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Többdimenziós tehetségmodellek 
 
A tehetség kritériumainak meghatározása a XIX. század óta folyamatosan 
bővült. Az egymást követő definíciók mind kiemelkedő teljesítményre 
vonatkoztak, bár, hogy ez mit takar, annak a megítélése korszakonként és 
társadalmanként változott. 

A tehetséget leíró elméletek közül a Renzulli-féle modell az egyik 
legáltalánosabb (Renzulli, 1978). A modell a tehetség három 
összetevőjeként kiemeli az átlagon felüli képességet, a feladat iránti 
elkötelezettséget és a kreativitást, majd az átlagon felüli képességeket 
általános és speciális képességekre tagolja. 

A magyar kutatók közül a Czeizel Endre által megalkotott tehetségmodell 
integrálja a korábbiakat. Komplex 2x4+1 faktoros modelljébe olyan 
tényezőket épít be, melyek a fejlesztő munkában meghatározók (Czeizel, 
2004). Továbbfejlesztette Renzulli modelljét: az átlagon felüli képességek 
körében szétválasztotta az általános intellektuális, valamint a speciális 
mentális képességeket. Szerepel a modellben a kreativitás, mint a 
problémamegoldást igénylő helyzetekben a szokásostól eltérő, új 
megoldásokat preferáló divergens gondolkodásmód, valamint a motiváció, 
a kitartás, az érdeklődés, az emocionális stabilitás és a kompetíció igénye. 
A társadalom közvetlen szerepét is hangsúlyozza, mint az elvárások, 
lehetőségek, értékrend meghatározóját a család, az iskola és a kortárs 
csoportok mellett. Értelmezésében kilencedik faktorként jelentkezik a „sors-
faktor” ami az alkotásra képes élet lehetőségét fejezi ki. 

Françoys Gagné, kanadai pszichológus a ki nem bontakozott tehetséget 
az adottságokkal, veleszületett képességekkel asszociálja. Differenciált 
modellje szerint a tehetség „különböző adottságok alkalmazása az adott 
területen szerzett ismeretekre és képességekre, ami környezeti 
katalizátorok (család, iskola, közösség) valamint interperszonális 
katalizátorok (motiváció, önbizalom) segítségével jön létre” (Gagné, 2011). 

A tehetséggondozás formái a gyorsítás, a gazdagítás és az elkülönítés. 
Gyorsítási módok a folyamatos haladás, az önvezérelt tanulás, 
tantervsűrítés, teleszkopizálás, párhuzamos haladás. A léptetés formái a 
korai iskolakezdés (alap-, közép- és felsőfokon is), osztályléptetés akár 
több évfolyammal is. 

A gazdagítás formáira Passow számos lehetőséget említ (Passow, 1958). 
A mélységben történő gazdagítással több lehetőséget biztosítunk a 
tehetséges tanulók tudásának és képességeiknek kipróbálására. Tartalmi 
gazdagítással az ismereteket bővíthetjük a tanuló szükségleteinek és 
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érdeklődési területeinek megfelelően. A feldolgozási képességek a kreatív 
és kritikai gondolkodás fejlesztésével gazdagíthatók. 

A minőségi gazdagítás elvei Kaplan szerint: A tapasztalatok bővítése a 
túlterhelés elkerülésével, produktív gondolkodás a rutinszerű 
feladatmegoldás helyett, a leegyszerűsített műveletvégzés helyett komplex 
gondolkodás, fogalmak alkotása adatok és tények memorizálása helyett, és 
az ismeretek gyakorlati alkalmazása. A tanulás során koncentrálás a belső 
összefüggésekre (Kaplan, 1979). 

 
A tehetséggondozás 330 éve 
 
A gimnázium történetét az iskolai értesítők és évkönyvek nyomán az 
intézmény történelem tanára által szerkesztett kötet (Kovács, 2014) 
alapján mutatom be. A tehetséges diákok fejlesztésének lehetőségei a 
gimnázium működésének korábbi évszázadaiban ösztöndíjak, 
támogatások, pályázatok segítségével valósulhattak meg. Később 
megjelent az önképzőköri és a szakköri tanórán kívüli fejlesztési forma és 
a versenyeztetés. A kiemelkedő képességű tudós tanárok munkája 
megalapozta a tehetséges diákok fejlődését. Az egyes korszakok 
áttekintése ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével történt. 

 
Iskolaalapító jezsuiták és ciszterciek (1689-1850) 
 
Az intézmény jezsuita alapításakor három osztállyal kezdték az oktatást. A 
tanítás szervezeti rendjét a Jezsuita Szerzetesrend tanítási szabályzata 
(„Ratio atgue institutio Studiorum Soc. Jesu”) biztosította III. Károly 
oktatási rendeletéig. 1773-ban a jezsuita rendet eltörölték. II. József 
rendeletei kiszélesítették az állami centralizációt. Megjelentek a jelentések, 
kimutatások, naplók. 1806-ban a Nova Ratio hatására a gimnázium 
hatosztályú iskolává alakult. 

A latin nyelvet gyakorlással, ismétléssel, és heti napló készíttetésével 
igyekeztek elmélyíteni. A magyar nyelvet 1791-es elrendelésétől kezdve 
tanították, 1819-ben már önálló tantárgy volt. A gimnázium igazgatója 
növelte a magyar nyelvű beszéd és írás lehetőségeit és hivatalos leveleit is 
magyarul írta. Az 1842-43-as tanévtől magyar nyelven folyt a tanítás. A 
történelmet diktálás útján tanulták a diákok, a számtan- és geometria 
oktatásában a praktikus ismeretekre helyezték a hangsúlyt. 

A nemzeti iskola elvégzése után a tehetséges diákok jelentkezhettek a 
gimnáziumba. A tanulók havonta és félévente vizsgáztak és a tanévet a jó 
tanulók szereplésével, ünnepséggel zárták. 
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A gimnázium a 19-20. század fordulóján (1850-1921) 

Nagy-Gymnásium (1851-1861) 
 
Az 1850-ben életbe lépő Entwurf az addig hatosztályos formában működő 
gimnáziumot négyosztályos kisgimnáziummá alakította át. Három 
ösztöndíjat pályázhattak meg az arra érdemes tanulók, a Handler-díj 
mellett 1806-tól a Fuchs-díj, 1846-tól a Rajner-díj adott lehetőséget a 
tehetséges diákok jutalmazására, melyből az 1850-51-es tanévben 
tizenhatan részesültek. Az 1813-tól adható Csomortányi- és az 1846-tól 
adható Rajner-jutalomban 4-4 tanuló részesült. 

Az Entwurf hatására megjelent a gimnáziumban osztályfőnök, a tanári 
képesítéshez kötött szaktanár, és a munkájához kapcsolódó laboratóriumok 
és szertárak fejlesztésének kötelezettsége. Előírták az iskolai értesítők és 
az érettségi bevezetését. A tantárgyak tartalmának szabályozására 
bevezették az egységes tanterveket és a tankönyv szerinti oktatást. Az 
eredményes oktató munka feltételezi a modern iskolai felszerelések, 
szemléltető eszközök alkalmazását. A könyvtár az 1852-53-as tanévben 
több mint 2000 kötetből állt. Adományokból elkezdték a fizikai tanszerek 
gyűjtését a bécsi Pöschl cég termékeiből. és a természetrajz tanár saját 
erőből természettudományi szemléltető anyagok gyűjtésébe kezdett. 

Ennek az időszaknak a tanáregyénisége volt Schill Atanáz, a Bécsi Állat- 
és Növénytani Társulat tagja, aki latin és német nyelvet, számtant és 
természetrajzot tanított. Menzer Rudolf hittant, latin nyelvet és történelmet 
oktatott. Kiemelkedő tudományos tevékenységet folyatott Szvorényi 
József, későbbi igazgató, a Magyar Tudós Társaság levelező és a Pesti 
Természettudományi Társulat tagja. Tárkányi Bélával szerkesztette az 
Akadémiai Tudományos Műszótárat, ezen kívül számos tankönyvet írt és 
szerkesztett. 

 
A Ciszterci Főgimnázium (1862-1921) 
 
Szvorényi igazgatósága során módszertani fejlesztéseket is véghez vitt. 
Rendszeresen tartottak didaktikai értekezleteket, az egyes tantárgyak 
szakmetodikai problémáit megvitatták, új módszereket próbáltak ki. 

A törvény kötelezővé tette a testnevelés és a mértani rajz tanítását, így 
rajzterem és tornaterem is szükségessé vált. A rajz oktatását Sajósy Alajos 
végezte, aki a kor kedvelt oltárképkészítője volt. Munkája nyomán diákjai 
rajzai országos kiállításokra és az 1872-es bécsi világtárlatra is eljutottak. 
1860-ban irodalmi önképzőkör alakult, Vitkovics-kör néven. Tagjai vers-és 
prózaírásban, műfordításban, szavalásban vetélkedtek egymással. Az 
elkészített munkákat értékelték, bemutatásra alkalmas műveket előadták, 
a pályaműveket dicsérettel vagy pénzjutalommal értékelték, és azokat 
készítőik a díszközgyűléseken felolvasták. Alakítottak egy segélyező 
egyletet is, ahol a szegényebb sorsú diákoknak adtak tankönyveket, 
segédkönyveket, szótárakat a tanév során történő használatra. 
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A tanári kar nagy egyéniségei közül kiemelkedő volt Miskovits Elek, aki 
történelmet és földrajzot tanított harminckilenc éven keresztül az egri 
gimnázium katedráján. Macky Valér 1877-től 1921-ig oktatott magyar és 
görög nyelvet, valamint filozófiát. Közeli barátságot ápolt Gárdonyi Gézával. 

 
Szent Bernát Gimnázium a XX. század viharaiban 
 
A két világháború közti időszakban a gimnázium felvette a ciszterci rend 
nagy alakjának, Szent Bernátnak a nevét. Az iskolai értesítők adatai alapján 
a tanulói létszámok ebben az időszakban 400-520 között ingadoztak. A 
diákoknak nyújtott anyagi segítség egyik módja volt a 65 pengő tandíj 
elengedése, mérséklése. A diákok a tankönyvekkel történő segítséget 
önállóan szervezték meg. Évenként jelentős összegben adtak ki 
ösztöndíjakat és jutalmakat, pénz vagy jutalomkönyv formájában. A 
könyveket elsősorban könyvkereskedések adományozták, míg a pénz 
mennyiségét alapítványok is növelték. 
A tehetséges tanulók fejlesztésére önképzőkörök, egyesületek működtek. A 
matematikus tehetségek kibontakoztatására hozták létre a Matematikai 
szemináriumot, komoly munka folyt a SALATA a latin nyelv egri barátainak 
társaságában, és működött az 501. számú Diákkaptár is. A Vitkovics 
Önképzőkör eredetileg irodalmi célokkal indult, majd a negyvenes évekre a 
magyar műveltség elmélyítését tűzte ki. Négy szakosztályossá bővült. Az 
irodalmi szakosztályt Ágoston Julián költő-tanár vezette, és 173 fővel 
működött. A természettudományi szakosztályban előadásokat tartottak a 
rövidhullámú kísérletekről, a fényképezésről, a radioaktivitásról, a 
hangosfilmről, a rovargyűjtésről és preparálásról, a szénről, és a 
katódsugarakról. Az aero szakosztály modellezéssel foglalkozott. A sakk 
szakosztály iskolák és intézetek közötti versenyekre készült. Az Ének és 
Zenekör fellépett országos versenyeken is. Az énekkar 130 taggal 
büszkélkedhetett. A zenekar eredetileg vonósokból állt, majd 1925-től fa- 
és rézfúvósokkal egészült ki. 

 
Gárdonyi Géza Gimnázium (1948-1997) 
 
Az intézmény az államosítást követően egy tanévnyi önállóság után 
beleolvadt a Dobó István Gimnáziumba. Az 1960/61-es tanévtől kezdett a 
Gárdonyi Géza Általános Gimnázium működni. Ennek az időszaknak a 
tanórán kívüli tehetségfejlesztő munkája szakköri formában tudott 
kibontakozni. Minden tantárgyhoz kapcsolódóan működtek szakkörök, 
tehát 30-35 szakkör működött évente, általában 400 feletti létszámmal. 
Nagyon sikeresek voltak a reál tárgyak feladatmegoldó szakkörei, a 
számítástechnika szakkör, a középfokú nyelvvizsgára felkészítő szakkörök, 
valamint a „Szép magyar beszéd”, a „Beszélni nehéz”, a „Honismereti”, a 
„Pedagógia” szakkörök. 
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A folyamatosan kiszélesedő tagozatos rendszerű képzés hatására egyre 
jobb eredményekkel versenyeztették a diákokat. Az Országos Középiskolai 
Tanulmányi Versenyen elért első siker az 1961/62-es tanévben 
történelemből szerzett második helyezés volt. 

Az 1989-ben és 1993-ban kiadott iskolai évkönyvek alapján képet kapunk 
a Dr. Nagy Andorné vezette gimnázium működéséről, melynek legfontosabb 
sajátosságaként a tehetségnevelést emeli ki az igazgatónő. A jó iskola 
kritériumát a tehetségnevelésben határozza meg, melynek döntő 
mozzanata a tanulói képességek és adottságok felismerése, szükséges 
feltétele a személyiségjegyek kibontakoztatásának maximális támogatása 
és az egyéniség fejlesztése. Fontos tényező a tudatosan, nevelési és 
oktatási célokkal megtervezett tanítási óra, ahol mód nyílik a tanulók 
munkáltatására, valamint nagy jelentőségűek a tanórán kívül szervezett és 
egyéni foglalkozások, a diákköri és a szakköri munka. 

A magyarországi politikai változások eredményeképpen a ciszter rend 
1997-től vehette vissza iskoláját. A gimnázium Gárdonyi Géza Ciszterci 
Gimnázium és Szakközépiskola néven működött tovább. 

 
Napjaink tehetségfejlesztési lehetőségei az intézményben 
 
A Nemzeti Tehetségprogram „matematikai, természettudományos és 
digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli 
tehetségsegítő programok” támogatásával működő ÖkoTech szakkör 
projektmunkája. A személyi feltételeket a természettudományos 
munkaközösség biztosítja 13 fővel. A munkát természettudományos 
laboratórium támogatja, fizika, kémia és biológia szertárral. Az 
intézményben emelt és középszintű érettségik zajlanak fizikából, kémiából 
és biológiából, ennek minden tárgyi feltétele biztosított. 

A pedagógiai cél olyan tanórán kívüli természettudományos 
tehetséggondozó szakköri program összeállítása volt, ami egyaránt képes 
a résztvevő tehetséges tanulók erős és gyenge oldalának fejlesztésére. A 
diákok az egyéni motiváltságuknak legmegfelelőbb természettudományos 
témákban tudásuknak és képességeiknek megfelelő nehézségű feladatokat 
kapnak. Mindezt összehangoljuk a tanórai tehetséggondozó feladatokkal. 
Differenciált munkával és egyéni módszerekkel minőségi gazdagítást 
végzünk az ismeretanyagban. Többféle tanulási stratégiát ismertetünk meg 
a résztvevő diákokkal és közben figyelmet fordítunk arra, hogy minél több 
sikerélményük legyen, valamint az esetleges kudarcok kezelésében és a 
felmerülő problémák megoldásában is ismerjenek meg megküzdési 
stratégiákat. 
A szakkör tematikájában ötféle projekt megvalósítása szerepel. Ezek a 
következők: akvárium telepítése és a vízi életközösség megfigyelése, 
rágcsálóketrec telepítése, állatok megfigyelése, etológiai vizsgálatok, 
növényfal telepítése és vizsgálatok növényekkel, madáretető megfigyelése 
és madárhatározás, valamint ásványhatározó készítése. Az egyes projektek 
megvalósítása komplex természettudományos ismereteket igényel, melyek 
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a természettudományos tehetségek feladatmegoldó és problémamegoldó 
képességeit fejlesztik. Az erős oldal fejlesztéséhez tartozik az ismeretek 
gazdagítása, az önálló tanulás fejlesztése, a felelősség kialakítása 
környezetünkért, a körülöttünk élő élőlényekért. Önálló kísérlettervezés és 
kutatási folyamatok megismerése szintén része a programnak. Minden 
foglalkozáshoz bemelegítő feladatok, az előző foglalkozás eredményeinek 
összegzése és az újabb feladatok megoldása tartozik. Élmény-és 
felfedezés-központúságot tesznek lehetővé az egyes projektek, mert 
többségében élőlények megfigyelésén alapulnak. A projekteket előzetes 
kutatómunka és tervezés után valósítják meg a tanulók csoportmunka 
keretében. 

 
Erdei iskola a tehetségfejlesztés lehetséges színtere 
 
Ahhoz, hogy diákjaink életük során megfeleljenek az előre nem látható 
kihívásoknak, számos együttműködési és kooperációs formát el kell 
sajátítaniuk. Tevékenyen kell együttműködniük szociálisan heterogén 
csoportokban, pozitív viszonyt kell kiépíteniük a társaikkal, hatékonyan kell 
dolgozniuk a különböző csoportokban, tisztában kell lenniük a konfliktus-
kezelési módokkal, el kell sajátítaniuk autonóm cselekvési formákat. Erre a 
hagyományos tantermi környezetű frontális oktatási módszer nem 
alkalmas. 

A természettudományok oktatása során felmerülő nehézségek háttere 
hasonló. Sok ismeret csak a többi természettudományos tantárgy 
ismeretanyaga segítségével értelmezhető. Emellett a személyes 
megfigyelés, kísérletezés, kutatás feltétele a megértésnek. 

Az erdei iskolai programok során fejleszthető kompetenciák: önálló 
tanulás, problémamegoldás, együttműködés heterogén csoportokban, 
természettudományos, szociális és vállalkozói kompetencia, 
kezdeményezőkészség. 

A 2002-es évtől szervezem az intézmény pedagógiai programjának 
részét képező erdei iskolai programot. A nyolcosztályos gimnázium számára 
szerettünk volna egy életkoruknak és tudásszintjüknek is megfelelő tanórán 
kívüli programot. Fontosnak tartom, hogy a nyolcosztályos gimnázium 
diákjai minél hamarabb találkozzanak a természettel, gyakorlatban 
ismerjék meg Magyarország sokszínű élővilágát, a helyszínen figyeljék meg 
a földrajzi környezet és az élővilág ökológiai összefüggéseit. A szülőktől és 
az otthon biztonságától távol töltött öt nap lehetőséget biztosít önállóságuk 
fejlesztésére, az osztálytársaikkal való kapcsolatok kialakítására és 
elmélyítésére, önálló döntések hozására. 

A projekt nagyon sokoldalú együttműködést feltételez. A szervezés és 
lebonyolítás során több szaktanárral működünk együtt, és mindig az adott 
osztályra igazítjuk a feladatokat. Az öt nap szellemileg és fizikailag is 
igénybe veszi a résztvevőket, ezért az előkészítés és a lebonyolítás során a 
mindenkori osztályfőnökkel is hatékonyan együtt kell dolgoznunk. Az 
állandó szakmai fejlődés mellett az is előnye a programnak, hogy az 
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intézményben tanuló összes nyolcosztályos gimnáziumi osztályt és 
osztályfőnököt megismerem. A gyerekekkel őszinte, hatékonyan működő 
és mindkét fél számára fejlesztő tanár-diák kapcsolat alakul ki. A 
kollégákkal való együttműködés fejleszti a szakmai tudásunkat és a 
problémamegoldó készséget. A szülők is támogatják a program 
megvalósulását. Az is gyakori, hogy az erdei iskola előtt, vagy utána a 
családdal ellátogatnak az éppen aktuális helyszínre. A programnak így a 
családok életformájának tényleges alakításában is van szerepe. 

A program pedagógiai célja a tanórákon szerzett ismeretek alkalmazása, 
új ismeretek nyújtása, kapcsolatteremtő készségek, képességek 
fejlesztése, viselkedéskultúra gazdagítása, alkotóképesség, kreativitás, 
tájékozódás fejlesztése. 

A kompetenciafejlesztés fókuszpontjai: információ-gyűjtés és kezelés, 
rendszerezés, feldolgozás, feladatvállalás, problémamegoldó képesség, 
szabálykövetés, segítségnyújtás, belső kontroll, önállóság, tolerancia, 
együttműködés, felelősségvállalás, kommunikációs készségek, kitartás, 
önbizalom, pozitív önértékelés, közösségi munka. 
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