éve kig nem kel lett ne ki az ál ta lá nos is ko lá ban sem mit sem csi nál -
nia, azaz so ha nem kel lett ma gát megeről tet nie és így nem épí tet te ki ma gá ban 
a ta nu lás irán ti mo ti vá ciót. A gim ná zium ban már fel té te le zik, hogy a diák mo ti-
vált és haj lan dó erő fe szí té se ket is ten ni. Ezért is fon tos a rend kí vü li te het ség 
ko rai felis me ré se, hogy már az ál ta lá nos is ko lá ban fel kelt sük és fej lesszük a te-
 het sé ges diák ta nu lá si haj lan dó sá gát igé nyes és ki hí vást je len tő ta na nya gok biz-
 to sí tá sá val. Az is ko lá zat lan kör nye zet ből szár ma zó gye re kek nél a ké pes sé gek
tel jes ki fej lő dé sé hez kü lö nö sen szük sé ges a sti mu lá ló is ko lai kör nye zet.

Az önér té ke lés és a rend kí vü li te het ség kö zöt ti össze füg gést az utób bi idő ben
be ha tóan ta nul má nyoz ták. Önér té ke lés alatt ál ta lá ban azt ért jük, hogy ho gyan
lát ja és íté li meg sa ját ma gát az il le tő, és mit gon dol ar ról, ahogy má sok lát ják és
megíté lik őt. Te hát a sa ját in tel lek tuá lis, szo ciá lis és fi zi kai rá ter mett sé gé ről, és
ha tás le he tő sé gek megíté lé sé ről van szó. Ez az önér té ke lés a köz vet len kör nye ze -
tünk ből, fon tos re fe ren cia sze mé lyek (elis me rő, ösz tön ző) vi sel ke dé sé ből és vé -
gül a sa ját vi sel ke dés és cse le ke det ön ma ga ál ta li megíté lé sé ből ál la pít ha tó meg.
A sze mé lyi ség te hát kü lön bö ző megíté lé si és elis me ré si fo lya ma tok tár gya is
egy ben.

A rend kí vü li te het sé gek kö ré ben vég zett ku ta tá si ered mé nyek egy dol got új ra
és új ra vi lá gos sá tesz nek: a po zi tív ön kép a kiemel ke dő tel je sít mény haj tó- és
meg ha tá ro zó ere je. Nem zet kö zi ku ta tá sok egyér tel műen bi zo nyít ják, hogy a ki-
emel ke dően te het sé ges fia ta lok nak – az át la gos ké pes sé gűek kel össze ha son lít va
– ál ta lá ban po zi tí vabb az önér té ke lé se. Ezen túl az is ki mu tat ha tó, hogy a ku dar -
cot val ló kiemel ke dő te het sé gek is ko lai dol gaik te kin te té ben ne ga tív, gyak ran
na gyon rossz ön megíté lés sel ren del kez nek.

Ha a kiemel ke dően te het sé ges diá kok hely ze tét – aki ket jól és gyen gén tel je -
sí tők re osz tunk fel – egy gát fu tás sal ha son lít juk össze, ak kor a kö vet ke ző ké pet
kap juk: a gyen gén tel je sí tő te het sé ges diák önér té ke lé se az is ko la te kin te té ben
annyi ra ne ga tív töl té sű, hogy min den, ami az is ko lá val kap cso la tos, majd hogy -
nem le küzd he tet len aka dály nak tű nik. Vagyis ré szé ről az ok ta tá si prog ram, a ta-
 ná rok, az osz tály tár sak, a tel je sít ményt kö ve te lő kör nye zet, te hát tu laj don kép -
pen az egész is ko la ne ga tív megíté lést kap. A tel je sít mény mo ti vá ció ala csony,
mi köz ben a vizs gá tól va ló fé le lem na gyon erős és a sa ját ké pes sé gek ről szó ló
„bel ső el lenőr ző meg győ ző dés” tel je sen hiány zik.

A kiemel ke dően te het sé ges, jó tel je sí tő ké pes sé gű diák szá má ra mindez nem
prob lé ma. A gá tak – hogy en nél a kép nél ma rad junk – nem je len te nek szá má ra
át hi dal ha tat lan aka dá lyo kat. A start tól a cé lig egyik aka dályt a má sik után ve szi,
sa ját po zi tív ön megíté lé sé től hajt va. Ter mé sze te sen szá má ra is adód nak ne héz -
sé gek és tö ré sek, de ép pen po zi tív ta pasz ta la ta ál tal ké pes je len tős tar ta lé ko kat
fel hal moz ni, ame lye ket a ne héz idők ben jól fel tud hasz nál ni.
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A ta na nyag diffe ren ciá lá sa, azaz a gyer mek ké pes sé gei ből kiin du ló is ko lai pe da -
gó gia pon to san a te het ség gon do zás lé nye ge. A gyor sí tás és a gaz da gí tás ugyan-
azt a he lyet fog lal ja el e te kin tet ben, mint a las sí tás, is mét lés és kor re pe tá lás a
gyen gébb diá kok nál. Ily mó don tu dunk min den gyer mek nek se gí te ni, hogy jo -
gai ér vé nye sül hes se nek. A kö vet ke ző gya kor la ti pél dá kon ke resz tül azt szem lél -
tet jük, ho gyan le het a diffe ren ciált ok ta tást meg va ló sí ta ni. Két ál ta lá nos is ko lás
gyer mek ről, Juttáról és Thomasról lesz szó.

Jutta kiemel ke dően te het sé ges

Jutta szü lei 1999 áp ri li sá ban jöt tek el hoz zánk, hogy ad junk ta ná csot, ho gyan
ne vel jék gyer me kü ket a leg meg fe le lőb ben. Jutta ek kor majd nem öt éves volt.
A szü lei vé le mé nye sze rint min dig is gyor sab ban fej lő dött tár sai nál: négy hó na -
pos ko rá ban már nőtt a fo ga, más fél éves ko rá ban ki vá lóan be szélt, mie lőtt há ro-
m éves lett, meg ta nult ma gá tól ol vas ni és már ek kor kü lö nös ér dek lő dést mu ta -
tott a nö vé nyek iránt, jó né há nyat kö zü lük pon to san meg is tu dott ne vez ni.

Az el ső ta nács adás kor Jutta óvo dás volt. A szü lők úgy gon dol ták, hogy gyer-
 me kük olyan szel le mi ké pes sé gek kel ren del ke zik, ame lyet az ál ta lá nos is ko la
má so dik osz tá lyá ban fel té te lez nek. Már ilyen fia tal ko rá ban szo kat la nul nagy
volt a tár gyi tu dá sa, is mer te a szor zó táb lát, köny ve ket és is me ret ter jesz tő fo lyó -
ira to kat ol va sott és mindezt tel je sen ma gá tól tet te. A szü lők nem ösz tö nöz ték, de
nem is aka dá lyoz ták meg sem mi ben. Szo kat lan szel le mi ké pes sé gei el le né re ér-
 zel mi szem pont ból Juttában egyér tel műen a kisóvodást lát ták.

Jutta tel je sen tu da tá ban van rend kí vü li te het sé gé nek. Szé gyen ke zik emiatt és
leg szí ve seb ben el tit kol ná adott sá gait. Ezál tal bi zony ta lan ná vá lik és tár sai kö zött
elég gyá mol ta la nul vi sel ke dik. Négy éve sen meg akar hal ni, mi vel sze rin te az
élet nek sem mi ér tel me sin csen. (Ez a faj ta ér zés a fia tal, na gyon te het sé ges gye-
 re kek nél gyak ran elő for dul.) Jutta szü lei szá má ra ez volt az az egyér tel mű jel,
hogy szak em be rek se gít sé gét kér jék.

Jutta egyéb ként egy ke dé lyes, ked ves gye rek, aki na gyon ér zé ke nyen rea gál
má sok ér zel mi meg nyil vá nu lá sai ra és nem könnyen ala kít ki kap cso la tot ha son -
ló ko rúak kal. Leg szí ve seb ben idő sebb gye re kek kel ját szik és nem kü lö nö sen az
„okos”, ha nem in kább a nyu godt és meg fon tolt gye re kek hez von zó dik. A szü lők
azon tű nőd nek, va jon jó-e, ha a gye rek to vább ra is az óvo dá ban ma rad, mi vel ott
túl ke vés in tel lek tuá lis in ger éri. Ami a ta nu lá si ké pes sé geit il le ti, Jutta tu laj don -
kép pen jár hat na az ál ta lá nos is ko la má so dik osz tá lyá ba. Ez zel per sze megint az
le het a prob lé ma, hogy ak kor olyan gye re kek közt len ne, akik szo ciá lis vi sel ke -
dé sük és ér zel mi fej lő dé sük szem pont já ból fej let teb bek, mint ő. Fel me rül a kér-
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 dés, hogy megol dást je lent-e az, hogy ha Jutta gyor sab ban el vég zi az ál ta lá nos is-
 ko lát, és ha igen, ak kor ho gyan le het ezt meg va ló sí ta ni.

Jutta in tel lek tuá lis ké pes sé gei alap ján va ló ban min den to váb bi nél kül ké pes
len ne négy éve sen a má so dik osz tály ta na nya gát el sa já tí ta ni. A ta nács adá son
mégis azt ja va sol ták a szü lők nek, hogy az el ső osz tály ba íras sák be, mert szo ciá -
lis és ér zel mi szem pont ból az elő nyö sebb len ne szá má ra. Az tán mégis min den
más képp ala kult. Az is ko la ve ze tés sel, szü lők kel és leen dő ta ná rok kal va ló ala-
 pos be szél ge tés után vé gül Jutta mégis a má so dik osz tály ba ke rült. Az az érv
szólt e dön tés mel lett, hogy Juttának az el ső osz tály ban túl ke vés ki hí vást kel le -
ne le küz de nie, ami szo ciá lis és ér zel mi fej lő dé se szem pont já ból ked ve zőt len
ha tá sú len ne.

Kez det ben a ta nár, aki ugyan szin tén igent mon dott er re a dön tés re, meg le -
he tő sen szkep ti kus volt. „So ha nem va gyok túl lel kes, ha ilyen gye rek kel van dol-
 gom. Azt gon dol tam, Is te nem, mi vár megint rám! De egye fe ne, ha a gye rek na-
 gyon te het sé ges, és a szü lők sem tud ják, hogy mit kezd je nek ve le, ak kor
pró bál juk meg.” Ag gód va né zett a ne héz sé gek elé, amik rá vár tak.

Tény, hogy Jutta nem volt jár tas az is ko lai élet ben, és még ta nul nia kel lett az
írást, mi köz ben finommotorikája még nem volt elég gé fej lett. Mi vel az el ső osz-
 tályt tel je sen ki hagy ta, ne héz sé gei vol tak pél dául az zal, hogy egy köny vet a ke zé -
ben tart son – mond ta a ta nár. „Az tán volt egy idő szak, ami kor mind ket ten iszo-
 nyúan ide ge sek let tünk min den től és azt gon dol tam, hogy Jutta ezt ér zel mi leg
nem fog ja tud ni fel dol goz ni. Az el ső idők ben fel tűnt ne kem, hogy in tel li gen ciá ja
miatt a ta na nya got min den to váb bi nél kül ké pes meg ta nul ni. Szo kat la nul gyor-
 san ta nult és rög tön a leg job bak kö zé tar to zott az osz tály ban. Vé le mé nyem sze-
 rint a kis lány szo kat la nul ma gas in tel li gen ciá val ren del ke zett. – Kez det ben Jut-
tának a leg na gyobb ne héz sé gei az írás sal vol tak. Vég ső két ség be esé sem ben
meg kér tem az anyát, hogy gya ko rol ja a lá nyá val az írást és er re hasz nál ják az el -
ső osz tá lyos tan köny vet.” Ki de rült, hogy Jutta há rom hó nap alatt be hoz ta le ma -
ra dá sát, ami után a ta nár meg je gyez te: „Most már re me kül ír. A gyors ja vu lá son
én ma gam is meg le pőd tem. Azt gon dol tam ugyanis, hogy en nek a gye rek nek
egész éle té ben ol vas ha tat lan lesz a kéz írá sa.”

A ta nár nak fel tűnt, hogy Jutta nyel vi leg ki mon dot tan te het sé ges, ami az osz-
 tály ban va ló be szél ge té sek ben és kis cik kek ben mu tat ko zott meg, ame lye ket az
is ko lai új ság ba írt. Meg kér dez tük (a könyv szer zői) a ta nárt, hogy az osz tály ban
az anya nyel vet és az eb ben meg mu tat ko zó te het sé get ál ta lá ban és spe ciá li san
Jutta ese té ben fej lesz tik-e. A vá lasz a kö vet ke ző volt: „Most, hogy Jutta már mo-
 to ri ku san az írás bir to ká ban van, ki vá lóan má sol és dik tá lás után is re me kül ír.”
Mindeb ből az de rül ki, hogy fo gal ma zá so kat nem ír nak. Jutta az anya nyel vi órá-
 kat ta lál ja a legunal ma sabb do log nak, ami csak lé tez het az is ko lá ban. Ki csit za-
 var tan és el foj tott mé reg gel azt mond ja: „Nyel vi órán csak a táb lá ról kell má sol -
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nunk! A táb lá ról má so lunk, és még ezt ne ve zik nyel vi órá nak!” Jutta fo gal ma zá -
so kat sze ret ne ír ni. Ott hon né ha az anyu ká ja szá mí tó gé pén ver se ket ír.

A ta nár vé le mé nye sze rint Jutta gyor sab ban is tud na ha lad ni és több ta na nya -
got is ké pes len ne fel dol goz ni. A ta na nyag gaz da gí tá sát mégis „na gyon el mé le ti
do log nak” tart ja. „Sze mély sze rint bor zasz tóan saj ná lom, ha egy gye rek ki hagy -
ja az el ső osz tályt. Így ki ma rad az éle té ből az összes ara nyos já ték, amit el ső osz-
 tály ban szok tak ját sza ni. Úgy gon do lom, hogy ez zel a gye rek va la mi cso dá la tos
dol got ve szít el.” Meg kér dez tük tő le, hogy mindezt Juttán ál la pí tot ta-e meg.
„Egy sze rűen csak így gon do lom, bár azt is el tu dom kép zel ni, hogy Jutta el ső ben
ha lál ra un ta vol na ma gát.” Ezen kí vül még azt is hoz zá te szi, hogy so ha nem gon-
 dol ko dott el azon, hogy mi lyen pluszfeladatot, vagy eset leg va la mi fé le, Jutta szá-
 má ra ki hí vást je len tő felada tot ad hat na. Sze rin te elég az, hogy majd har ma dik
osz tály ban, a pro jekt mun ka ke re tén be lül fi gyel met for dí ta nak a gye rek sze mé -
lyes ér dek lő dé sé re. „Én az át la gos diá kok nagy cso port já hoz iga zo dom, és ezért
fő leg fron tá lis osz tály mun ká val dol go zom” – te szi még hoz zá ma gya rá zat ként.
„És ezen kí vül – mond ja még, mi kor lát ja, hogy nem elég szünk meg ez zel a vá-
 lasszal – so ha nem érez tem kész te tést ar ra, hogy töb bet meg tud jak a kiemel ke -
dően te het sé ges gye re kek kel va ló bá nás mód ról. Ha va la ha azt érez tem vol na,
hogy ez így nem mű kö dik, ak kor biz to san ke res tem és ta lál tam vol na se gít sé get
va la hol.”

Be szél tünk még a ta nár ral és Juttával is a szo ciá lis-ér zel mi te rü le ten szer-
 zett ta pasz ta la tok ról. Az el ső perc től kezd ve nagy ta lány volt, hogy ér zel mi leg
megáll ja-e a he lyét Jutta az idő sebb osz tály tár sak kö zött. Ő ugyanis nem csak
fia ta labb volt ná luk, ha nem ki mon dot tan kis nö vé sű is. A ta nár ezt így lát ta:
„Az is ko la ud va ron elein te na gyon fé lénk volt, és nem ve gyült el a töb bi gye rek
kö zött. Az tán na gyon las san ja vul ni kez dett a kö zös ség ben va ló vi sel ke dé se.
Ő nem az a tí pus, aki min den ki vel ri csa jo zik az ud va ron, de most már van né-
 hány ba rát nő je, akik kel szo kott ját sza ni. Úgy tű nik, job ban ked ve li a nyu god -
tabb gye re ke ket.”

Jutta azt mond ja, hogy ott hon és a szom széd ban alig van ba rát nő je. A leg több
ját szó tár sa az is ko lá ban van, bár így is elő for dul, hogy szü net ben az is ko la ud va -
ron nem ér zi jól ma gát. „Né ha ar ra vá gyom, hogy vissza me hes sek az oviba – ott
min den ki ve lem egy idős volt. Né ha túl las san eszem meg az uzson ná mat és
iszom meg a te jet, és mi re vég zek, a töb biek már mind rég ját sza nak. Ilyen kor azt
mond ják ne kem, hogy most már nem játsz hatsz ve lünk!” Hogy ilyen kor Jutta
dü hös-e? „Nem, nem va gyok dü hös, csak egy ki csit szo mo rú; ilyen kor va la hol
az udvar szé lén leülök egy kő re.”

An nak el le né re, hogy Jutta né ha vissza vá gyik az óvo dá ba, szá má ra az is ko la
je lent min dent. Ami kor meg kér jük, hogy raj zol jon va la mit, ak kor az is ko lá ját
raj zol ja le, és be je lö li, hogy me lyik osz tály te rem ben és me lyik ab lak nál ül. A leg -
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ko ráb bi em lé ke az óvo dá ról az, ami kor „egy na gyon jó já té kot ját szot tak, ahol a
nye re mény az volt, hogy el me het tek a nagy is ko lá ba.” Ké sőbb ő ma ga is ta nár
sze ret ne len ni, mert azt olyan jó nak ta lál ja. Ez zel kap cso lat ban a kö vet ke zőt
mond ja: „Ha stewar dess len nék, ak kor le zu han hat a gép, ha pék len nék, ak kor
túl sá go san meg híz nék, és tűz ol tó nak len ni pe dig túl iz gal mas – te hát a ta ná ri pá-
 lyát fo gom vá lasz ta ni.”

Még ugyaneb ben az év ben (1999) a nyá ri szü net után Jutta a har ma dik osz-
 tály ba ke rült. Ek kor volt öt éves. Az új ta nár ha mar felis mer te, hogy unat ko zik,
bár ek kor már több mint egy osz tályt átug rott. Úgy ta lál ta, hogy több feladat tal
kell el lát nia, mint amit a nor mál tan terv le he tő vé tesz.

Ezért meg be szél tünk egy ta lál ko zót, ahol a ta nár, az is ko la igaz ga tó, a szü lők
és egy szak ta nács adó (F. J. Mönks) is je len van nak. Tel jes volt az egyetér tés ab -
ban, hogy össze kell ál lí ta ni egy fej lesz tő prog ra mot. Mi vel az is ko lá ban volt egy
ta nár se géd, aki a gyen gébb diá ko kat kor re pe tál ta, el ha tá roz tuk, hogy az ő fel-
adat kö rét bő vít jük. Jutta szá má ra olyan kiegé szí tő anya go kat kel lett összeál lí ta -
nia, ame lyek meg fe lel tek Jutta ta nu lá si tem pó já nak és szín vo na lá nak is. Ezen fe -
lül azt is mér le gel tük, hogy részt ve gyen-e Jutta an gol órá kon, ame lye ket csak
fel ső ta go za ton tar ta nak, il let ve ré sze sül jön-e szá mí tás tech ni ka- és sakk ok ta -
tás ban is. Mindezen te rü le tek iránt Jutta már egé szen ki csi ko rá tól fog va ér dek -
lő dött. To váb bi in téz ke dés ként egy pro jekt mun ka is ki lá tás ba ke rült, ahol Jutta
több felada tot kap na, mint az osz tály tár sai. En nek az az elő nye, hogy sa ját tem-
 pó já ban dol goz hat, mégis a cso port tag ja ként hoz zá já rul a pro jekt meg va ló -
sulá sá hoz anél kül, hogy va la ki nek is fel tűn né nek spe ciá lis felada tai. Ezt a meg-
 be szé lést az zal zár tuk, hogy fél év múl va meg vizs gál juk, a te het ség fej lesz tő
in téz ke dé sek meg fe lel tek-e az el vá rá sok nak, il let ve kell-e őket kor ri gál ni.

Ha összeg zés ként vissza te kin tünk a több fak to ros mo del lünk re (l. 20. old.),
ak kor megál la pít hat juk, hogy Jutta a krea ti vi tás, a mo ti vá ció és az in tel lek tuá lis
ké pes sé gek sze mé lyi ség je gyeit nagy mér ték ben bir to kol ja. Ami a kör nye ze ti
kom po nenst il le ti, a szü lők és az is ko la a te het sé gét nem csak felis mer ték, ha nem
még te het ség fej lesz tő in téz ke dé sek ről is dön töt tek és azo kat meg is va ló sí tot ták.
Az el ső osz tály ki ha gyá sa he lyes dön tés nek bi zo nyult.

Fel me rül azon ban a kér dés, hogy egy osz tály ki ha gyá sa va jon ele gen dő te het -
ség fej lesz tő in téz ke dés-e. A te het ség fej lesz tés Jutta ese té ben – és ez ha son ló kép -
pen van más te het sé ges gye re kek nél is – sze mély re szó ló bá nás mó dot igé nyel.
Va jon a ta ná ro kat kép zé sük so rán fel ké szí tik ilyen felada tok ra? Lát tuk, hogy a
má so dik osz tály ban ta ní tó ta nár ugyan kész volt ar ra, hogy se gít sen Juttának,
azon ban bi zony ta lan ná vált, ami kor a meg szo kott, fron tá lis osz tály mun ká já tól
el kel lett tér nie, hogy Juttával meg fe le lően fog lal koz has son. Ha pél dául va la ki
egy gyer mek anya nyel vi te het sé gét akar ja fej lesz te ni, ak kor az azt je len ti, hogy
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to vább kell lép nie an nál, amit a nor mál tan terv „előír”. Ez per sze fel té te le zi a ta -
nár krea ti vi tá sát és fel ké szült sé gét is.

Az a fej lesz té si prog ram, ame lyet vé gül a har ma dik osz tály ban a ta nár, az
igaz ga tó, a szü lők és a szak em ber kö zös mun ká ja ered mé nye ként összeál lí tot -
tunk, vi lá gos sá tet te, hogy te het ség fej lesz tő in téz ke dé sek a ren des ta ní tás fo lya -
mán is meg va ló sít ha tóak, ha nem ria dunk vissza a több let mun ká tól és a meg-
 szo kott dol gok tól va ló el té rés től.

Tho mas ese té ben, aki ről most rész le te sen fo gunk ír ni, egy má sik pél dát mu-
 ta tunk ar ra, hogy mennyi re fon to sak a fej lesz tő prog ra mok egy kiemel ke dően
te het sé ges diák egész sé ges fej lő dé se szem pont já ból.

Tho mas na gyon te het sé ges

A tíz éves Tho mas szü lei a Nijmegenben lé vő Radboud Egye tem hez tar to zó Te-
 het ség gon do zó Köz pont hoz for dul tak, hogy ta ná csot kér je nek ab ban, ho gyan
ne vel het nék leg job ban fiu kat. Mind ott hon, mind pe dig az is ko lá ban Tho mas
nagy oda fi gye lést kí vánt és né ha na gyon ne héz volt bán ni ve le. Már kis gyer mek -
ként is na gyon fo gé kony volt és vá gyott ar ra, hogy ta nul has son. Na gyon ér de kel -
te a kör nye ze te, min dent pon to san tud ni akart, ezért alig volt ide je és nyu gal ma
ar ra, hogy oda búj jon egy ki csit a szü lei hez. Nyel vi fej lő dé se na gyon gyors volt,
hat éve sen a szó kin cse egy ti zen két éves gyer me ké nek fe lelt meg. A szü lők nem
tud ták, hogy mit kezd je nek szo kat lan ta nu lá si és tudásvágyával. Mi vel az óvo dá -
ban ne he zen ke zel he tő és „bu ta” gye rek nek ítél ték meg, a Ne ve lé si Ta nács adó -
ban azt ja va sol ták, hogy jár jon egy ne he zen ke zel he tő gye re kek nek fenn tar tott
óvo dá ba, mert ott szak sze rűen tud nák őt ne vel ni.

Azon ban eb ben a spe ciá lis óvo dá ban sem kö vet ke zett be ja vu lás: in kább még
lá za dóbb és el lenőriz he tet le nebb lett. Mi vel azt fel té te lez ték ró la, hogy úgy ne ve -
zett MCD (Minimale Cerebrale Dysfunktionen), azaz eny he agy funk ció-za va -
ros gye rek, vé gül egy na gyon ne he zen ne vel he tő gyer me kek szá má ra lét re ho zott
in ter ná tust ja va sol tak. A szü lők, akik sa ját ta pasz ta lat ból tud ták, hogy Tho mas
mennyi re prob lé más, nem tud tak meg ba rát koz ni a gon do lat tal, hogy fiu kat beu-
tal ják egy ilyen ott hon ba. Azon ban úgy tűnt, hogy nincs más vá lasz tá suk.

Ha ma ro san ki de rült, hogy Tho mas és a töb bi gye rek kö zött in tel lek tuá lis
szem pont ból ha tal mas sza ka dék tá ton gott és a rész ben ma ga san kva li fi kált sze-
 mély zet sem tud ta, ho gyan bol do gul ja nak ve le. Egy fél év után az tán az anya
meg tud ta győz ni az ott hon ve ze tő sé gét, hogy Tho mas alap ve tően nem ne he zen
ne vel he tő, csak sen ki nem tud ja iga zá ból megér te ni őt. Vé gül, köz ben já rá sá nak
kö szön he tően fia a szü lő vá ro suk ban lé vő kis ál ta lá nos is ko lá ba, a ne gye dik osz-
 tály ba ke rült. Ez a vál tás az tán egy na gyon is he lyén va ló lé pés nek bi zo nyult. Az
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is ko lá ban ta ní tó ta ná rok nak si ke rült Thomast mind ne ve lé si, mind pe dig ok ta -
tá si szem pont ból he lyes irány ba te rel niük.

Az is ko la ta ná rai na gyon ha mar felis mer ték, hogy Tho mas fö löt tébb te het sé -
ges és ab szo lút nem az ér tel mi fo gya té ko sok kö zé va ló. Ne ki ép pen egy igé nyes
és gyors ta nu lá si tem pót dik tá ló is ko la a meg fe le lő. Szo ciá lis szem pont ból Tho-
 mas vi szont nagy ne héz sé gek kel küsz kö dött: ál lan dóan vi tat ko zott min den ki vel
és nem vol tak ba rá tai. Ezen kí vül min dig meg pró bál ta a ta ná rok fi gyel mét ma gá -
ra irá nyí ta ni. Az tán na gyon las san vál toz ni kez dett vi sel ke dé se.

Elő ször az el ső sök kel kez dett ját sza ni és szí ve sen vet te fel az apás ko dó óvó-
vé dő sze re pet. Emiatt rend sze re sen konflik tus ba ke ve re dett az idő sebb diá kok -
kal. Egy idő után az tán in kább az azo nos ko rúak hoz csat la ko zott és ve lük kez-
 dett ját sza ni, né hány hó nap pal ké sőbb pe dig lett egy ál lan dó ját szó tár sa, aki vel
az tán az is ko lán kí vül is so kat volt együtt. A ta ná rok ezt olyan sza kasz nak tar tot -
ták, amely már iga zi ba rát sá gok hoz is ve zet het.

Mi vel az is ko la pon to san sze ret te vol na tud ni, hogy Tho mas mi lyen in tel lek -
tuá lis ké pes sé gek kel ren del ke zik és ho gyan le het ne őt op ti má li san fej lesz te ni, a
szü lők el jöt tek hoz zánk a ne ve lé si ta nács adónk ba a gyer mek kel együtt. Ek kor
Tho mas már jó két éve a he lyi is ko lá ba járt. Miu tán a ta ná rok felis mer ték rend-
 kí vü li in tel lek tuá lis te het sé gét, na gyobb tem pó ban kap ta a ta na nya got. Ez ked-
 ve ző ha tás sal volt rá. Gyak ran elő for dult ugyanis, hogy az év fo lyam előírt ta na -
nya gát na gyon gyor san megér tet te, utá na pe dig unat ko zott és za var ta az órát.
Mi vel az is ko la ad dig csak a sa ját gyakorlata után ment, sze re tett vol na szak ér tői
út mu ta tást kap ni a fiú in tel lek tuá lis és szo ciá lis fej lő dé se ér de ké ben.

Az is ko la a kö vet ke ző ta ná csot kap ta: olyan ta na nya got ál lít sa nak össze,
amely vál to za tos, mély re ha tó és ki hí vást je lent. A gyer mek mo ti vá ció ját pe dig
az zal erő sít sék, hogy ve le együtt ha tá roz zák meg a fel dol go zan dó té má kat. Szo-
 ciá lis szem pont ból vi szont prob lé mát oko zott, hogy Tho mas hen ce gett a tu dá sá -
val és ez zel el ta szí tot ta ma gá tól az osz tály tár sait. Ez zel kap cso lat ban azt ta ná -
csol tuk, hogy tu dás elő nyét al kal maz zák po zi tí van, azaz Tho mas se gít sen a
gyen gébb diá kok nak (koo pe ra tív ta nu lás). Et től azt vár tuk, hogy mind két ol da -
lon po zi tív ér zé sek ala kul nak ki.

A szü lők azon kér dé sé re, hogy elő nyös len ne-e, ha Tho mas ki hagy na egy
osz tályt, ne met mond tunk. Ak kor ugyanis túl ko rán ke rül ne gim ná zium ba
(Hol lan diá ban nyolc év, négy től ti zen két éves ko rig tar tó ál ta lá nos is ko la után),
ami in tel lek tuá li san biz to san nem okoz na ne ki ne héz sé get, de szo ciá lis-ér zel mi
fej lő dé se a mos ta ni is ko lá ban in kább biz to sí tott.

Az is ko la igaz ga tó el mon dá sa alap ján az is ko la ele gen dő le he tő sé get kí nál a
gaz da gí tás és a gyor sí tás meg va ló sí tá sá hoz: „A ta ní tás so rán egy bi zo nyos
mennyi sé gű ta na nyag ból in du lunk ki. A gyen gébb diá kok szá má ra egy sze rűen
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tá lal juk az anya got, míg a te het sé ges diá kok szá má ra igé nye sebb és ne he zebb
ugyanaz a te rü let vagy té ma. A mi rend sze rünk ben a diá kok ön ál lóan dol goz -
nak, ami je len tős mér té kű ön ál ló sá got fel té te lez, és ez per sze sok időt vesz igény -
be. Sze ren csé re az osz tá lyaink nem túl nagy lét szá múak, leg fel jebb 25 ta nu ló 
van egy osz tály ban. Az ál ta lunk hasz nált ta na nyag úgy van összeál lít va, hogy 
azt gyor san fel le hes sen dol goz ni. Kü lön ben túl sá go san ke vés len ne az időnk.”

Ami kor Tho mas ötö di kes volt, együtt dol go zott az osz tály tár sai val, de szám-
 tan ból és anya nyelv ből a kö vet ke ző osz tály köny vei ből ta nult. Az ilyen áteresz tő
rend szer elő nyös a gyor sab ban ta nu ló, de a gyen gébb diá kok szá má ra is.

Köz ben az igaz ga tó fel vet te a kap cso la tot a gim ná zium mal, aho vá Tho mas
sze re tett vol na men ni. „Kap tam egy ha lom köny vet, ame lye ket ott az el ső év ben
hasz nál nak, hogy biz to sí ta ni tud juk az át me ne tet akö zött, amit mi az is ko lá ban
ta ní tunk, és amit ott kö ve tel nek.”

Tho mas tu dás vá gya fő leg az anya nyelv te rü le tén mu tat ko zott meg. A ta nár -
nak sok szor ne héz sé get oko zott, hogy a meg fe le lő tá mo ga tást nyújt sa ne ki eb -
ben: „Né ha egy nap alatt tíz-húsz ol dalt is fel dol goz az anya nyel vi tan könyv ből.
Min den kü lö nö sebb megeről te tés nél kül ké pes egy tan köny vet egy hó nap alatt
meg ta nul ni, ami nor má lis eset ben hat hó na pig tart. Legin kább ak kor érez kész-
 te tést ar ra, hogy egy ki csit megeről tes se ma gát, ha egy ötö dik osz tá lyos köny vet
már ne gye di kes ko rá ban majd nem tel je sen át vett, hogy meg kap ja a ha to di kos
köny vet is. És mindezt na gyon pon to san, pre cí zen te szi. Szám ta ni felada tok nál,
ame lye ket adott idő alatt kell el vé gez ni, tel je sít mé nye el ma rad sa ját szint jé től –
sőt még osz tály tár sai szint jé től is – még pe dig azért, mert fél at tól, hogy va la mit
el ront. A leg jobb tel je sít ményt ak kor éri el, ha sa ját ma ga ha tá roz hat ja meg a
tem pót, mo ti vá ció ja pe dig ak kor a legerő sebb, ha a feladat igé nyes és az ő ér dek -
lő dé si kö rén be lül van.

Nagy tu dás sal ren del ke zik az űr ku ta tás és az ős tör té net te rü le tén. Ha ezek ről
tart előadást, osz tály tár sai száj tát va hall gat ják. Na gyon át fo gó tu dá sát oly kor
csíny te vé sek re is hasz nál ja, mi vel gyak ran elő for dul, hogy töb bet tud va la mi ről,
mint ma ga a ta nár. „Előadá sai so rán gyak ran fan tá ziál. Ha ké sőbb ott hon utá na
ol va sok a le xi kon ban an nak, amit el mon dott, rá jö vök, hogy nem min den úgy
van, ahogy el me sél te.”

A ta nár az zal pró bál ta fan tá ziá lá sát le köt ni, hogy azt a felada tot ad ta ne ki:
tart son előadást a ha jó zás ról. A ha jó zás a ta nár hob bi ja volt, Tho mas pe dig ez zel
a té má val ad dig nem fog lal ko zott. Ki de rült, hogy Tho mas ott hon egyál ta lán
sem mit nem ké szült er re, mégis tar tott egy húsz per ces előadást a té má ban
(hosszabb nem le het egy előadás). „Az osz tály tár sak lélegzetvisszafojtva hall gat -
ták. Egy cso dá la tos, iz gal mas és lo gi kus tör té ne tet me sélt el, ami ben azon ban
szin te sem mi nem stim melt. Me sélt pél dául olyan szu per-tank ha jók ról, ame-
 lyek kel ször nyen ne héz volt ma nő ve rez ni, úgy hogy a le gény ség nek már Skó cia
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ma gas sá gá ban el kel lett kez de ni fé kez ni, hogy a tank ha jó idő ben meg tud jon
Rot ter dam ban áll ni.”

A ta nár nem sza kí tot ta fél be Thomast és a ta ní tás so rán sem tért ki a tör té net
va lót lan sá gai ra, mi vel Tho mas tel je sen az előadá sa be fo lyá sa alá ke rült és a töb-
 bie ket is tel je sen le bi lin csel te. A ta nár nem tar tot ta vol na he lyes nek, hogy Tho-
mast az osz tály előtt meg szé gye nít se. Né hány nap pal ké sőbb az tán egy szer fél re -
hív ta, hogy be szél je nek a tör tén tek ről. Thomasnak na gyon ne he zé re esett, hogy
be vall ja: az előadás fő leg fan tá ziá já nak szü le mé nye volt. Más rész ről vi szont
meg gon do lan dó volt, hogy ép pen ez a tör té net me sé lő ké pes sé ge já rult nagy ban
hoz zá el fo ga dott sá gá hoz – osz tály tár sai egy re in kább meg sze ret ték és tisz tel ték.
És ne ki fel tét le nül szük sé ge volt ar ra, hogy a töb biek el fo gad ják és fel néz ze nek
rá, hi szen ép pen az osz tály tár sak kal va ló kap cso lat je len tet te kez det ben a leg na -
gyobb aka dályt szá má ra. Ak ko ri ban ál lan dóan el lenér zé se ket vál tott ki, ami má -
ra tel je sen el tűnt.

Azt a ja vas la tot, hogy rend kí vü li szel le mi ké pes sé geit te rel jék he lyes me der -
be, a kö vet ke ző kép pen va ló sí tot ták meg: Tho mas meg ta nul ta, ho gyan se gít sen
más ta nu lók nak pél dául a szám ta ni felada tok ban vagy a há zi feladat ban. A ta nár
er ről a kö vet ke ző kép pen vé le ke dett: „Mond tam ne ki, hogy a se gít ség mást is je-
 lent het, mint sú gást vagy dik tá lást. Vissza kell men ni az adott feladat ele jé re és
lé pés ről lé pés re el ma gya ráz ni, ho gyan kell azt megol da ni. Köz ben tü rel mes nek
kell len ni és az is mét lés től sem kell vissza riad ni.” Ami kor az osz tály tár sak rá jöt -
tek, hogy Tho mas mennyi re se gí tő kész is tud len ni, a kez de ti eluta sí tás el fo ga -
dás sá vál to zott, ami re Thomasnak, mint min den gye rek nek, nagy szük sé ge volt.

Thomasnak kap cso la tok ra volt szük sé ge és kész te tést ér zett ar ra, hogy sze-
 mé lye sen ve le fog lal koz za nak. A ta nár azt me sél te, hogy az el ső idők ben az is ko -
lá ban Tho mas a ta ná ro kat min dig megérin tet te. Ha va la mit kér de zett, ak kor a
ke zét min dig a má sik kar já ra vagy vál lá ra tet te, nem csak az osz tály tár sak, ha -
nem a ta ná rok ese té ben is, amit leg töb ben egyál ta lán nem ta lál tak kel le mes nek.
A leg cse ké lyebb al kal mat is meg ra gad ta, hogy kér dé se ket te gyen fel, holott már
ré gen tud ta a vá laszt, és köz ben re me kül szó ra ko zott, ha a má sik is be le ment a
já ték ba.

Tho mas szo ciá lis vi sel ke dé sé ről össze fog lal va a kö vet ke ző ket mond hat juk el:
Az osz tály tár sak kal szem be ni do mi náns vi sel ke dés érez he tően csök kent, az azo-
 nos ko rúak kal va ló ba rá ti kap cso la tok kiala kí tá sa jól ha lad, de az erős (tes ti)
kon tak tus irán ti igény még min dig meg van. Így pél dául egy szer az osz tály fő nök
egyik he lyet te sí tő ta ná rát foly ton kér dé sek kel bom báz ta, és köz ben nem mu lasz -
tot ta el, hogy hoz záér jen.

Az is ko la igaz ga tó meg van győ ződ ve ar ról, hogy ilyen eset ben, mint ami lyen
Thomasé, a szü lők kel va ló együtt mű kö dés elen ged he tet len. Nem elég, ha csak
is me rik a szü lők azo kat az in téz ke dé se ket, ame lye ket az is ko la el ter vez és el vé -
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gez, ha nem azo kat kö zö sen is kell al kal maz ni. Ezen kí vül az is ko lá nak fel tét le nül
tud nia kell ró la, hogy mi lyen a gyer mek az ott ho ni kör nye ze té ben és hogy az is-
 ko la mi lyen sze re pet tölt be az éle té ben.

Tér jünk vissza az osz tály fő nök höz. Azt mond ja, hogy ti zen két éves pá lya fu -
tá sa alatt már sok te het sé ges gye re ket ta ní tott, de egyik sem volt Thomashoz
fog ha tó. Ő kü lön le ges ki hí vás ként él te meg, hogy van egy ilyen diák az osz tá -
lyában. „A cso port meg be szé lé sein ken gyak ran Tho mas a be széd té ma, mi vel
mind annyiunk nak meg kell ta nul nia, ho gyan bán junk az ilyen diá kok kal.
A kép zé sünk so rán meg ta ní tot ták ne künk, ho gyan bán junk a „gyen ge ta nu lók -
kal”, de ar ról, hogy mit kezd jünk a te het sé ges diá kok kal, sem mit sem ta nul tunk.
Ta nár is me rő seim kö ré ben sen kit nem ta lál tam, aki tu dott vol na se gí te ni. A ta -
nár kép zés ben tu laj don kép pen a kiemel ke dően te het sé ges diák nak is he lyet kel-
 le ne szo rí ta ni, ta nul ni kel le ne ar ról, ho gyan le het őt felis mer ni és ho gyan kell
meg fe le lően fej lesz te ni. Még a ne ve lé si ta nács adó ban sem tud tak se gí te ni, ahon-
 nan ta ná csot sze ret tünk vol na kér ni.”

Tho mas idő köz ben egy szor gos, jól ta nu ló gim na zis ta lett. A ta na nyag ter je -
del mes, de ő sze re ti ezt. Pil la nat nyi lag az a leg na gyobb kí ván sá ga, hogy aszt ro fi -
zi kát ta nul has son az egye te men.

Össze fog lal va és a fent be mu ta tott több fak to ros mo dell re hi vat koz va (l. 20.
old.) ugyanúgy, mint Juttánál, a kö vet ke ző ket mond hat juk el. Tho mas a krea ti -
vi tás, a mo ti vá ció és a ki ma gas ló in tel lek tuá lis ké pes sé gek sze mé lyi ség je gyeit
nagy mér ték ben bir to kol ja. Az is ko la kü lön le ges mó don ke ze li Tho mas in tel lek -
tuá lis ké pes sé geit, és nem kel lően fej lett szo ciá lis-ér zel mi vi sel ke dé sét. A gye -
rek re sza bott is ko lai szer ve zés és a lel kes és „be ve tés re kész” ta ná ri csa pat meg te -
rem ti a fel té te lét an nak, hogy a sze mély re sza bott ta nu lá si tem pó és szín vo nal,
te hát a gyor sí tás és a gaz da gí tás is ko lai ke re tek kö zött meg va ló sul has son.
A Thomasra irá nyu ló kü lön le ges fi gye lem hoz zá já rult ah hoz, hogy a gyer mek jó
úton van a „kí vül ál ló ból” a szo ciá li san beil lesz ke dő ta nu ló vá vá lás hoz. A ta ná -
rok be lá tá sa és igye ke ze te együtt ala kí tot ta ki a szo ciá li san el vár ha tó vi sel ke dést.
Ezál tal Thomast osz tály tár sai egy re in kább el fo gad ták és tisz tel ték.

Az egész sé ges fej lő dés hez szük sé ges har ma dik kör nye ze ti fak tor ról, vagyis a
csa lád ról azt ál la pít hat juk meg, hogy az anya fá rad ha tat lan utá na já rá sá nak kö-
 szön he tően Tho mas szá má ra meg fe le lő megol dást si ke rült ta lál ni. A tu dat lan -
ság miatt Tho mas ese té ben né hány szak em ber tév út ra te re lő dött. A hely te len
ne ve lés egy gye rek nek sem tesz jót, a he lyes diag nó zis pe dig a cél zott pe da gó giai
és ok ta tá si te vé keny ség alapja. Bár a szü lők már egé szen ko rán kér tek pe da gó giai
és pszi cho ló giai ta ná cso kat, a tu dat lan ta nács adók rossz út ra te rel ték őket. Mi vel
min den ar ra utalt, hogy Tho mas egy MDC-gyerek, elein te el zár ták az utat a he-
 lyes diag nó zis elől, mi sze rint a gye rek kiemel ke dően te het sé ges.
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A tény el le né re, hogy Tho mas ese té ben az egész ta ná ri kar be leás ta ma gát a
rend kí vü li te het ség prob le ma ti ká já ba és megol dá si le he tő sé gei be, nagy igény
mu tat ko zik a to vább kép zés re e te rü le ten. Itt kell le szö gez nünk, hogy a szü lők
ré szé ről is nagy az igény re le váns in for má ciók ra és fel vi lá go sí tás ra, hogy a
prob lé más ne ve lé si szi tuá ciók és hát rá nyos fej lő dé si utak le he tő leg el ke rül he -
tők le gye nek.



12. A RE FORM PE DA GÓ GIAI MOZ GA LOM

Az eu ró pai re form pe da gó giai moz ga lom el akart ha tá ro lód ni a 19. szá zad „ré gi
is ko lá já tól”, ahol a te kin tély és az in tel lek tua liz mus vol tak a meg ha tá ro zó el vek.
A re form pe da gó giai tö rek vé sek, ame lyek el ső sor ban a 20. szá zad el ső har ma dá -
ban vál tak ha té konnyá, a gyer me kek nek kí ván tak köz pon ti he lyet biz to sí ta ni.
A tö rek vés lé nye ge az volt, hogy a gyer me kek szá má ra al kal mas és a gyer me kek -
ből kiin du ló is ko lát va ló sít sa nak meg.

A re form pe da gó gia egyik ala pí tó ja a bel ga Decroly (1871–1932) volt. Ő el ső -
sor ban azt kri ti zál ta, hogy az is ko la mint „ma go ló in téz mény” túl sá go san el tá -
vo lo dott a gye re kek től. Így pél dául tan tár gya kat ta ní ta nak anél kül, hogy a gyer-
 mek ter mé sze tes fej lő dé si ten den ciá já ra ügyel né nek, és fi gyel men kí vül hagy ják
azt a tényt, hogy a gyer mek nek le het nek sa ját kí ván sá gai is. Más pe da gó gu sok is
meg va ló sí tot tak re form pe da gó giai ter ve ket, mint pl. Peter Petersen (1884–
1952), aki a Jena-Plan is ko la megala pí tó ja volt, Maria Montessori (1871–1950),
va la mint Helen Parkhurst (1887–1973), aki a Dalton-Plan is ko lát ala pí tot ta. Mi-
u tán Parkhurst né hány évet Maria Montessorival dol go zott együtt, egy Dalton
ne vű ame ri kai vá ros ban lét re ho zott egy olyan is ko lát, amely Montessori el vein
ala pult, és ame lyet 1942-ig ve ze tett.

A leg fon to sabb újí tó is ko lák (Montessori, Jena-Plan és Dalton-Plan) a kö zép -
pont ba a gye re ket és an nak spon tán dön té si tö rek vé seit ál lít ják. A gye rek nek
mint „egye di lény nek” jo ga van ah hoz, hogy ké pes sé geit és a te het sé gét a le he tő
leg jobb mó don fej lessze. Di dak ti kai el veik te kin te té ben ezek a re form is ko lák az
in di vi dua li zá lás ból és a diffe ren ciá lás ból in dul nak ki, te hát az egyes gye rek re va -
ló oda fi gye lést és a lép cső ze tes ta na nya got tart ják fon tos nak. Az év fo lya mok
osz tá lyok ra tör té nő felosz tá sát, azaz a gye re kek élet kor sze rin ti cso por to sí tá sát
igaz ság ta lan nak és gye rek hez mél tat lan nak tart ják. Mi vel ná luk a diffe ren ciá lás
köz pon ti he lyet fog lal el, min den gye rek nek, le gyen át la gos vagy kiemel ke dően
te het sé ges, ugyanúgy biz to sít ják a le he tő leg jobb fej lő dé si esé lye ket.

A Montessori és a Jena-Plan is ko la pél dá ján igyek szünk meg vi lá gí ta ni egy-
 részt, hogy a te het sé ges gye re kek eb ben az ok ta tá si rend szer ben va ló ban olyan
ne ve lés ben ré sze sül nek-e, amely adott sá gaik kal és te het sé gük kel össz hang ban
van, más részt hogy mindezt ho gyan va ló sít ják meg, il let ve fi gye lem be ve szik-e
köz ben a gyer mek egyé ni ta nu lá si tem pó ját.

Montessori pe da gó giá ja: rej tett tan terv rend kí vü li te het sé gek szá má ra

Maria Montessori, a Montessori-pedagógia megala pí tó ja ma ga is kiemel ke dően
te het sé ges volt. Ma te ma ti ká ból cso da gye rek nek tar tot ták és 26 éves ko rá ban,
Olaszor szág ban az el ső nő volt, aki or vos dok to ri cí met ka pott. Miu tán 1905-ben
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meg nyi tot ta az el ső Gye rek há zat, egé szen új utat járt be ér tel mi fo gya té kos és
kü lö nö sen hát rá nyos hely ze tű gye re kek tá mo ga tá sá ban. Az ál ta la ki fej lesz tett
öt le tek és ne ve lé si esz kö zök olyan si ke re sek vol tak, hogy ha ma ro san vi lág szer te
az egyik legis mer tebb asszonnyá vált. Bár ne ve lé si el veit el ső sor ban kis gyer me -
kek és ál ta lá nos is ko lás gyer me kek szá má ra fej lesz tet te ki, fel sőbb is ko lák ban is
al kal maz ni le he tett őket.

Montessori ab ból in dult ki, hogy min den gyer mek ve le szü le tett haj la ma,
hogy adott sá gait meg va ló sít sa. A ta nár nak a gyer me ket fo lya ma to san fi gyel nie
kell, és nyo mon kell kö vet nie, hogy ké pes le gyen ne ki mind azt megad ni, ami re
szük sé ge van. Eb ből kö vet ke zik a vá lasz tá si sza bad ság el ve: A gyer mek ma ga
dönt ar ról, hogy mi vel sze ret ne fog lal koz ni, és a ta nár mint kí sé rő gon dos ko dik
ró la, hogy fej lő dé si szín vo na lá nak meg fe le lő szo ciá lis és in tel lek tuá lis felada to -
kat kap jon. Ha azt lát ja, hogy egy feladat túl ne héz, ak kor el te szik ké sőbb re.
A vá lasz tás sza bad sá ga a Montessori-pedagógiában nem je len ti azt, hogy nincs,
vagy cse kély az irá nyí tás és el lenőr zés („laisser faire”), hi szen min den meg kez -
dett felada tot be is kell fe jez ni.

A gyer mek szá má ra elő ké szí tett (ta nu lá si) kör nye zet azt fel té te le zi, hogy a ta -
nár in kább biz ta tóan és se gí tő ké szen mint sem irá nyí tó és el lenőr ző mi nő ség ben
van je len. Csak így ta pasz tal hat ja meg a gyer mek, hogy ő ma ga, és nem a ta nár
ha tá roz za meg fej lő dé sé nek irány vo na lát. Ez zel egyide jű leg a gyer mek azt is
meg ta pasz tal ja, hogy ké pes va la mit lét re hoz ni, ami ön ér té ke lé sét erő sí ti. A ta nár
ki fe je zett cél ja, hogy min den egyes gyer mek fej lő dé si és ta nu lá si igé nyeit elő se -
gít se, mi köz ben sza ba don vá lasz tott és ön ál ló mun ká ra biz tat ja őket és le he tő sé -
get biz to sít, va la mint von zó vá te szi a ta nu lá si kör nye ze tet a gyer me kek szá má ra.
Ily mó don a gyer mek bi zo nyos ér te lem ben ma ga ha tá roz za meg fej lő dé si szín-
 vo na lát és üte mét.

Gyak ran fél reér tel me zett fo ga lom a Montessori-pedagógián be lül a koz mi kus
ne ve lés. Ma már in kább kör nye zet tu da tos vagy kör nye ze ti ne ve lés ről be szé lünk.
A koz mi kus ne ve lés alatt Montessori ugyanis azt a faj ta ne ve lést ér ti, amely a
kör nye zet fe lé irá nyu ló fe le lős ség tu dat kiala ku lá sá hoz ve zet. Így a kis gyer mek
pél dául már az óvo dá ban meg ta nul ja, ho gyan kell gon doz ni egy nö vényt vagy
vi rá got. Meg ta nul ja megér te ni a köl csö nös füg gő sé gi vi szo nyo kat: Ha pél dául
egy nö vényt meg fe le lően gon doz nak, ak kor szé pen nö vek szik és egy re szebb
lesz – ez zel ad va la mi jót az em be rek nek. Ha azon ban hely te le nül vagy egyál ta -
lán nem gon doz zák, ak kor csú nya lesz, el her vad, vagy eset leg ki pusz tul – így
nem ad hat az em be rek nek sem mi szé pet.

A Montessori-iskolában nincs meg a szo ká sos év fo lyam sze rin ti osz tály bon -
tás, ha nem a cso por to kat ver ti ká li san ala kít ják ki, te hát egy osz tály ban há rom
kü lön bö ző év fo lyam ból is ta nul nak diá kok. Mi vel az ál ta lá nos is ko la Hol lan diá -
ban nyolc osz tá lyos, itt azt al só, kö zép ső és fel ső ta go zat ra oszt ják. Ezek sze rint a
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Montessori-iskolában ugyanab ban az osz tály ban kü lön bö ző év fo lya mok ról ér-
 ke ző diá kok ta nul nak. Egy ilyen osz tály kö zös ség ben az adott ta nu ló egye dül is
dol goz hat, de csat la koz hat egy cso port hoz, vagy né hány diák cso por tot al kot hat
egy pro jekt mun ka el vég zé sé re. A koo pe ra tív ta nu lás (a jobb se gít a gyen gébb -
nek) itt ugyanúgy meg va ló sít ha tó, mint a ké pes sé gek sze rin ti cso por to sí tás,
anél kül, hogy va la ki nek az a be nyo má sa len ne, hogy a kiemel ke dően te het sé ges
diá kok „kü lön le ges felada tot” kap nak.

A Montessori-elveket legin kább fel sőbb fo kú is ko lá ban al kal maz zák. A kör -
nye ze ti fel ké szí tés itt azt je len ti, hogy a diá kok hoz zá fér het nek az is ko la összes
szak tan ter mé hez, va la mint a könyv tár hoz, a ze nei/ének szak tan te rem hez és az
au lá hoz. Ez zel egyide jű leg úgy mond „ki tár ják az is ko la ka puit” azál tal, hogy a
mú zeu mo kat, a tör té nel mi épü le te ket, a bo ta ni kus ker tet és a te le pü lés más in-
 téz mé nyeit is be von ják az ok ta tás ba.

A kö vet ke ző Montessori-elvek el ső sor ban a 12–18 éve sek szá má ra le het nek
hasz no sak.

• ön ál ló és felügye let nél kü li ta nu lás,
• az egyé ni mun ká ról kö zös mun ká ra le het vál ta ni,
• a sa ját öt le te ket el vár ják, és nem te kin tik őket oda nem il lő nek,
• az egyé ni ta nu lá si tem pót tisz te let ben tart ják és el fo gad ják,
• a kör nye zet tel (tár sa da lom, ter mé szet és kul tú ra) szem be ni fe le lős ség tel-

 jes beál lí tott sá got kiemel ten ke ze lik: koz mi kus ne ve lés.

Rö vi den és tö mö ren a Montessori-elveket a kö vet ke ző kép pen le het ne ösz-
sze fog lal ni:

• A Montessori-pedagógia ön ál ló ság ra épít; min den gyer mek sze mély re
sza bott ok ta tás ban ré sze sül.

• A ké pes ség be li és ha la dá si ütem ben fel lel he tő kü lönb sé ge ket tisz te let-
 ben tart ják és el fo gad ják.

• A Montessori-osztályban a ta nár meg fi gye lő sze re pet tölt be, aki tel jes
mér ték ben az egyes gyer me kek egyé ni fej lő dé sé nek szen te li ma gát.

• A kö zép is ko lai Montessori-nevelés az ál ta lá nos is ko lai nak a foly ta tá sa és
ugyanazon ne ve lé si és ok ta tá si el vek re tá masz ko dik.

• Ön ál lóan meg ten ni, fel fe dez ni és meg ta pasz tal ni – mindez az ön ál ló ság
fej lő dé sé hez ve zet, va la mint ah hoz, hogy a gyer mek meg ta nul jon fe le-
 lős sé get vál lal ni: Se gíts, hogy ma gam csi nál has sam!
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A Montessori-féle pe da gó giai el ve ket itt re form pe da gó giai pél da ként em lí tet -
tük. A gyer mek cent ri kus is ko lai ne ve lés azon ban sok is ko lá ban meg va ló sul
anél kül, hogy egy bi zo nyos név vel vagy mo del lel köt nék össze. Miu tán megany-
nyi, fő leg ame ri kai te het ség gon do zó in téz ke dés sel fog lal koz tunk, ide je len ne a
sa ját eu ró pai te het ség gon do zás sal kap cso la tos kon cep cióin kat is ele mez ni és
rend sze rez ni. Min den bi zonnyal itt is kin csek re buk kan nánk (Mönks 1995a).

A Jena-Plan is ko la: a rej tett te het ség gon do zás

Az el ső Jena-Plan is ko lát Peter Petersen (1884–1952) 1923-ban a Jé nai Egye tem
gya kor ló is ko lá ja ként hoz ta lét re. Azon ban mint a „ka pi ta lis ta pe da gó gia szi ge -
tét” a szü lők til ta ko zá sa mel lett 1950. au gusz tus 11-én be is zár ták. Ne ve lé si és
ok ta tá si kon cep ció ja a kö vet ke ző kép pen fog lal ha tó össze:

1. Az is ko la ne csak a hét köz na pok tól el szi ge telt in tel lek tuá lis kép zés in téz mé -
nye le gyen, ha nem szol gál jon híd ként a tár sa da lom fe lé. A szü lők kel va ló
együtt mű kö dés alap elv, és ezért az is ko la csak ak kor tud fej lőd ni, ha az is ko la
és a szü lői ház együtt mű kö dik. Vé gül is a csa lád az, aki nek tel jes mér ték ben
ér de ké ben áll a gye rek ne ve lé se, nem pe dig az ál lam (Dietrich 1995, 99).

2. Alap cso por tok az osz tá lyok he lyett: egy ilyen cso port ban há rom év fo lyam ból
va ló diá ko kat ta ní ta nak együtt. A he te ro gén kor sze rin ti cso por to sí tás sal a
diá kok kö zöt ti ter mé sze tes ta nu lá si fo lya ma tot se gí tik elő, va la mint ez a
struk tú ra ha son lít legin kább a csa lá do ké hoz.

3. He ti mun ka terv az óra rend he lyett: a kor sze rint he te ro gén cso port össze té tel
miatt a ha gyo má nyos óra rend nem meg fe le lő, mi vel ab ban „az egyik tan-
 tárgy töb bé-ke vés bé ön ké nye sen le vált ja a má si kat” (i.m., 73). A he ti mun-
 ka terv fő ele mei a cso port mun ka és a te ma ti kus ok ta tás.

4. Ok ta tó cso por tok: a diá ko kat ké pes sé geik alap ján bi zo nyos órák ra és tan-
 tárgyak ra cso por to sít ják, és en nek meg fe le lően ta nít ják. Ezt az is ko lai 
szer ve ze ti for mát ké pes ség sze rin ti cso por to sí tás nak (ability grouping) is
ne vez het jük. Ezen kí vül itt va la mi olyas mit va ló sí ta nak meg az is ko lai gya-
 kor lat ban, amit év ti ze dek kel ké sőbb Renzulli „for gó aj tó-mo dell ként” az
ame ri kai is ko lák ban áb rá zol. Az ok ta tó cso por tok ban ha son ló ér tel mi ké-
 pes sé gű, kü lön bö ző alap cso por tok ból szár ma zó diá kok ta lál ha tók. Őket fő -
leg a fő tan tár gyak ra okít ják.

5. Asz tal cso por tok: Az osz tály te rem ben a diá kok asz ta lok kö ré cso por to sul -
nak. Ez a kis cso por tos struk tú ra le he tő vé te szi és elő se gí ti a koo pe ra tív ta-
 nu lást és a cso port mun kát.
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6. Ter mé sze tes ta nu lá si szi tuá ció: az em be ri kom mu ni ká ció nak és ta nu lás nak
négy alap ve tő for má ja van, még pe dig a be szél ge tés, a já ték, a mun ka és az
ün nep lés. A he ti mun ka ter vet ezek kel a for mák kal össz hang ban ala kít ják ki.

7. Kö zös sé gi ta nu lás: A kö zös ség fej lesz té sé nek kü lön le ges for má ja a cso por ton
be lü li ün nep lés, mint pél dául a hét ele je, a hét vé ge, a szü le tés na pok, a kü lön -
le ges ese mé nyek a diá kok éle té ben (pl. kistestvér szü le té se) megün nep lé se.

A te het sé ges diá kok kü lön le ges fej lesz té sé re a Jena-Plan is ko la ke re tein be lül 
Dietrich a kö vet ke ző ket mond ja: „A cso port rend szer (alap cso por tok) az egyik
le he tő ség ar ra, hogy ele get te gyünk a te het sé ges diá kok igé nyei nek. A má sik a
ní vó kur zus – és egyál ta lán a kur zus rend szer, amely a kü lön bö ző te het sé gi szin-
 tek és irá nyok ápo lá sá ra szol gál és gon dos ko dik ró la, hogy a ta nu lók a leg fon to -
sabb te rü le te ken a mi ni má lis tu dást meg sze rez zék” (Dietrich 1995, 151).

Össze fog lal va el kell mon da nunk, hogy a Jena-Plan is ko la rá vi lá gí tott: a diff-
e ren ciált ok ta tás és a diffe ren ciált ta na nyag, amely min den faj ta te het ség gon do -
zás alapja, le het sé ges a sza bá lyos rend sze rű is ko lá ban.

A Montessori-iskolákhoz ha son lóan a Jena-Plan is ko lák is mint ál ta lá nos
rend sze rű is ko lák ki vá lóan al kal ma sak az igaz sá gos és ma gá tól ér te tő dő te het -
ség fej lesz tés re. Vé gül is ar ról van szó, hogy min den gye rek és fia tal fej lő dé si és ta-
 nu lá si igé nyei nek meg fe lel jünk.

• Ké pes ség és ta nu lá si tem pó sze rin ti cso por to sí tás.

• Mind az ön ál ló, mind pe dig a cso port ban va ló ta nu lást le he tő vé te szik.

• A koo pe ra tív ta nu lás az ok ta tás ál lan dó ré sze: az erő sebb se gít a gyen-
 gébb nek és az azo nos in tel lek tuá lis szin ten lé vők (peers) ta nul nak egy-
 más tól.

• A fo lya ma tos egyé ni ta nu lá si elő me ne tel le het sé ges, vagyis az ön ál ló ta-
 nu lá si ké pes ség és ta nu lá si ütem ha tá roz zák meg a ta nu ló fej lő dé sét,
nincs osz tá lyon kén ti fel ju tás.

• A sze mé lyi ség fej lesz tés és a kö zös sé gi ta nu lás éppolyan fon to sak, mint
az in tel lek tuá lis ta nu lás.
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13. A TE HET SÉG GON DO ZÁS EGYEN LŐ 
A MIN DEN KI SZÁ MÁ RA BIZ TO SÍ TOTT 
AZO NOS FEJ LŐ DÉ SI ESÉ LYEK KEL

Va la ki egy szer azt mond ta, hogy „nincs na gyobb igaz ság ta lan ság, mint ha a kü-
 lön bö ző dol go kat azo nos ként ke zel jük”. Ez pon tos kö rülírá sa an nak a prob lé má -
nak, amely a kiemel ke dően te het sé ges diá ko kat Eu ró pa-szer te érin ti. Az ál ta lá -
nos sá gok szint jén az is ko lák ra vo nat ko zó tör vé nyi sza bá lyo zás ugyan Eu ró pa
leg több or szá gá ban ked ve ző pers pek tí vát kí nál a diák ra mint egyén re orien tá ló -
dó ok ta tás elő se gí té se te kin te té ben, azon ban a va ló ság ban az is ko lai rend tar tás
és az ok ta tá si prog ram alig kí nál te ret az egyes gyer me kek ta nu lá si igé nyei nek ki-
elé gí té sé re. Kü lö nös kép pen így van ez, ha egy diák túl sá go san kiemel ke dik az át-
 lag ból: vagy nem is ter vez nek egyé ni se gít sé get, vagy az egy sze rűen idő hiá nyá -
ban el ma rad.

A hol land tör vé nyek sze rint így „az ál ta lá nos is ko lás gyer mek nek ga ran tál ják
az ok ta tás olyan kiala kí tá sát, amely ben a diá kok fo lya ma tos fej lő dé si fo lya ma -
ton me het nek ke resz tül. Az ok ta tás mér cé je a diák fej lő dé se.” Az ilyen tör vény -
előírás ele gen dő te ret kí nál te het ség fej lesz tő in téz ke dé sek szá má ra, a tör vény to-
 váb bi szö ve gé ben még sem em lí tik egy szó val sem, hogy a rend kí vü li te het ség
meg lé te egy is ko lá ban al kal mat ad hat kü lön le ges in téz ke dé sek re. Oda kell hat ni
te hát, hogy a te het sé ges gye re ket fej lő dé si üte mük nek és te het sé gük nek meg fe le -
lően a tör vény al kal ma zá sa so rán fi gye lem be ve gyék.

E te kin tet ben na gyon ör ven de tes az Eu ró pa Par la ment né hány ok ta tás po li ti -
ku sá nak kez de mé nye zé se, mi sze rint Eu ró pa min den or szá gá ban tör vé nyi leg
rög zí te ni akar ják, hogy min den ta nu ló diffe ren ciált ok ta tás ban ré sze sül jön, to-
 váb bá hogy az e te het ség fej lesz tő in téz ke dé sek re va ló jog ér vé nye sü lé sét el len-
őriz zék is. A diffe ren ciá lás, vagyis a ta nu lók ké pes sé gei nek fi gye lem be vé te le
min den te het sé gi szin ten a legigaz sá go sabb és leg jobb megol dás.

Jutta és Tho mas tör té ne té nek rész le tes leírá sa rá vi lá gí tott ar ra, hogy a kie-
mel ke dően te het sé ges gye re kek meg fe le lő fej lesz té se ér de ké ben szük ség van a
szak em be rek, a szü lők és a ne ve lők kö zöt ti ki vá ló együtt mű kö dés re. A rend kí -
vü li te het ség fej lesz té se és felis me ré se te kin te té ben még na gyon hiá nyo sak az is-
 me re teink. Az is tény, hogy e tu dás meg szer zé sé nek és a spe ci fi kus ok ta tás meg-
 va ló sí tá sá nak szük sé ges sé gét messze nem is me ri el min den ki. Ál ta lá ban a mai
ok ta tá si rend szer (még) nem tet te ma gáé vá ezt a meg kö ze lí tést. Vég ered mény -
ben a kiemel ke dően te het sé ges gyer mek a ta ná rok jó aka ra tá tól és – kü lö nö sen –
a szü lei igye ke ze té től függ.

Ha az is ko lai te het ség gon do zás le he tő sé geit ku tat juk, ak kor az aláb bia kat ta-
 lál juk: A meg ne ve zett a fej lesz tő in téz ke dé sek a meg fe le lő vál toz ta tá sok kal ál ta -
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lá nos is ko lá tól egé szen a gim ná ziu mig al kal maz ha tóak. Ez a lis ta ter mé sze te sen
nem tel jes, és nem is a fon tos sá gi sor ren det tük rö zi. Az egyik is ko lá ban egy fé le
mód szer al kal maz ha tó, a má sik ban pe dig más fé le (lásd eh hez Wag ner 1990).

Segédtanerő

Sok ame ri kai is ko lá ban van „resource teacher”, a hol land is ko lák ban pe dig gyak-
 ran van „remedial teacher”, mind ket tőt legin kább a segédtanerő ki fe je zés sel le -
het le for dí ta ni. Mia latt a segédtanerőt Hol lan diá ban azért al kal maz zák, hogy a
gyen gébb és prob lé más diá kok nak se gít sen, ad dig Ame ri ká ban a könnyeb ben,
gyor sab ban ta nu lók és a ta nul ni vá gyó diá kok se gí té sé re szol gál. Utób bi eset ben
fő leg gaz da gabb és gon dol kod ta tó ta na nya got nyúj ta nak a diá kok nak, va la mint
tö re ked nek meg ta lál ni a mó dot, hogy ho gyan tud ja a ta nu ló ér dek lő dé si te rü le -
teit a legin kább el mé lyí te ni. Gyak ran egy ilyen ta nár a ter ve zett anyag gyor sabb
fel dol go zá sá ban is tud se gí te ni. A mi ja vas la tunk ra a hol land is ko lák ban a se-
gédtanerők most már a kiemel ke dően te het sé ges diá kok kal is fog lal koz nak.
Ugyan még ke vés ta pasz ta lat áll ren del ke zé sünk re, mégis el mond hat juk, hogy
min den eset ben nagy elé ge dett sé get ta pasz tal tunk mind a diá kok, mind pe dig a
ta ná rok kö ré ben.

Pro jek tek

Mint ahogy Jutta ese té ben is be bi zo nyo so dott, a pro jek tek, ame lye ket egyé ni leg
vagy cso por to san vé gez nek a ta nu lók, na gyon al kal mas te het ség fej lesz tő mód-
 sze rek, mert a ta nul ni vá gyó diá kok nak al kal muk nyí lik ar ra, hogy tel je sen be le -
ves sék ma gu kat a mun ká ba anél kül, hogy ez zel va la mi fé le „kü lön le ges stá tu -
szuk” ala kul na ki.

Mun ka cso por tok

A mun ka cso por tok a nor mál tan terv kiegé szí tő le he tő sé ge ként Né metor szág -
ban na gyon el ter jed tek. Itt le he tő ség kí nál ko zik a gyer me kek és fia ta lok szá má -
ra, hogy ha son ló fej lő dé sű tár saik kal kor sze rint he te ro gén cso por tok ban együtt
dol goz za nak, a meg szo kott osz tály kö zös ség feladá sa nél kül.

Ily mó don 1985-től Ba den-Würt tem berg tar to mány ban a „Kü lön le ge sen te-
 het sé ges diá kok fej lesz té se” né ven fu tó prog ram ke re tein be lül mun ka cso por to -
kat in dí ta nak te het ség fej lesz tő mód szer ként, ami felöle li az ál ta lá nos is ko la fel ső
ta go za tát, a reá lis ko lá kat, a gim ná ziu mot és a sza kis ko lá kat (Hauptschule, Re-
alschule, Gymnasium, Berufsschule). A ki vá lasz tás kri té riu mai a kö vet ke zők:
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mo ti vált ság és kí ván csi ság, öt let gaz dag ság, te het ség az adott tárgy ból, cél tu da -
tos ság, ter hel he tő ség, ki tar tó ké pes ség, cso port mun ká ra va ló ké pes ség.

Az ilyen mun ka cso por to kat rend sze rint könnyű meg szer vez ni, ha a ke ret -
terv már ren del ke zés re áll. Fej lő dés pszi cho ló giai szem pont ból ez az azo nos gon-
 dol ko dá sú em be rek kö zöt ti szo ciá lis-e mo cio ná lis kap cso la tok kiala ku lá sa te rén
nyújt jó le he tő sé get.

Renzulli for gó aj tó-mo dell je

Az ame ri kai Jo seph Renzulli ezt a mo dellt te het ség fej lesz tő el já rás ként fej lesz tet -
te ki, amely a kö vet ke ző el ven ala pul: a diák meg ha tá ro zott idő ben, bi zo nyos ta-
n órák köz ben el hagy ja a sza bá lyos ta ní tá si órát, vagy bi zo nyos ta ní tá si órák ide-
 jé re el hagy hat ja az osz tályt. Azért hagy hat ja el a tan órát vagy az osz tályt, mert az
előírt ta na nya got gyor sab ban dol goz ta fel. A Jena-Plan is ko lá ban a ko ru kat te-
 kint ve he te ro gén, ní vós alap cso por tok ban nyí lik er re le he tő ség. A for gó aj tó-
mód szer alap ve tően min den diák szá má ra meg fe le lő le het. Ez zel azt akar ják el-
 ke rül ni, hogy a diá kok el lus tul ja nak, mert nem kö ve tel nek tő lük ele get. A ke vés
kö ve tel mény az ér dek lő dés el vesz té sé hez és lus ta ság hoz ve zet. A for gó aj tó-mo -
dell pél dául jól al kal maz ha tó azok nál a ta nu lók nál, akik a szá mo lás vagy ol va sás
te rén ma ga sabb szin ten van nak, mint osz tály tár saik. Ilyen eset ben a diák szám-
 tan- vagy ol va sás órá ra egy ma ga sabb osz tály ba megy. Ezt a mód szert ak kor is le -
het al kal maz ni, ha a diák egy már hosszabb ide je fu tó pro jek ten dol go zik. Ilyen-
 kor el hagy hat ja az osz tályt bi zo nyos idő re, hogy a könyv tár ban, a vá ro si
mú zeum ban vagy egy szak ér tő től olyan in for má ció kat gyűjt sön, ame lyek re a
pro jekt mun ká já hoz szük sé ge van (lásd Renzulli et al. 2001).

Spe ciá lis osz tá lyok

Ha egy is ko lán be lül lét re hoz nak spe ciá lis osz tályt a te het sé ges diá kok szá má ra,
ott al kal maz ha tó a ta na nyag gaz da gí tá sa és az is ko la idő le rö vi dí té se is.

Hol lan diá ban az óvo dá kat és az ál ta lá nos is ko lá kat „bá zis is ko lá nak” hív ják,
ami nyolc év fo lya mot fog lal ma gá ban (1. cso port tól a 8. cso por tig). Az ok ta tá si
tör vény le he tő vé te szi pél dául, hogy a leg fia ta labb te het sé ges diá kok az el ső két
cso por tot gyor sab ban vé gez zék el.

Taj van ban és Szin ga púr ban 1984 óta si ke re sen al kal maz nak egy olyan te het -
ség fej lesz tő prog ra mot, amely nek ke re té ben a hat tan tár gyat tíz re bő ví tik. A diá -
kok ki vá lasz tá sa ezek ben az osz tá lyok ban egy pszi cho ló giai teszt alap ján tör té -
nik, ahol az ál ta lá nos is ko lá ból és a fel sőbb is ko lák ból a leg jobb 2%-ot vá lo gat ják
be. A ta na nyag el mé lyí té se és gaz da gí tá sa mel lett a kö vet ke ző te rü le tek re kon-
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 cent rál nak: krea ti vi tás, kri ti kai gon dol ko dás, in tel lek tuá lis kez de mé nye zés, szo-
 ciá lis tu dat, ve ze tői ké pes sé gek.

A szin ga pú ri gaz da gí tó prog ram há rom célt ál lít a kö zép pont ba: (1) ma ga -
sabb gon dol ko dá si stra té gia fej lesz té se és al kal ma zá sa, (2) a ta nu lás ön ál ló mun-
 ká val tör té nő el mé lyí té se és bő ví té se, (3) igé nyes, mo dern és kü lön fé le do ku -
men tá ciós és in for má ciós anya gok ren del ke zés re bo csá tá sa.

Elő ször ezt a prog ra mot gya nak vóan és kri ti ku san szem lél ték mind a ta ná -
rok, mind pe dig a szü lők. Né hány szü lő irigy ke dett is. Ezek a ne ga tív kí sé rő kö-
 rül mé nyek azon ban gyor san el tűn tek, mi vel min den érin tett szá má ra vi lá gos sá
vált, hogy itt min den gyer me ket ké pes sé gei nek meg fe le lően fej lesz te nek. Nem
min den ki ké pes ugyanab ban a tem pó ban ugyanazt a ta na nyag mennyi sé get el-
 sa já tí ta ni, így eze ket a kü lönb sé ge ket szá mí tás ba kell ven ni, hogy min den diák -
nak al kal ma nyíl jon ön ma gát a le he tő leg job ban fej lesz te ni.

Gyors vo nat-osz tá lyok

Ezek a kü lön le ges osz tá lyok – fő leg a kö zép is ko lák ban – olyan, kiemel ke dően te-
 het sé ges ta nu lók ból áll nak, akik a ta na nya got gyor sí tott ütem ben vég zik el. Né-
 metor szág ban né hány tar to mány ban ta lá lunk er re pél dát (Ham burg, Rhein-
land-Pfalz, lásd Wag ner 1990).

Egyes pe da gó gu sok és tu dó sok eb ben lát ják az egyet len iga zi le he tő sé get ar -
ra, hogy a na gyon te het sé ges diá ko kat ké pes sé geik nek meg fe le lően fej lesszék.
Ez zel össze füg gés ben gyak ran me rül fel igaz ság ta la nul az elitképzés gya nú ja.
Ilyen kor az zal ér vel nek, hogy „akik nek amúgy is sok van, azok nak nem kel le ne
még töb bet ad ni”!

Széleskörű ta pasz ta la tok ed dig csak az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban és a
Kí nai Nép köz tár sa ság ban van nak ez ügy ben. Kí ná ban 1984 óta szá mos ilyen
osz tály lé te zik az ál ta lá nos és kö zép is ko lák ban is. A diá kok a hat éves ál ta lá nos
is ko lai ta na nya got gyak ran négy év alatt el vég zik; az tán ha a szin tén hat év re
szó ló kö zép is ko lát is be fe je zik négy év alatt, ak kor 13–14 éves kor ban már egye-
 tem re me het nek. Ért he tő, hogy az ilyen mér té kű ra di ká lis gyor sí tás el len zői nem
annyi ra az elitképzés gon do la tát, ha nem en nek tár sa dal mi és pe da gó giai há tul -
ütőit, va la mint a sze mé lyi ség fej lő dést érő le het sé ges ká ro kat hang sú lyoz zák.

Az egyér tel mű, hogy itt fel me rül nek fej lő dés pszi cho ló giai és pe da gó giai kér-
 dé sek, ame lye ket ed dig nem tud tunk meg fe le lően meg vá la szol ni. Az nem ele-
 gen dő, ha en nek a ra di ká lis gyor sí tás nak a szó szó lói an nak két ség kí vül po zi tív
ol da lait hang sú lyoz zák. Más fe lől vi szont ide je len ne Eu ró pa kü lön bö ző or szá -
gai ban is ilyen osz tá lyok kiala kí tá sát le he tő vé ten ni, ame lye ket az tán tu do má -
nyo san is fi gye lem mel kel le ne kí sér ni. A mi vé le mé nyünk sze rint a túl sá go san
gyors tem pót ke rül ni kell.
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Re form is ko lák

Már utal tunk rá, hogy a re form pe da gó giai moz ga lom az év szá zad ele jén olyan
re for mo kat ve ze tett be és va ló sí tott meg, ame lyek a gyer me kek har mo ni kus 
fej lő dé sét vol tak hi va tot tak szol gál ni. A gyer mek a ma ga va ló já ban lett a kö zép -
pont ba ál lít va. A Montessori-pedagógia pél dá já ból ki tű nik, hogy a re form pe -
da gó giai tö rek vé sek a kiemel ke dően te het sé ges gyer me kek szá má ra is meg fe le -
lőek, mi vel min den egyes gyer mek egye di sé ge a pe da gó giai és di dak ti kai
se gít ség kiin du ló pont ja. A spe ci fi kus te het ség fej lesz tő in téz ke dé se ket, „a kie-
mel ke dően te het sé ges gyer mek szá má ra ké szült rej tett tan ter vet” az ed di giek -
nél job ban hoz zá fér he tő vé kel le ne ten ni és nyil vá nos ság ra kel le ne hoz ni.

A ta na nyag in di vi dua li zá lá sa

Mind annyian ol vas hat tuk, hogy az az ál ta lá nos is ko la, aho vá Tho mas járt, olyan
ok ta tá si mód szert al kal ma zott, amely ben köz pon ti he lyet fog lalt el az in di vi -
duá lis ta na nyag. Ez azt je len ti, hogy min den ki sze mély re sza bott ok ta tás ban 
ré sze sült. Ez egy tel je sen át la gos, min den kü lö nö sebb re form prog ram nél kü li ál-
 ta lá nos is ko la volt. Az egyén re sza bott és te het ség fej lesz tő in téz ke dé sek meg va -
ló sí tá sá hoz az is ko lá nak nem kell fel tét le nül re form is ko lá nak len nie, vi szont
ren del kez nie kell ru gal mas szer ve ze ti for mák kal és lel kes ta ná rok kal, va la mint
fi gye lem be kell ven nie a kö vet ke ző szem pon to kat:

Le gye nek je len fej lesz tő anya gok és le he tő sé gek. Az anyag le gyen va riál ha -
tó, igé nyes és ösz tön ző. A tan terv sze rin ti ta ní tás gaz da gí tá sá nak le he tő sé ge és a
ta na nyag gyor sí tott fel dol go zá sa le gyen a sza bály és ne a ki vé tel.

Ki hí vás. A ta na nyag és a ren del ke zés re ál ló se géd anya gok olyan mi nő sé gűek
le gye nek, hogy a kiemel ke dően te het sé ges diá kok kész te tést érez ze nek erő fe szí -
té se ket ten ni, és nyújt sa nak olyan mo ti vá ciót, hogy a ki tű zött célt fel tét le nül el
akar ják ér ni. A mo ti vá ció nem csak a szük sé ges ener giát és a ki tar tást ad ja, ha -
nem ah hoz is hoz zá já rul, hogy az em ber „kedv vel csi nál jon va la mit”.

A töb bi diák kal va ló kap cso lat. Egy te het sé ges diák egye di sé gé nek el fo ga -
dá sa nem je len ti azt, hogy őt el szi ge tel ten kell ne vel ni. Egész sé ges fej lő dé se
szem pont já ból sok kal in kább kü lö nös je len tő ség gel bír a más diá kok kal és kü lö -
nö sen a ha son lóan te het sé ges diá kok kal va ló kap cso lat. A kiemel ke dően te het -
sé ges diák szá má ra le he tő sé get kell biz to sí ta ni az is ko lá ban, hogy kü lön bö ző
szo ciá lis te vé keny ség ben ve gyen részt, il let ve kap cso la to kat is kiala kít has son.
Eh hez hoz zá tar to zik a ha son lóan te het sé ges diá kok kal és az ugyanolyan ko rú,
in tel lek tuá li san mégis más szín vo na lat kép vi se lő ta nu lók kal va ló kap cso lat is.
A koo pe ra tív ta nu lás – „az erő sebb se gít a gyen gébb nek” – ha he lye sen al kal -
maz zák, na gyon hasznos le het a kiemel ke dően te het sé ges diá kok szá má ra.
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Ta nács adás. A szü lők, a ta ná rok és a kiemel ke dően te het sé ges ta nu lók szá-
 má ra le he tő sé get kell biz to sí ta ni, hogy a te het ség mér té ké ről és mi ben lé té ről,
va la mint a leg meg fe le lőbb fej lesz tő in téz ke dé sek ről fel vi lá go sí tást kap ja nak. Az
is ko la pszi cho ló giai szol gá lat gyak ran nem kel lően fel ké szült ezek re a kér dé sek -
re, sok szor hiány zik a meg fe le lő tu dás e te kin tet ben.

Ta nár to vább kép zés re a kiemel ke dően te het sé ges diá kok felis me ré se és fej-
 lesz té se szem pont já ból na gyon nagy szük ség len ne, ezen a te rü le ten ha tal mas a
le ma ra dá sunk, amit sür gő sen pó tol ni kell. A ta ná rok – le gyen szó a leg kü lön fé -
lébb is ko la tí pu sok ról – gyak ran sem mi lyen alap is me ret tel nem ren del kez nek és
sem mi fé le megér tést nem ta nú sí ta nak a rend kí vü li te het sé gek iránt. A to vább -
kép zé se ken min den fé le kép pen szól ni kell a kö vet ke ző té mák ról: „Mi is az a
rend kí vü li te het ség? Ho gyan és mi ről le het felis mer ni? Ho gyan le het a kiemel -
ke dően te het sé ges diá ko kat a nor mál is ko lák ban a leg job ban fej lesz te ni?”
A meg fe le lő te het ség gon do zás min den fen tebb em lí tett szem pont ja csak ak kor
va ló sít ha tó meg, ha a ta ná rok meg fe le lő fel ké szült ség gel ren del kez nek. – Egy Te-
 het ség fej lesz tő to vább kép zés után az egyik ta nár a kö vet ke ző ket ír ta: „Ez után a
kon fe ren cia után tel je sen más képp te kin tek a rend kí vü li te het ség je len sé gé re.
Most már tu dok annyit ró la, hogy to vább tá jé ko zód jak és ezt meg is fo gom
tenni.” És ez nem egy ki ra ga dott vé le mény. Te het ség gon do zó Köz pon tunk ban
(Radboud Egye tem, Nijmegen) 1992 óta rend sze re sen tar tunk to vább kép zé se -
ket ál ta lá nos is ko lai ta ná rok szá má ra, il let ve a Te het ség gon do zó Köz pont ve ze -
té sem mel (F. J. Mönks) ki fej lesz tett egy olyan kur zust is, amely nek el vég zé se
után a ta ná rok „A te het ség fej lesz tés szak ér tő je” szak dip lo mát kap nak. Ezt a dip-
 lo mát elő ször 1994-ben sze rez te öt ta nár (1 fér fi és 4 nő). Mi vel e dip lo ma ala pí -
tó ja a szak ala pí tá sa ide jén az ECHA (European Council for High Ability) el nö -
ke volt, ezt a dip lo mát rö vi den ECHA-diplomának is ne ve zik.

Egész Eu ró pá ban ma már több mint 1500 ilyen vég zett sé gű dip lo más van.
A kur zus egy kö rül be lül 500 órás to vább kép zés, amely el mé let ből és gya kor lat -
ból áll. Né metor szág ban a kép zést a Münsteri Egye tem ICBF (A Te het ség ku ta tás
Nem zet kö zi Köz pont ja) hir de ti meg. (Ma gyaror szá gon lásd a kö tet vé gén le vő
cím tá rat).

A ta nár kép zés nek a jö vő ben a „te het sé ges ta nu lók felis me ré sét és fej lesz té -
sét” fel kel le ne ven nie a prog ram já ba. Ha a ta ná rok már kép zé sük so rán megis -
mer ked né nek a rend kí vü li te het ség kér dé sé vel, ak kor ez zel nem csak egy lyu kat
töm nénk be, ha nem ala pot te rem te nénk ar ra, hogy min den te het sé ges diák
meg kap ja az adott sá gai nak és te het sé gé nek meg fe le lő ne ve lést és fej lesz tést. Idő-
 köz ben e té ren is je len tős, még ha nem is ele gen dő elő re ha la dás tör tént. Sok ta -
nár alap kép zé sé ben tet szést ara tott a „Te het ség felis me ré se – te het sé ge sek fej-
 lesz té se” ne vű prog ram.
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Is ko lán kí vü li prog ra mok

Az is ko lák je len tő sen hoz zá já rul hat nak az is ko lán kí vü li te het ség fej lesz tő te vé-
keny sé gek hez az zal, hogy he lyi sé gei ket és esz kö zei ket is ko la időn kí vül is a ta-
 nulók ren del ke zé sé re bo csát ják. Ezt a leg kü lön fé lébb te rü le te ken te he tik meg,
pél dául szer vez het nek sakk- vagy szá mí tó gé pes, csil la gá sza ti vagy ásványtan-
klubot, avagy kör nye zet tan szak kört, ahol kör nye zet ba rát „ta lál má nyok” fej-
 lesz té se le het a cél.

Az ilyen prog ra mo kat a szü lői mun ka kö zös ség együtt mű kö dé sé vel kiegé szí -
tő szol gál ta tás ként le het felaján la ni. A szü lők ter mé sze te sen az is ko lán kí vül is
szer vez het nek fej lesz tő prog ra mo kat, akár az is ko la se gít sé gé vel, akár anél kül.
A ko ráb ban már em lí tett diák aka dé mia, a szom ba ti klu bok és a szün idei tá bo -
rok pél dául ide tar toz nak.

*
Re mél jük, hogy kiad vá nyunk ban a ta ná rok in for ma tív és hasznos ta ná cso kat
tar tal ma zó uta lá so kat ta lál nak. A jó és szak sze rű in for má ció le he tő vé te szi, hogy
cél zot tan ke res sünk to vább és ta lál junk megol dá so kat. Ez a könyv bi zo nyá ra
nem egy re cept gyűj te mény. A ne ve lés so ha nem re cep tek al kal ma zá sá ból áll, hi-
 szen min den gyer mek, így a kiemel ke dően te het sé ges gyer mek is egye di, aki a
szá má ra meg fe le lő egye di ne ve lést igény li, és akit a szü lők nek és a ta ná rok nak
meg fe le lően kell fej lesz te niük és se gí te niük. Re mél jük, hogy ez a kö tet sok szü lő -
nek és ta nár nak se gít sé gé re lesz a ne ve lés ben, hogy a jö vő ben sok boldog és elé-
 ge dett gyer mek és fia tal cse pe red hes sen fel.
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