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1
BEVEZETŐ

Jelen elemzés célja, hogy áttekintse a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés hazai gya-
korlatát, és a területen történt oktatáspolitikai beavatkozásokat ismertesse. Szerin-
tünk atehetség elsősorban fejlődési folyamat eredménye, semmint eleve adott tulaj-
donság. Célcsoportunk a közoktatásban résztvevő, elsősorban az általános iskolás és 
középiskolás korosztály, a számukra létrehozott programokat vizsgáljuk. Úgy véljük, 
hogy a tehetségfejlesztés-gondozás rendszerében a felsőoktatás szerepe kiemelkedő, 
ennek vizsgálata azonban a jelenlegi projekt keretei között nem lehetséges. Ugyan-
akkor néhány program segítséget nyújthat a tanulók számára a közoktatásból a fel-
sőoktatásba való átmenethez, hiszen a felsőoktatás és közoktatás intézményeinek 
együttműködését segíti elő. 

Nehéz feltérképezni a sok esetben piaci alapon, tanfolyami jelleggel vagy külön-
óraként szerveződő tevékenységet, amelyek szintén a tehetséget igyekeznek fejlesz-
teni. Ennek az ún. árnyékoktatásnak igénybevevői elsősorban a magas teljesítményű, 
főleg középosztálybeli tanulók, akik szüleik révén fizetőképes keresletet jelentenek, 
célja pedig az előnyös társadalmi pozíció megszerzése, biztosítása (Gordon és Győri, 
2008). Jelen elemzésben nem tárjuk fel e szegmenset.
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2
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A tehetséggondozásnak Magyarországon komoly hagyományai vannak, hiszen e 
munka már a XIX. század végén és a XX. század elején is prioritást élvezett. A má-
sodik világháború után azonban elhanyagolt területté vált, és lényegében a hetve-
nes években került ismét a neveléstudomány homlokterébe, ami különösen a ha-
gyományos iskolarendszer keretein belül megvalósuló tehetséggondozási rendszer 
létrehozását és működtetését jelentette. A magyar pszichológusok, oktatáskutatók 
és -fejlesztők, a fokozatosan egyre nagyobbnak bizonyuló mozgásteret kihasználva, 
a nyolcvanas években kezdtek el komolyan foglalkozni a témával. Ezt szerencsésen 
egészítette ki, hogy ugyanebben az évtizedben az iskolai kísérleti programok számára 
is lényegesen szabadabbá vált az út: a szakfelügyelet megszűnt, és a nagyobb tantervi 
szabadság számos lehetőséget teremtett. A nyolcvanas években a téma felértékelődé-
sét segítette az is, hogy 1987-ben magyar közreműködéssel alakult meg az Európai 
Tehetségtanács (European Council for High Ability). A tehetséggondozás területén 
számos kísérleti program és kutatási előzmény után, a rendszerváltás időszakának 
egyik nagy jelentőségű lépése volt a szerkezetváltó (6 és 8 osztályos) gimnáziumok 
megjelenése, melyek korai szelekcióval válogatják ki a jó képességű tanulókat. 

Mindemellett azonban meglehetősen későn, csak az 1998-ban hivatalba lépett 
oktatási kormányzat idején került ismét az oktatáspolitika napirendjére a tehetség-
gondozás, és ebben az időszakban került törvényi szabályozás alá. Az ezredforduló 
körül az oktatáspolitika tehetséggondozás felé fordulását az is nagymértékben segí-
tette, hogy bizonyos egyetemi-kutatói csoportok (például a Debreceni Egyetem) és 
néhány iskola között kialakult együttműködésnek köszönhetően, a tehetséggondo-
zás többé-kevésbé kidolgozott modellekre és jó gyakorlatokra támaszkodhatott. Ezt 
két körülmény is segítette: a téma nem volt idegen a magyarországi pedagógiai kultú-
ra hagyományaitól, ráadásul összekapcsolható volt az egyenlőtlenségek kezelésének 
kérdéskörével. A hazai közoktatás egyik nagy problémája, hogy nem foglalkozik elég 
eredményesen az átlagtól eltérő képességű, illetve eltérő helyzetű tanulókkal. Noha 
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2002 után az oktatáspolitikai prioritások újra a hátrányos helyzetű tanulók, illetve 
általában az oktatási egyenlőtlenségek problémáit állították a középpontba, a tehet-
séggondozás és az egyenlőtlenségek összekapcsolódása lehetővé tette az előbbivel 
kapcsolatos tevékenységek folytatását is. Ennek következtében – ha nem is kiemel-
kedően fontos kérdésként – a tehetséggondozással összefüggő kezdeményezések to-
vább működtek, és új kezdeményezések is megjelentek. 

A hazai közoktatás területén működő, célcsoportnak a tanulókat tekintő tehetség-
gondozó programok összesítésénél az ELTE által kidolgozott csoportosítást használ-
juk (Nahalka és Mózessy, 2011), amit kismértékben átalakítottunk. E programok el-
sődleges célja nem minden esetben a tehetséggondozás (olyannyira, hogy némelyek 
önmagukat sem definiálják így), de ettől függetlenül meglátásunk szerint segíthetik 
a tanulók képességeinek kibontakozását, személyiségük fejlődését. Ilyenek lehetnek 
azok a kezdeményezések, képzési formák, amelyek a tantervi oktatáson belül szerve-
ződnek (például az átlagosnál magasabb szintű tanulmányi eredményeket elérő isko-
lák, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi oktatás, az emelt szintű képzést nyújtó, illetve a 
két tanítási nyelvű oktatási intézmények, az alapfokú művészetoktatás, a továbbképző 
évfolyamok, a művészeti képzést nyújtó középiskolák, sportiskolák és az Arany János 
Tehetséggondozó Program). Külön csoportot képeznek a nem tantervbe illeszkedő 
foglalkozások (például a tehetséggondozást szolgáló, tanórán kívüli tevékenységet 
tartalmazó tanterveket alkalmazó intézmények, a szakkör jellegű foglalkozások, a 
mű  vészeti tevékenységek, a tanulmányi és szakmai versenyek, a diákszínpad, a kuta-
tási, tudományos diákköri tevékenység, a tehetségpontok munkája, a tehetség-, illet-
ve nyílt napok, egyéb népszerűsítő rendezvények). A tehetséges tanulók támogatását 
segítik az ösztöndíjak (állami, önkormányzati vagy más kezdeményezésben), egyes 
nem állami fenntartású programok vagy az alkalmi pályázatok. 

Maga a fogalom meglehetősen diffúz, a definíciók a programok céljai, célcso-
portjai szerint változhatnak (ez azonban nem magyar sajátosság, erről az Elméleti 
megközelítésben írunk részletesebben), ennek következtében nem beszélhetünk ko-
herens szakpolitikai törekvésekről e területen. 

Munkánkban elsősorban néhány országos hatáskörű beavatkozást (program) vizs-
gálunk, ezen belül pedig elsősorban a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos 
helyzetű tehetséges tanulókkal foglalkozó programokra koncentrálunk. Amikor a te-
hetséggondozással foglalkozó programok hatásait, hatékonyságát szeretnénk mérni, 
elsődleges probléma a célváltozók azonosítása, annál is inkább, mivel a hatás nemrit-
kán később jelentkezik, és az elért eredmény sem feltétlenül biztos, hogy egy-egy be-
avatkozásnak köszönhető csupán. A mérhető, számszerűsíthető eredmények (isko lai 
programok esetén pl. osztályzatok, tanulmányi átlagok, kompetenciamérések ered-
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ményei, iskolai továbbhaladás) mellett fontos jelzésnek gondoljuk a tanulók érdek-
lődésének, tanulási kedvének, motivációinak növelését. Ugyancsak fontosnak tartjuk 
a megvalósításban résztvevő pedagógusok pedagógiai kultúrájának, szemléletének 
változását, ami a programok befejeződése után is fennmarad – különösen a hátrá-
nyos helyzetű tanulókkal való munka esetén. 

A vizsgált programok közt található az Arany János Tehetséggondozó Program 
(AJTP), amelyet az Oktatási Minisztérium 2000-ben indította el azzal a céllal, hogy 
iskoláztatási támogatást nyújtson a kistelepüléseken élő, hátrányos helyzetű, tehet-
séges tanulóknak. A program azonban a hátrányok közül elsősorban a települési 
hátrányra koncentrált. Megvalósítására a legjobb színvonalú vidéki gimnáziumo-
kat választották ki pályázat útján, és szakmai irányítására a minisztérium a Debre-
ceni Egyetem Pszichológiai Tanszékének tehetséggondozásban jártas szakembereit 
kérte fel. Az AJTP különleges kísérlet arra, hogy képes-e az iskola és a pedagógus 
csök kenteni a társadalmi, illetve a családból hozott hátrányokat kamaszkorban. Ez  
a program kísérlet olyan tekintetben is, hogy a közös érdekek mentén összebékítse, és 
együttműködésre késztesse az intézmények között és az intézményeken belül annak 
a két eltérő pedagógiai álláspontnak a képviselőit, amelyek közül az egyik szigorúan 
teljesítményelvű, és ún. elitista szemléletet képvisel (”az iskola legfontosabb feladata a 
tehetséggondozás”), a másik pedig inkább az iskola szociális funkcióját hangsúlyoz-
za, és a hátránykompenzálást tekinti legfontosabb feladatának. Korábban ugyanis 
főként „hagyományos” tehetséggondozásra koncentráló tanároknak volt kihívás az, 
hogy képesek-e a hátrányos helyzetű gyerekeket eljuttatni oda, ahova korábban csak 
szerencsésebb sorstársaik jutottak el. Egy, a már végzettek körében készült nyomon-
követéses vizsgálat és egy költség-haszon elemzés segítségével mutatjuk be a projekt 
hosszabb távú megtérülését egyéni és nemzetgazdasági szinten. Most az Arany János 
Programok közé tartozó Kollégiumi és Kollégiumi-Szakiskolai programot vizsgáljuk.

A hazánkban működő, közoktatásban tanulók számára elérhető ösztöndíj-
programok közül a 2005 óta működő Útravaló Ösztöndíjprogramot néztük meg, 
amelynek kitűzött célja a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegí-
tése mentorálással egybekötött ösztöndíjrendszer segítségével, valamint a természet-
tudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása. A projekt esélyteremtő része 
2011-ben változott: a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány (MACIKA) által 
finanszírozott programok összevonásával ÚTRAVALÓ - MACIKA PROGRAM néven 
fut tovább. A program esélyegyenlőségi részeit – az általános iskola 7. és 8. osztályos 
tanulói számára elérhető Út a középiskolába, a gimnáziumban és szakközépiskolában 
tanulók részére az Út az érettségihez, és a szakiskolások Út a szakmához alprogram-
jait – vizsgáljuk részletesebben. 

A magyar országgyűlés 2008-ban elfogadta a Nemzeti Tehetség Programot, az 
ország egyre több pontján jöttek létre Tehetségpontok, Tehetségpont-hálózatok, illet-
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ve az őket támogató Nemzeti Tehetségpont, amely a Magyar Tehetségsegítő Szerve-
zetek Szövetsége keretében működik. A tehetséggondozás hagyományos, iskolában 
és iskolán kívül megvalósuló formái mellett így egyre nagyobb jelentőségűek az in-
tézményi önszerveződésre épülő szervezeti formák, amelyek könnyen elérhető, haté-
kony segítséget nyújtanak a kíváncsi, érdeklődő, motivált fiatalok számára tehetségük 
felismeréséhez és kibontakoztatásához. Az elmúlt években regisztrált Tehetségpon-
tok is alkalmasak arra, hogy mások munkáját megismerjék, hogy saját eredményei-
ket megmutassák, és a fiatalok tehetségének kibontakozását spontán és mesterséges 
hálózatokkal támogassák. A Tehetségpontok elsődleges funkciója a tanácsadás, a pá-
lyaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehet-
séges fiataloknak. Másodsorban olyan nyílt intézmények, amelyek a saját településük, 
régiójuk minden hozzájuk forduló fitaljának információt és segítséget biztosíta nak. 
A Tehetségpontok munkáját akár alkalomszerűen, önkéntes segítőként pedagó-
gus, pszichológus és az informatikai rendszert kitűnően használó szakember segíti.  
A Tehetségpontokat négyesztendős működésükalatt még nem vizsgálták részleteseb-
ben, csupán monitoring-jelentések készültek.Kutatásainkhoz empirikus szociológiai 
eszközöket használtunk: minden vizsgált program esetén dokumentum-elemzést és 
szakirodalom-feldolgozást végeztünk. Az Arany János program, valamint az Útra-
való Ösztöndíjprogram esetében kérdőíves és interjús módszerrel dolgoztunk, a Te-
het  ség pontok vizsgálatánál az interjúk mellett megfigyeléseket és esettanulmányokat, 
a felsőoktatásba való átmenetet segítő programoknál pedig interjúkat készítettünk.

Elemzésünkkel egy olyan tehetséggondozó rendszer kialakításához kívánunk 
hozzájárulni a meglévő és jól működő elemek felhasználásával, amelyben a legkülön-
bözőbb területeken kiemelkedő tanulók tehetsége felszínre kerülhet, annak kibon-
takoztatásához a közoktatásban való részvétel teljes idejében támogatást kapnak, s 
mindehhez szükség esetén hátránykompenzáció is társul. 

Ha a területi dimenziót tekintjük, függelékünkben található térképeink meg-
mutatják, hogy megyei szinten milyen aktivitásbeli különbségek figyelhetők meg az 
egyes programokban. 
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3
ELMÉLETI  MEGKÖZELÍTÉS

A tudásalapú társadalom létrejöttével annak fontos elemeként a XX. század utolsó 
harmadában nemzetközi tendenciaként világszerte sokasodtak a kutatások a te-
hetség, tehetséggondozás témakörében, és ezzel párhuzamosan egyre több fejlesz-
tő program indult az oktatási intézményekben, valamint más, iskolán kívüli tehet-
séggondozó műhelyekben. Mivel a technológiai gyorsan fejlődik, az egyes országok 
(vállalatok) versenyképességének, gazdasági növekedésének fontos hajtóereje lett a 
jól képzett munkaerő, így komoly cél a (külföldről érkező) képzett tehetségek von-
zása és (a hazaiak) megtartása, ami az oktatási rendszerre is jelentős feladatokat ró. 
Egyfelől lényeges, hogy minél több magasan képzett munkaerő álljon rendelkezésre, 
másfelől egyre szélesebb rétegek bevonása szükséges a tehetségek fellelése érdekében.

Tehát a tehetség iránti keresletet növelik a piac kihívásai, a technológiai fejlődés 
felgyorsulása, a kutatási szféra kiszélesedése, a rutinszerű munkafolyamatok vissza-
szorulása, míg a tehetségkínálatot csökkenti a társadalmak elöregedése, az oktatásra 
fordított idő meghosszabbodása, az egyéni szükségletekhez nehezen alkalmazkodó, 
merev oktatási rendszere, a kormányzati stratégiák és pénzügyi források elégtelensé-
ge. Ugyancsak fontos probléma a rossz szociokulturális környezetben élő potenciális 
tehetségek elkallódásának veszélye, de negatív irányba befolyásoló hatású lehet a te-
hetségek kibontakozását akadályozó társadalmi klíma (pl. a nem érdemeken alapuló 
kiválasztás). A munkaerőpiacon történt átrendeződés következtében jelenleg túlkí-
nálat van az alacsonyan képzett munkaerőből, míg a magas képzettségűek iránt túl-
kereslet alakult ki. A nemzetközi szakirodalom tehetségháborúról, azaz a tehetséges 
emberekért zajló küzdelemről beszél, amely során erősödő áramlás figyelhető meg 
a világgazdasági centrumok felé. Egy-egy ország versenyképessége tehetségvonzó 
képességének függvénye, a szakadék pedig folyamatosan növekszik az élen járó és le-
maradó országok között (Hámori és Szabó, 2012; 2013). Az emberi tőke elmélet sze-
rint a munkaerő gazdasági szerepét, termelékenységét alapvetően meghatározza az 
emberi tudás – így az oktatás az egyének saját termelőképességének növelését célzó 
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beruházásként értelmezhető (Polónyi, 2002). Ez a megközelítés egyfelől makroszin-
ten jelöli ki a tehetséggondozás fő feladatát (gazdasági versenyképesség), másfelől az 
egyéni szint fontosságára is felhívja a figyelmet (könnyebb boldogulás a munkaerő-
piacon). Ugyanakkor a gazdaságilag hasznot hozó tehetségterületeknek ad prioritást 
(vagy kizárólagosságot), a tehetséget pénzzé váltható árura cserélve. Fontos üzenete 
azonban, hogy – mint a későbbiekben bemutatjuk – a hangsúly a felkutatásáról a 
létrehozására helyeződik át (Eyre, 2011). Bár sokan az (elitizmussal,) elitképzés létre-
hozásával, erősítésével állítják párhuzamba ezt, fontos kiemelnünk, hogy a közokta-
tás színvonalának növelése (ami nem a követelmények emelésével egyenlő) lehetővé 
teheti az elkallódás veszélyének kitett tanulók képességeinek jobb kibontakozását is. 
Számolnunk kell olyan tehetségekkel is, akik nem gazdasági hasznot hajtanak, ha-
nem olyan új gondolatokkal, ötletekkel, megoldásokkal állnak elő, amelyek az embe-
riséget fenyegető problémákra jelentenek megoldást, vagy művészi teljesítményükkel 
fejeznek ki üzeneteket.

De mit jelent a tehetség? 
Bár a kiemelkedő képességűek megjelenítésére már az ókortól kezdve találunk 

példákat, amelyben a tehetség isteni eredetű, Platón és Konfuciusz is „isteni gyerme-
kekről”, természetfeletti lényekről beszélt. Ziegler és Raul egy munkájukban (idézi 
Stoeger, 2009) August Comte nyomán ezt a korszakot frappánsan teológiai fokként 
azonosították. A második, azaz metafizikai fázisban a tehetség fogalma már inkább 
egyéni sajátosságként jelent meg, semmint természetfelettiként. Ugyanakkor sajátos 
kép alakult ki a tehetséges emberről a közfelfogásban, ilyen (vélekedés) például, hogy 
a tehetségek korábban meghalnak az átlagosnál, gyenge testfelépítésűek, sokszor va-
lamilyen testi fogyatékukat ellensúlyozzák kiválóságukkal, vagy gondolhatunk az 
őrült zseni kategóriájára is. A tehetség tudományos kutatásának kezdetei – Comte 
fel fogását követve a harmadik, pozitivista fázis – a XIX. századra nyúlnak vissza. 

Ha a tehetséggel kapcsolatos tudományos kutatások történetét nézzük, meg-
ha tározóak Galton (1869) genetikai kutatásai és nem mellesleg statisztikai szemlé-
lete, mely szerint e kivételes egyének csak a populáció igen kis százalékát alkotják.  
A genetika fejlődése mellett hamarosan megjelentek az első intelligenciavizsgálatok 
(Binet–Simon teszt, 1904, idézi Balogh, 2006) is, az intelligenciastruktúra feltárásá-
ra irányuló törekvések (Spearman 1904, Thurstone 1938, Terman 1954, Cattell 1943, 
Guilford 1967, idézi Balogh, 2006). Ennek nyomán száz évvel ezelőtt az intelligenciá-
val azonosították a tehetséget. Az egyik legszélesebb körben elterjedt és alkalmazott, 
objektív tehetségazonosítási eszköz pedig az intelligenciamérés volt. Az azonosítás-
hoz fejlesztés is társult, ami a pedagógiai munkában is megjelent: az átlagosnál lénye-
gesen magasabb intelligenciájú egyéneket nyilvánították tehetségesnek, fejlődésük 
elősegítésére létrehozva például speciális osztályokat (USA: Speyer School – Ter-
man-osztályok átlagosan 145-ös IQ-val rendelkező tanulóknak, és Binet-osztályok 
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a 75–90-es IQ-val rendelkező gyerekeknek), speciális iskolákat. Ez a kohorsz ala-
pú szelektálás azt is sugallja, hogy valamilyen szempont alapján ki lehet válogatni a 
tanulóknak bizonyos hányadát, akik különböznek a többségtől, és számukra külön 
oktatási programot érdemes létrehozni. Így a kiválogatott tanulók fejlődése és elért 
eredményei követhetővé váltak, és hamarosan kiderült, hogy nem a legintelligensebb 
gyerekekből lesznek a legnagyobb alkotók, mert a sikerhez különféle környezeti té-
nyezők és személyiségjegyek is hozzájárulnak (Perkins 1981, idézi Gyarmathy, 1998), 
ugyanakkor a kiválogatás negatív következménnyel is járt: a teszteken rosszul telje-
sítőknek (például tanulási problémákkal küzdők) nincs esélyük bekerülni a progra-
mokba.

A tehetségkutatás és -fejlesztés történetében a tudomány, technológia fejlődése 
mellett fontos szerepet kap néhány kiemelkedő jelentőségű történelmi esemény is – 
főként a hadiipari fejlesztésekkel kapcsolatban –, amely azt is megmutatja, miért vált 
a tehetségfejlesztés hangsúlyossá. Ha a tehetséggondozás amerikai történetét tekint-
jük, ilyen 1957. október 4-e, amely a hidegháború fordulópontját is jelentette. Ezen a 
napon indította útjára a Szovjetunió a Szputnyik-1 műholdat, megelőzve ezzel az űr-
kutatási nagyhatalomnak számító ellenfelét. Az Amerikai Egyesült Államok e sokk-
ra reagálva intenzív tehetségkutató- és fejlesztő tevékenységbe kezdett elsősor ban a 
matematika, természettudományok területén, ami abban is megnyilvánult, hogy a 
következő három évben több cikk jelent meg a témában, mint az azt megelőző har-
minc évben összesen. 

Bár az intelligencia továbbra is fontos szerepet játszik a tehetségkoncepciók 
több ségében, a tehetséget multidimenzionálisan közelítették meg az 1970-es évek-
től. A definíciókban egyre nagyobb teret kapott a kreativitás (Guliford, 1967), illet-
ve egyre fontosabbá váltak a személyiségjegyek, ezáltal egyre inkább szélesedett a 
fejlesztésekbe bevonható népesség köre. (Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy 
a különböző tehetségterületek nemcsak az akadémiai tudás kizárólagos elismerését 
jelentik, hanem más készségek is megjelennek benne (művészet, sport stb.)

A különböző tehetségmodellek tehát az átlag feletti általános és speciális ké-
pességek mellett a személyiség más vonásait is figyelembe veszik, például: a moti-
váció (feladatelkötelezettség) vagy a kreativitás (például Renzulli „háromkörös” te-
hetségkoncepciója), de az elméletekben újabb és újabb elemek is megjelennek, így a 
környezeti hatás, beleértve a családot, iskolát és más aktorokat, valamint a sorsot és 
a véletlent is (Tannenbaum csillagmodellje 1983, Mönks komplex-tehetségmodellje 
1985, Heller müncheni modellje 1992, Czeizel Endre 2x4+1 faktoros modellje 1997, 
Piirto piramismodellje 1999, Sternberg WICS-modellje 2004, idézi Balogh 2006).  
A tehetség összetevői tehát nem tekinthetők készen kapottnak és magától kibontako-
zónak, hanem hosszas folyamatok következtében formálódnak, melyet a környezet 
is befolyásol. A társadalmi-kulturális kontextus mint cselekvési tér jelenőségére hívja 
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fel a figyelmet többek közt Gagné (2000; 2003) fejlődési modellje is, amelyben az 
iskola és a pedagógusok szerepe kiemelkedő.

A szakirodalom eddigi áttekintése alapján tehát a tehetség fogalma diffúz, nehe-
zen meghatározható és igen sokféleképpen leírható, a modellek és definíciók válto-
zása pedig alapvetően meghatározza a programokba bevonható célcsoportokat. Pél-
da erre a Marland-jelentés (1972), amelyben azokat definiálták tehetségként, akikről 
szakemberek valamilyen kimagasló adottságot, tényleges vagy potenciális képességet 
állapítottak meg, amely révén rendkívüli teljesítmények megvalósítására alkalmasak, 
megengedve, hogy más területen átlagosak vagy gyengén teljesítők legyenek. Gagné 
pedig nyomatékosította, hogy a tehetség és az intellektuális tehetség közé nem tehető 
egyenlőségjel, modelljében az intellektuális képesség csak egyike a sok képességcso-
portnak (Gyarmathy, 1998). 

Harsányi István (1994) klasszikus meghatározása a következő: „velünk született 
adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakoztatott ké-
pesség, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területén az átlagosat 
messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni”. Renzulli (1978) három alapvető 
tulajdonságcsoportot emel ki, amelyek integrációjaként írja le a tehetséget: átlag fe-
letti képességek, kreativitás, valamint feladat iránti elkötelezettség a meghatározó.

Nincs egyetértés abban a kérdésben sem, hogy a populáció hány százaléka te-
kinthető bizonyos ismérvek alapján tehetségesnek. Néhányan úgy gondolják, hogy 
ez egy igen szűk csoport kiváltsága (1–2%, Terman, 1925), míg mások szélesebb kört, 
a populáció 5%-át vagy 10%-át tekintik annak, potenciális tehetségtartaléknak pedig 
akár 20–25%-ot is (Renzulli, 1978). 

Az intelligenciakutatásokat érő kritikák a tehetségkutatás területét is érzéke-
nyen érintették. Számos szerző hívja fel a figyelmet arra, hogy a tehetség fogalma 
nem mentes annak térbeli, időbeli és kulturális kontextusától (Csíkszentmihályi, 2008, 
2010), ami az egyik kultúrában tehetségként fogalmazódik meg, az közel sem biztos, 
hogy más kultúrákban is értéket képvisel (Borland, 2005). 

A fogalom maga tehát nehezen megfogható, sokrétűsége miatt nincs átfogó 
definíciója a tehetségnek, hiszen egyfelől könnyen belátható, hogy meglehetősen he-
terogén csoportról van szó, és nem ritkán szubjektív elemek kerülnek az egyes meg-
határozásokba. A definíció megalkotásának nehézségével kapcsolatban Sternberg 
és Davidson (2005) azt írja, hogy ez alapvetően azért van így, mert nem egy olyan 
jelenségről van szó, amit felfedezünk, hanem olyanról, amit feltalálunk. Vagyis mi 
magunk gondoljuk ki, hogy mi is az. Ily módon nem is lehet az a szempont, hogy 
melyik a jó tehetség- meghatározás, a kérdés inkább az, hogy adott intézményben, 
országban, általános társadalmi kontextusban melyik definíció mennyire releváns az 
optimális tehetségkibontakoztatáshoz, felhasználáshoz, vagy mennyire nem.
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A tehetség társadalmi konstrukciója felfogható úgy, mint a társadalmi elvárások, 
igények és az egyéni képességek eredménye (Csíkszentmihályi és Robinson, 1986).  
A gyermekek tehetséggondozó programokba való szelekciójával kapcsolatosan pedig 
nem szabad megfeledkezni arról, hogy a kiválasztás mozzanata a társadalmilag elfo-
gadott tehetségképet tükrözi vissza (Freeman, 2005). Az pedig, hogy kik számítanak 
tehetségesnek, így kik kerülnek be a képességkibontakoztató programokba, okta-
táspolitikai, valamint szociálpolitikai érdekek, értékek mentén alakulnak (Borland, 
2005). 

Sternberg (2005) megállapította, hogy a következő öt területen lehet konszen-
zust találni: a) a tehetség nem azonosítható az IQ-val, annál többet jelent; b) nem 
kognitív elemeket is tartalmaz (például motiváció); c) a környezet szerepe alapvető 
fontosságú; d) több formában is megjelenhet, ezért a csupán egyfajta kiválasztás túl-
ságosan szűkítő jellegű; és e) a tehetség mérésének módjai, eszközei külön értékelést 
igényelnek. Ezen pontok szem előtt tartása lehetővé teszi számunkra a tehetséggon-
dozás sokszínű tevékenységének, a programok sokféleségének elfogadását. 

Az újabb megközelítések szisztematikus jellegűek, ilyen a Ziegler és munkatársai 
(2005; 2013) által kidolgozott Akciotóp modell, melynek lényege, hogy a tehetséget 
nem az egyén személyes sajátosságaként fogja fel, hanem alakítható tulajdonságként. 
Azaz egy olyan jellemvonásként, amely időben is változik egy adott környezeti kon-
textusban, és amely a környezet és az egyén közti interakciók eredményeként jön létre. 
A modell szerint az egyén egy önszervezésre és komplex rendszerhez való alkalmaz-
kodásra képes rendszer, a környezet pedig az őt körülvevő különféle társas és társa-
dalmi aktorokból, forrásokból és specifikus beállítódásokból áll. Tehát a tehetséggon-
dozó nevelés lényege, hogy a cselekvési térre és annak meghatározóira fókuszál, azaz 
az önhatékonyságot és az önszabályozást, valamint a tanulási környezetet és annak 
rugal mas alkalmazkodását egyaránt fontosnak tartja. Ez azt is jelenti, hogy nem az 
egyént címkézzük tehetségesként, és nem ez alapján juttatjuk be speciális programok-
ba, hanem egy fejlődési utat határozunk meg számára. A tehetség kibontakoztatása 
pe dig ebben az értelmezésben nem más, mint egy dinamikus, komplex rendszer fo-
lya  matos, sikeres adaptációja tevékenységek, akciók által. A modell mindenkire po-
ten  ciális tehetségként tekint. A hangsúly sokkal inkább a tehetség megjelenéséhez 
kíván lehetőséget teremteni, a tehetség fejlődéséhez vezető út kialakításával. Ez a 
meg közelítés lehetővé teszi számunkra, hogy ne csak azokat a kezdeményezéseket te- 
kint sük tehetséggondozó vagy -fejlesztő programoknak, amelyek annak definiálják 
magukat, hanem azokat is, amelyek célul tűzik ki a képességfejlesztést (módszerta-
nukban, szemléletükben hasonlóságot mutatva a tehetséggondozáshoz), és az ehhez 
kialakított feltételeik lehetővé teszik a tehetségek kibontakozását.

A szakirodalom feltárása után arra a megállapításra jutottunk, hogy néhány 
kérdésben különböző, sőt, egymásnak ellentmondó álláspontok kristályosodtak ki  
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a tehetségek kutatását és nevelését illetően. Az egyik ilyen terület a tehetségek erede-
tének kérdése: sokan genetikailag kódolt, azaz velünk született tulajdonságnak téte-
lezik fel, míg mások a környezeti nevelés kiemelt fontosságát hangsúlyozzák. Ugyan-
csak ellentmondásos az intelligenciamérés alkalmazása: bár egyre többen vetik el a 
csupán egy mutató alapján történő kiválogatást, mégis létező gyakorlat. Többen két-
ségbe vonják a különféle tesztek alkalmazását is, noha a személyiséget komplexebb 
módon vizsgálják. Míg néhány területen hamar meg tudnak mutatkozni a tanulók 
képességei, a programok szervezésénél szükséges figyelembe venni az egyéni fejlő-
dési különbségek mellett az időbeli kritériumokat is. Nincs egyértelmű állásfoglalás 
arra vonatkozóan sem, hogy az integrált vagy a szegregált nevelési forma segíti-e job-
ban a tehetségek kibontakozását, maga a tehetséggondozás tanítási időben vagy azon 
kívül, extrakurrikuláris programok segítségével történjen, sőt, érvek szólnak amellett 
is, hogy e kezdeményezések iskolához kötöttség nélkül valósuljanak meg. A hazai és 
nemzetközi példák azt mutatják, hogy a fenti kérdések megválaszolása egymás mellé 
rendelésükkel lehetséges: olyan oktatási formák megvalósításával, amelyek egyszerre 
szegregálnak és integrálnak. Az egyéni szükségletek, igények különbözősége miatt 
szükséges a sokszínűség, a sokféleség megjelenése, a bő programkínálat. 

A tehetséggondozás rendszerének kialakításához több hazai szakértő olyan 
projektek egymásra épülését látná kívánatosnak, amelyek először széles rétegeknek 
nyújtanánakszolgáltatásokat, majd megfelelő kihívást és egyénre szabott fejlődési le-
hetőséget , később pedig a kiemelkedő teljesítményt nyújtóknak, a tehetségeknek és a 
zseniknek (Herskovits, 2005). Ez a modell csészéhez vagy piramishoz is hasonlítható, 
többszintű, és előnye, hogy a kiválogatás/kiválogatódás szempontja az egyéni érdek-
lődés (Gyarmathy, 2013). Ehhez hasonlót találhatunk a művészeti nevelés területén, 
ahol az alapfokú művészeti képzést nyújtó intézmények szolgáltatásai széles rétegek 
számára hozzáférhetőek. Ez esetben nem szükséges a tehetségek szűrése, a foglalkoz-
tatáson, tevékenységen alapuló kiválasztódás érvényesül. 
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A MÉRÉS MINT  

REFERENCIA

Az eddigiek alapján úgy tűnik, hogy egyre többen megkérdőjelezik, hogy a tanulói 
teljesítménymérések által szolgáltatott adatok önmagukban, vagy más információ-
val kiegészítve alkalmasak-e arra, hogy a tehetségeket azonosítsuk. A kiválogatás-
sal-azonosítással kapcsolatos módszertani fordulat egyik következménye az, hogy a 
tehetséggondozó beavatkozások rendszerszintű eredményessége is nehezen mérhető. 
A tanulói teljesítmények vizsgálata során azonosított kiemelkedően jól teljesítő tanu-
lók aránya csupán azt jelzi, hogy az alapkészségek fejlesztése szempontjából meny-
nyire sikeres ma a magyar közoktatás. Ezek az alapkészségek nem feltétlenül köz-
vetlen előfeltételei bizonyos művészeti, zenei vagy sportteljesítményeknek. Másfelől 
azonban a kiemelkedően magas szövegértési, matematikai vagy természettudományi 
kompetenciákkal rendelkező tanulók bízvást tekinthetőek az ország egyik tehetség-
tartalékának. 

A mérések által szolgáltatott információ felhasználásának négy szintjét kell elválasz-
tanunk egymástól:

•	 A nemzetközi tanulói teljesítménymérések általában feltűnően fontosak az 
oktatáspolitika informálásában, az oktatáspolitikai beavatkozások által meg-
célzott problémák azonosításában és megértésében. 

•	 Az általuk szolgáltatott információ elmélyítését és jobb megértését szolgálja a 
hazai mérések (kompetenciamérés) különböző szinteken aggregált eredmé-
nyeinek elemzése. 
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•	 Az intézményi szintű önértékelési, illetve az ezen alapuló fejlesztési tevékeny-
ségek kimagaslóan fontos referenciája a kompetenciamérés által szolgáltatott 
tanulói, illetve tanulócsoportok és intézmények szintjén aggregált információ.

•	 Különösen a tanulói azonosító 2008-as bevezetése óta a kompetenciamérések 
a pedagógusok osztálytermi értékelő-fejlesztő munkája számára biztosítanak 
hallatlanul értékes információt.

Mivel a tehetség végtelenül sokféle területen jelenthet figyelemfelkeltőteljesítményt, 
az oktatáspolitika informálása szempontjából a nemzetközi mérések adatai fontos 
jelzések ugyan, de nem tekinthetők a tehetséggondozás sikerességét egyértelműen 
minősítő információnak. 

A valamilyen kompetenciaterületen kiemelkedően magas eredményt produká-
ló tanulók aránya egy arról szóló jelzés (proxy), hogy a magyar közoktatás mennyire 
sikeres azon alapkészségek fejlesztésében, melyek az ún. tehetségtartalék kiszélesíté-
sét teszik lehetővé. E korlátozott interpretációs lehetőség ellenére is fontosak ezek a 
jelzések, mert sem a tehetség kibontakoztatásához szükséges egyéb, sokszor nagyon 
speciális képességekről, sem pedig a tehetség pszichológiai és attitűdbeli elemeiről 
nincs megbízható információnk.

Mindezekkel a megszorításokkal együtt érdemes tehát megnéznünk, hogy 
nemzetközi összehasonlításban a magyar közoktatás mennyire sikeres a szembetű-
nően magas kompetenciaeredményeket produkáló tanulók arányának növelésében.

Mint az alábbi három diagram mutatja, a kimagaslóan magas teljesítményt produká-
ló tanulók aránya Magyarországon mindhárom kompetenciaterületen szignifikáns 
mértékben alacsonyabb, mint az OECD országok átlaga. E tekintetben a teljesít-
ményskála tetején szereplő Finnország, Lengyelország, Hollandia és Németország 
oktatási rendszere mindhárom kompetencia területen jóval az átlag fölötti arányokat 
produkál. A teljesítményspektrum másik végén a dél-kelet európai országok helyez-
kednek el, ahol a kimagaslóan magas teljesítményt nyújtó tanulók aránya meglehe-
tősen alacsony. 

A magyar eredmények helyi értékét azonban az európai összehasonlításnál sokkal 
pontosabban jelöli ki, ha a magyar oktatás teljesítményét a saját közép-európai refe-
renciacsoportunk országainak eredményeivel hasonlítjuk össze. Ennek tükrében 
elmondható, hogy amíg a szövegértés eredményei – a 2009 óta bekövetkezett telje-
sítményromlás ellenére – régiónkon belül jobb, vagy átlagos eredményt tudhatunk 
magunkénak, matematikából és természettudományból azonban a régión belül is 
nagyon alacsony arányt produkálunk (1-3. ábra). 
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1. ÁBRA: SZÖVEGÉRTÉS KIMAGASLÓAN JÓL TELJESÍTŐK ARÁNYA 2012
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2. ÁBRA: MATEMATIKA KIMAGASLÓAN JÓL TELJESÍTŐK ARÁNYA 2012
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3. ÁBRA: TERMÉSZETTUDOMÁNY KIMAGASLÓAN JÓL TELJESÍTŐK ARÁNYA 2012
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Az előbb említett erősen korlátozott interpretációs lehetőségeken belül is ezek az 
eredmények nem azt mutatják, hogy hány matematikai vagy természettudományi 
tehetséggel rendelkező gyermek tanul a magyar iskolában, hanem azt, hogy a magyar 
oktatás mennyire képes e tehetségek kibontakoztatására (nincs okunk feltételezni, 
hogy Magyarországon kevesebb természettudományi területeken tehetséges gyer-
mek lenne, mint az e tekintetben kimagasló PISA eredményeket produkáló Finnor-
szágban). 

Az adatok azt jelzik tehát, hogy tehetséggondozási szempontból a magyar okta-
tásban számos dolgot újra kell gondolnunk, a tehetségek kérdését pedignapirenden 
kell tartania az oktatáspolitikának.
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A  P E DAG Ó G U S O K  T E V É K E N Y S É G E  
A  T E H E T S É G G O N D O Z Á S  T E R Ü L E T É N

A következőkben felsorolás jelleggel írjuk le azokat a tevékenységeket, amelyek a 
szak irodalom szerint jelentős részét képezik a pedagógusok tehetséggondozó mun-
kájának. A pedagógusok tehetséggondozással kapcsolatos tevékenységei tehát az 
aláb biak lehetnek: személyre szabott fejlesztés, mentorálás, tanácsadás; differenciá-
lás alkalmazása (például nyitott feladatok mindenkinek; különböző munkatempóra 
épülő feladatok adása, képesség szerinti csoportoknak kiosztott feladatok); gazdagí-
tás (tanítási órán szabadság biztosítása a tanulóknak a feladat kiválasztása, megoldá-
sa és prezentálása terén, újdonság, nehézség, változatosság, sokféle módszer ötvözete, 
intellektuális kihívás, társas készségek fejlesztése; szakkör, önképzőkör, tanulmányi 
versenyekre való felkészülés segítése), a tanulás tanítása; önálló kutatásra felkészítés 
és ösztönzés; a tanuló gyenge oldalának fejlesztése; motiválás, motiváció erősítése; 
együtt működés családdal, kollégákkal, szakmai hálózatokkal és szervezetekkel; krea-
tivitás fejlesztése, támogatása (nem tantárgyhoz kötött témakörökben is); és nem 
utolsó sorban „lassító”, relaxáló szabadidős tevékenységek támogatása. Nagy kihívást 
jelent a pedagógusok számára, ha a tanuló az átlagosnál gyorsabban gondolkozik, 
bizonyos területekről elmélyült tudással rendelkezik, és nehezen megválaszolha-
tó kérdéseket tesz fel. A pedagógusokkal szemben a tanulók elvárása, hogy legyen 
hu morérzékük, tartsák tiszteletben a tanítványaik érzéseit, véleményét, gondolatait, 
szeresse azt a szakterületet, amit tanít, merjen egyéni bánásmódot alkalmazni, meg-
felelő osztályklímát alakítson ki, és segítsen eligazodni a világban (Freeman 1985, 
idézi Herskovits 2005). A munka tehát a pedagógustól elsősorban személyre szabott 
differenciálást, azaz rugalmas válaszadást követel meg a tanulói szükségletekre.
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5
OK TATÁSPOLITIKA 

ÉS TEHETSÉGGONDOZÁS

A tehetséggondozást szolgáló egyes beavatkozások hatása az egész rendszer műkö-
désének eredményességére nem csupán azok méretétől (pl. az elért iskolák, pedagó-
gusok és tanulók számától és arányától) függ, de attól is, hogy e beavatkozások meny-
nyire illeszkednek a rendszer általános működési kereteihez. Az egyes beavatkozások 
tervezésének, irányításának, lebonyolításának és értékelésének módját alapvetően 
határozzák meg a különböző közoktatási struktúrák rendszerszintű sajátosságai, 
mint például az irányítás decentralizált vagy centralizált megszervezése, a tartalmi 
szabályozás eszközrendszere és módja, a finanszírozás módja, a minőségértékelés 
működő rendszere, az intézmények által igénybe vehető szakmai szolgáltatások köre, 
illetve ezek intézményesülésének módja, vagy az oktatási intézmények szervezeti 
működésének sajátosságai. Többek közt ezek a kontextuális sajátosságok döntik el  
(a kul turális, személeti és egyéb sajátosságok mellett), hogy melyek azok a beavatko-
zások, melyek egy adott országban sikeresen alkalmazhatóak, s melyek azok, ame-
lyek bár jól működnek egy adott országban, de nem vihetőek át egy gyökeresen más 
kontextusba.

Annak érdekében, hogy feltérképezhető legyen a magyar közoktatási rendszer 
tehetséggondozó képessége, illetve mindezek alapján az oktatáspolitika mozgástere 

– a tehetséggondozásnak az oktatáspolitika napirendjén elfoglalt helyéről szóló átte-
kintés után számos, a tehetséggondozás feltételrendszeréhez tartozó problémát kell 
szemügyre vennünk. 

Ezek közül a legfontosabbak:
•	 az oktatáspolitikai napirend alakulása,
•	 a követett célok, illetve a célok teljesüléséhez kapcsolt sikerkritériumok,
•	 a területtel kapcsolatos szabályozás,
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•	 a szükséges szervezeti háttér,
•	 a gazdagítás feltételrendszere, illetve annak változása,
•	 a szükséges tudásháttér biztosítása,
•	 a támogató rendszer fejlettsége,
•	 a pedagógusképzés.

Mivel a 2011-es köznevelési törvény által elindított, az erős állami felelősségvállalá-
son alapuló átszervezési folyamat kiterjedt, illetve kiterjed a tehetséggondozás szem-
pontjából fontos minden lényeges területre, jeleznünk kell azt is, hogy mindez mi-
lyen várható közvetett hatással bír a tehetséggondozás eredményességére.

A Z  O K TATÁ S P O L I T I K A I  N A P I R E N D

A tehetséggondozás területén számos kísérleti program és kutatási előzmény után a 
rendszerváltás időszakának egyik nagy jelentőségű lépése volt a szerkezetváltó (6- és 
8 osztályos) gimnáziumok megjelenése. 

Mindemellett azonban meglehetősen későn, csak az 1998-ban hivatalba lépett 
konzervatív oktatási kormányzat idején szabályozták törvényileg. Az ezredforduló 
körül az oktatáspolitika tehetséggondozás felé fordulását az is nagymértékben segí-
tette, hogy bizonyos egyetemi-kutatói csoportok (például a Debreceni Egyetem) és 
néhány iskola között kialakult együttműködésnek köszönhetően a tehetséggondozás 
többé-kevésbé kidolgozott modellekre és jó gyakorlatokra támaszkodhatott. Ezt két 
körülmény is segítette: a téma nem volt idegen a magyarországi pedagógiai kultú-
ra hagyományaitól, ráadásul összekapcsolható volt az egyenlőtlenségek kezelésének 
kérdéskörével (ld. 2000: Arany János Tehetséggondozó Program, 2004: Arany János 
Kollégiumi Program; 2007: Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program). Noha 
2002 után az oktatáspolitikai prioritások újra a hátrányos helyzetű tanulók, illetve ál-
talában az oktatási egyenlőtlenségek problémáit állították a középpontba, a tehetség-
gondozás és az egyenlőtlenségek összekapcsolódása lehetővé tette az előbbivel kap-
csolatos tevékenységek folytatását. Ennek következtében – ha nem is kiemelkedően 
fontos kérdésként – a tehetséggondozással összefüggő kezdeményezések tovább mű -
ködtek, és új kezdeményezések is jelentek meg (pl. Útravaló Tehetséggondozó Prog-
ram). Ettől kezdve a tehetséggondozás a korábbinál lényegesen nagyobb fejlesztési 
támogatást kapott, különösen a 2006-ban megalakult nemzeti Tehetségsegítő Ta-
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nács1 , majd a 2008-ban elindított Nemzeti Tehetség Programon keresztül. A 2010-es 
kormányváltást követően pedig a tehetséggondozás újra egyértelműen az oktatáspo-
litika egyik központi prioritásává vált.

C É L O K  É S  S I K E R K R I T É R I U M O K

A Nemzeti Tehetség Programról szóló országgyűlési határozat (126/2008, XII. 4.) a 
program stratégiai általános céljaként a „tehetséges fiatalok képességeinek kibonta-
koztatását és társadalmi hasznosulását” rögzíti, ehhez kapcsolódnak átfogó és speci-
fikus célkitűzések. Minden ennél konkrétabb célkijelölés alapján úgy tűnik, hogy a 
tehetséggondozáshoz kapcsolódó támogatások és beavatkozások célja, hogy legyen 
tehetséggondozás. 

Miközben az általunk megkérdezett szakértőkkel folytatott interjúk meglehe-
tősen pontosan feltárták a tehetséggondozással kapcsolatos eltérő koncepcionális 
megközelítéseket, egyúttal jól jelzik a konkrét oktatáspolitikai célok hiányából fakadó 
bizonytalanságot is. Számos olyan szakértő van, aki nem egyszerűen a tehetséggon-
dozásra való képesség erősítését tekinti a tehetséggondozó beavatkozások céljának, 
de a tehetséggondozásban általában is elsősorban egy pedagógiai modernizációs esz-
közt lát, és a célzott kiegészítő fejlesztést csupán a nyilvánvalóan kiemelkedően tehet-
séges gyermekekre korlátozná.

Mindezek alapján egyáltalán nem meglepő módon a tehetséggondozással kap-
csolatban megkérdezett szakértőink egyike sem említett konkrét sikerkritériumokat. 
Ez részben a tehetség mérhetőségével összefüggő szakmai bizonytalanságból fakad:  
a hagyományos megközelítés szerint is a tehetség alapjául szolgáló képességek rend-
kívül összetettek, melynek következtében nem csupán a tehetség mértéke, de a tehet-
séggondozás eredménye is nehezen mérhető. Olyan szakértő is volt interjúalanya-
ink között, aki szerint nem lehet sikerkritériumokat rögzíteni a tehetséggondozás 
számára, mert nem kalkulálható, hogy annak esetleges sikerében melyik ágens mi-
lyen szerepet játszott. Számos hozzáértőnk szerint ugyanakkor valamiféle szakmai 
elszámoltathatóságot az biztosítana, ha megtörténne a különböző tehetséggondozás 
területén elindított programok hatásvizsgálata. A sikerkritériumokkal kapcsolatos 
tanácstalanság része az is, hogy a tehetséggondozó beavatkozások és programok ha-
tásvizsgálatainak pontosan milyen hatások értékelésére kellene irányulniuk. Az egyik  

1 1043/2006 Kormányhatározat a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács munkájának támogatásáról
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szakember például nem a tehetséggondozásba bevont tanulók sikerességét, hanem a 
tehetséggondozó képességek erősödést állítaná a középpontba.

Összességében tehát sem az eddigi beavatkozások, sem pedig a tehetséggon-
dozás politikájának későbbi továbbfejlesztése nem támaszkodik határozott elkép-
zelésekre azzal kapcsolatban, hogy melyek az e területen szükséges beavatkozások 
konkrét céljai, s e célok teljesülése milyen módon értékelhető.

S Z A B Á LYO Z Á S

A már említett 6- és 8 osztályos gimnáziumok létrehozása mellett az 1993. évi LXXIX. 
Törvény a Közoktatásról a tehetséggondozás szempontjából fontos előrelépése, hogy 
a gyermekek, tanulók jogai és kötelességei közt felsorolja a képességeknek, érdeklő-
désnek és adottságoknak megfelelő nevelést és oktatást, a képességekhez mért tovább-
tanulást, és az alapfokú művészetoktatásban való részvételt tehetségének felismerése 
és fejlesztése érdekében (10. paragrafus 3. pontja). Továbbá szabályozta az iskolai 
nevelési program tartalmát, amelyben megjelenik többek közt a tehetség, képesség 
kibontakoztatását segítő tevékenység, melynek alapján a pedagógus alapvető feladata 
a tanuló egyéni képességeinek figyelembevétele, a fejlődés üteméhez való rugalmas 
alkalmazkodás, a szociokulturális háttér és hátrányok kompenzálása, ennek érdeké-
ben pedig lehetőséget teremtett speciális tantervek, tananyagok alkalmazására is (48. 
paragrafus 1. pontja). A tanulók számára az iskola a tanórai foglalkozások mellett 
a tanulók érdeklődésének és igényeinek megfelelően tanórán kívüli foglalkozások-
kal is gazdagíthatta az ismereteket, mint pl. szakkör, érdeklődési kör, önképző kör, 
művészeti csoportok, iskolai sportkör, tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi 
bajnokságok, iskolák közötti versenyek. 

A 28/2000. OM rendelet (a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkal-
mazásáról)2 5. §-a lehetővé tette a helyi tantervekben az emelt szintű oktatást egyes 
tantárgyak vagy integrált tantárgyak tanítása esetében, a tanulók érdeklődését, fel-
készültségét és továbbtanulási szándékát figyelembe vette a csoportbontásban, azaz 
homogén csoportokat hoztak létre. Ugyanakkor, bár az akceleráció, azaz az iskolai 
haladás gyorsításának különféle lehetőségei adottak a hazai közoktatásban – ilyen az 
osztályugrás, előrehozott vizsgák, korábbi iskolakezdés stb. – ennek elterjedtsége a 
gyakorlatban nem igazán jellemző Magyarországon.

2 http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/tantervek/28-2000-ix-21-om
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Ugyancsak az idézett jogszabályban a 31. paragrafus foglalkozik az alapfokú 
művészetoktatási intézményekkel3, előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokra 
osztva fel a tanulási időt. Az alapfokú évfolyamok befejezése után a tanuló művészeti 
alapvizsgát tehet, amely feljogosítja a továbbképző évfolyamokon való tanulásra. 

A tehetséges sportolók támogatására kidolgozott Sportiskolai program egy spe-
ciális utánpótlás-nevelési rendszer, amely az 1–12. (esetenként 13.) évfolyamos tanu-
lók iskolai nevelését és oktatását, továbbá sportnevelését és sportoktatását támogató 
komplex pedagógiai és sportszakmai rendszert foglalja magában. A közoktatási típu-
sú sportiskolai kerettanterv alapján történő szakmai munkát a 2007/08-as tanévtől 
lehet alkalmazni. Az iskolák fő feladata a sportiskolai kerettanterv adaptációja, alkal-
mazási tapasztalatainak összegyűjtése, együttműködés a sportiskolai program meg-
valósításában közreműködő szervezetekkel (sportkormányzat, utánpótlás-nevelé sért 
felelős intézet, sportági szövetségek, egyesületek), és a sportiskolai program terjesz-
tése. A Sportiskolai program kiemelt partnerei – az irányító szerepét betöltő sport-
kormányzat mellett – az oktatási kormányzat, a sportági (szak)szövetségek és a Sport - 
iskolák Országos Szövetsége (SIOSZ).

A 2010 előtti időszakban a szabályozás alapja egy oktatáspolitikai döntést tartal-
mazó országgyűlési határozat volt,4 amely kiemelt fejlesztési területté változtatta a 
tehetséggondozást (2008-tól kezdődően 20 évre kiemelt feladattá határozva meg a 
tehetségsegítést és tehetséggondozást). Ez alapvetően meghatározta a beavatkozások 
mozgásterét és általános kereteit. Az ekkor kialakuló fejlesztési rendszert egyik meg-
kérdezett oktatási szakértőnk így írta le: „Akkor jött 2008-ban ez a bizonyos Nem zeti 
Tehetség Program. A Nemzeti Tehetség Program pályázati forrásból anyagi támogatást 
nyújtott az Oktatásért Közalapítványon keresztül, írják ki a pályázataikat. Ezt az jel-
lemzi, hogy két éves cselekvési programot (alkotnak) az Országgyűlés által elfogadott 
határozatban. Ami az általános elveket határozza meg, ez hozzáférhető, és utána a két 
évenkénti cselekvési program pedig kijelöli mindig abban a két évben a prioritásokat, 
mert ezekre fogják kiírni a pályázatokat. A Tehetségügyi Koordinációs Fórum dönti el 
minden két évben, hogy mi legyen a prioritás. Hát ez az igényekhez is alkalmazkodik, 
és akkor műhelyeket, szakköröket, versenyeket, felsőoktatásban szak kollégiumokat, te-
hetséggondozó programokat, konferenciákat, valamint tanár továbbképzést támogat-
nak a Nemzeti Tehetség Programból.” (oktatási szakértő)

Ehhez járultak még hozzá az Új Széchenyi Terv keretében a tehetséggondozást 
szolgáló Európai Uniós források.

3 érintett területek: zeneművészet, táncművészet, képző- és iparművészet, színművészet és bábművészet
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KÖ Z N E V E L É S I  T Ö R V É N Y

A tehetséggondozással kapcsolatos szabályozási alapok tekintetében erőteljes for-
dulatot hozott a 2011. évi köznevelési törvény. A tehetséggondozás kiemelt figyel-
met kapott,ennek következtében pedig – és az állami feladatellátás logikájához és 
intézményrendszeréhez alkalmazkodó módon – bekerült az alsóbb szintű jogsza - 
bályba. 

Már az első paragrafusa rögzíti, hogy a törvény kiemelt céljai között szerepel a 
tehetséggondozás is. A 4. § 13. bekezdése a kiemelt figyelmet igénylő gyermek közé 
felveszi a kiemelten tehetséges tanulókat is. E tanulói csoport meghatározása során 
a törvény egyértelműen a Renzulli-féle meghatározást alkalmazza: „kiemelten tehet-
séges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki át-
lag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással 
rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség”. Ez-
zel a törvény egyértelműen a képesség-alapú megközelítést és a tehetséggondozással 
kapcsolatos nemzetközi fősodor gondolkodást érvényesíti.

A köznevelési törvény által érvényesített legfontosabb változtatás alapján a te-
hetséggondozás kötelező feladata minden intézménynek, ugyanakkor az azzal kap-
csolatos feladatokat egyes intézménytípusok szerint konkretizálja. Ennek alapján 
az általános iskola (hasonlóan a Közoktatási törvényben foglaltakhoz, ld. Kt. 26.§ 
(5)) „a tanulót az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felké-
szíti a középfokú iskolai továbbtanulásra.” Egy másik bekezdés szerint: „A gimná-
zium a tehetséggondozás speciális feladatának ellátására akkor működhet hat vagy 
nyolc évfolyammal, ha az ott folyó oktatás külön jogszabályban meghatározott emelt 
szintű követelményeknek megfelel.” E követelmény alapján a tehetséggondozás na-
gyon erőteljesen a szerkezetváltó gimnáziumok megkülönböztető feladatává válik. 
A törvény szerint a szakközépiskolákban a tehetséggondozás kizárólag a művészeti 
szakközépiskolákra korlátozódik, a szakiskolák pedig nem kaptak semmilyen tehet-
séggondozással összefüggő feladatot. A kollégiumok esetében lehetséges, hogy szak-
kollégiumot is működtessenek, a szakkollégium célja „hogy saját pedagógiai prog-
ram kidolgozásával személyközpontú tehetséggondozást végezzen.”

A törvény a tehetséggondozás kötelezően ellátandó feladatainak intézmények-
hez telepítésével együtt rögzíti az erre a célra fordítható – tehát finanszírozott – időke-
reteket is. Alapesetben a felzárkóztatási és tehetséggondozási feladatokat a megsza-
bott órakereteken belül kell megoldani, ezen felül további heti egy-egy órát biztosít.
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A törvény alapvetően átszabta a tehetséggondozás szakmai szolgáltató és fej-
lesztő rendszerét is. A szakszolgálatok4 feladatai közé bekerült a kiemelten tehetséges 
gyermekek, tanulók gondozása. 

Az új törvény által kialakított rendszerben a Nemzeti Tehetség Program fej-
lesztését irányító szerep lényegében az oktatásirányításban integrálódott. A törvény 
47. paragrafusa szerint: „A tehetséggondozás kereteit a Nemzeti Tehetség Program 
jelöli ki, amelyet a Nemzeti Tehetség Alap támogat. A Nemzeti Tehetség Program és 
Alap az oktatásért felelős miniszter irányítása alatt, a jogszabályban foglaltak szerint 
működik. A Nemzeti Tehetség Program elérendő célokat jelölhet ki a köznevelési 
intézmények számára, és tartalmazza a feladatok finanszírozásának módját is.”

A tehetséggondozással kapcsolatos feladatok tartalmának rögzítése számos más 
jogszabályba is bekerült. Ezek közé tartozik például a Nemzeti alaptanterv alkalma-
zásáról szóló kormányrendelet, vagy a pedagógiai szakszolgálatok működéséről szó-
ló EMMI rendelet.

Az általunk megkérdezett szakértők körében meglehetősen vegyes volt az új 
törvényi szabályozás fogadtatása. Voltak, akik jelentős előrelépésnek tekintik a sza-
bályozás átalakulást és a tehetséggondozás kötelező feladatként történő részletsza-
bályozását helyes iránynak tekintik. Néhányan a túlszabályozásban rejlő veszélyekre 

4 30. § (1) Az Nkt. 18. § (2) bekezdés j) pontja szerinti, a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 
keretében az Intézmény feladata:
a) Korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás, amelynek során a tehetség életkori megjelenését figyelembe 

kell venni,
b) a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, szükség esetén további megsegítésre irányítás,
c) önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges gyermekek részére,
d) tanácsadás, támogatás a szülőnek,
e) konzultáció a pedagógus részére,
f) közös tehetség-tanácsadási fórum szervezése,
g) speciális tehetségprogramban való részvételre javaslat adása,
h) a tehetségazonosítás, a tehetséggondozás feladatát ellátó pszichológus szakmai kapcsolatot tart a feladatellá-

tási körzetében működő tehetségfejlesztő programok vezetőivel és az iskolapszichológussal, óvodapszicho-
lógussal,

i) javaslatot tesz a tanuló számára a tehetségprogramba történő bekapcsolódásra,
j) kimeneti mérések elvégzése,
k) tehetségfejlesztő műhelyek vezetői számára konzultációs lehetőség biztosítása, melyet a tehetséggondozó 

koordinátor lát el.
(2) A tehetséggondozó koordinátor
a) kapcsolatot tart a nevelési-oktatási intézmények iskolapszichológusaival, óvodapszichológusaival,
b) kapcsolatot tart a Nemzeti Tehetségponttal,
c) ismeri, figyelemmel kíséri a Nemzeti Tehetségügyi Adatbázist,
d) ismeri, figyelemmel kíséri a Nemzeti Tehetség Program pályázati kiírásait,
e) kapcsolatot tart az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben működő Nemzeti Tehetségfejlesztési Központtal. 
Forrás: 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
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hívták fel a figyelmet, mert véleményük szerint a tehetséggondozás esetében a részle-
tes szabályozás erősen kontra-produktív eszköz, és arra is felhívták a figyelmet, hogy 
a tehetséggondozás abban az esetben tud megfelelően működni, ha nem kötelező 
és általános feladatellátáson, hanem kipróbált programokon alapul. Nem találkozik 
egyértelmű támogatással a szerkezetváltó gimnáziumok speciális funkciójának te-
hetséggondozásra való szűkítésének oktatáspolitikai szándéka sem. Többen felhívták 
a figyelmet arra, hogy a 8 és 6 évfolyamos gimnáziumok nem feltétlenül tehetséggon-
dozó céllal és programmal alakultak ki. 

A Z  Á LTA L Á N O S  R E N D S Z E R S Z I N T Ű  
F E LT É T E L E K  ÁTA L A K U L Á S A

Mint a fentiekben bemutattuk, a 2011-es köznevelési törvény az oktatási rendszer 
egyetlen elemét sem hagyta érintetlenül, 2010 után az oktatáspolitika prioritásai kö-
zött a tehetséggondozás az eddigektől eltérő értelmezéssel jelent meg. Kérdés, hogy 
az új rendszerirányítási (kormányzási) eszközrendszerre való átállás közvetett hatá-
sait tekintve tágítja vagy szűkíti a tehetséggondozás mozgásterét (ez egyben kijelöli 
a tehetséggondozásra irányuló beavatkozások (implementációjának) mozgásterét is). 

A tehetséggondozás szempontjából a legfontosabb változások, illetve az azokból 
fakadó kockázatok a következők:

A tehetséggondozás alapja(fundamentuma) a differenciált pedagógiai gyakorlat. 
Ez olyan osztálytermi körülmények megteremtését jelenti, ahol a legkülönbözőbb te-
vékenységekbe való aktív bekapcsolódás révén jól fejlődnek a gyermekek különböző 
általános és speciális képességei, s egyúttal a tanulók aktivitásának, tevékenységének 
megfigyelésén keresztül a pedagógusok képesek felismerni, ha a gyermekek valami-
ben tehetségesek. Ebből a szempontból a tehetséggondozás lehetőségei egyértelmű-
en csökkenni látszanak, ugyanis a központi tantervi szabályozás, a tankönyvkínálat 
szűkülése, a minőségértékelés egységes standardokhoz kötése és az inputfinanszíro-
zással óhatatlanul együtt járó standardizáció csökkenti a differenciáláshoz szükséges 
rugalmasságot.

A tehetséggondozás másik, hazánkban elterjedt kulcseleme a gazdagítás. A tan-
órai keretek között zajló differenciált cselekvések(tevékenykedtetés) lehetőségének 
beszűkülése óhatatlanul az iskolán kívüli (extrakurrikuláris) tevékenységek közé te-
reli a gazdagprogramokat (az extrakurrikuláris tevékenységeknek eddig is kiemelke-
dően nagy szerepe volt a tehetséggondozásban, ez a szerep az új rendszerben szinte 
kizárólagossá válik). Elméletileg nincs akadálya az eddigi, vagy az eddigieknél is na-
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gyobb tanórai kereteken kívüli programkínálatnak. A forráshiány, a pedagógus kapa-
citásainak heti 32 órás szabályozott lekötése és a szervezéshez szükséges intézményi 
pénzügyi-szervezeti önállóság csökkentése mégis a programkínálat szűküléséhez ve-
zethet. Tanulói oldalról nézve úgy tűnik, hogy a terhek növekedtek, a megnövekedett 
óraszámok pedig nem biztos, hogy kedvezően hatnak a tehetség kibontakoztatására 
fordított tevékenységre.

A differenciált nevelés mozgásterének szűkülése, valamint az intézmények 
önál lóságának jelentős csökkenése maga után vonhatja, hogy az iskolák nem szíve-
sen vesznek át más intézményekben kialakult jó gyakorlatokat. Ez különösen azért 
kockázatos, mert az új szabályozás alapján a tehetséggondozás minden intézmény 
kötelező feladatává vált. Ez a kötelezettség elméletileg növelhetné a jó gyakorlatok 
be fogadására irányuló nyitottságot, ám ez eddig nem történt meg.

Az intézményi önállóság hiánya, illetve a KLIK közvetítőként való belépése az 
intézmények és külső szervezetek közötti együttműködésekbe erősen befolyásolhatja 
a tehetséggondozás mozgásterét is, elsősorban azért, mert e területen komoly szere-
pe van a civil szféra programjainak és szolgáltatásainak.

A pedagógus továbbképzési rendszer fokozatosan egy a KLIK pedagógiai inté-
zetei által ellátott állami rendszerre áll át. A tehetséggondozás szempontjából alap-
vető kérdés, hogy az új szolgáltató rendszerben létrejönnek-e azok a továbbképzési 
kapacitások, melyek kiválthatják a korábban nem állami szolgáltatók által nyújtott 
to vábbképzési programokat. 

T U D Á S H ÁT T É R

A tehetséggondozás körül az eddigiekben ismertetett koncepcionális, szakmai és fo-
galmi bizonytalanságok, valamint a tehetséggondozás pedagógiai-intézményi gya-
korlata kutatási és fejlesztési háttéret igényelne. Az ezen a területen végzett korábbi 
munka ellenére a tehetséggondozás tudáshátteréről megkérdezett szakértőink nem 
elégedettek. 

Az intenzívebb tudásmegosztás intézményesítése a szakmai szolgáltató rendszer 
intenzív bekapcsolódása által képzelhető el. 
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P E DAG Ó G U S K É P Z É S ,  K U TATÁ S

A tehetséggondozás kapcsán két területnek kiemelkedő fontossága van: a pedagógus-
képzésnek és továbbképzésnek, valamint a szükséges tudásháttérnek. Ezekre legin-
kább a következő területeken van szükség: azonosítás, életkori jellemzők, kreativitás, 
iskolai programok, alulteljesítő tanulók fejlesztése, egyes speciális területeken zajló 
munka, szülőkkel, családdal való munka. Magyarországon az 1997/98-as tanévben 
kezdődött meg a tehetséggondozó, tehetségfejlesztő tanárok képzése a Debreceni 
Egyetemen, másoddiplomás képzésként. Napjainkban szakirányú továbbképzésként, 
a pedagógus szakvizsgára felkészítő programok között kap helyet az ország számos 
felsőoktatási intézményében.

A tehetséggondozó programok számának gyarapodásával erőteljesen kutat-
ni is kezdték a témát. Három intézmény szerepe meghatározó e területen: az MTA 
Pszichológiai Intézete, a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete, valamint a Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központja. Tevékenységük nyomán 
számos szakirodalmi munka látott napvilágot. 

S Z E R V E Z E T I  H ÁT T É R

Szervezeti – és ennek következtében finanszírozási – értelemben a tehetséggondo-
zásra jelenleg a civil és állami szervezetek közötti együttműködés és munkamegosz-
tás a jellemző.

A tehetséggondozás szervezeti hátterét eleinte kizárólag non-profit módon 
működő szakmai szervezetek és néhány felsőoktatási intézmény biztosította (e szer-
vezetek száma és részvétele nehezen becsülhető meg, ugyanis számos kezdeménye-
zés csupán egy-egy iskolában vagy településen tevékenykedik). Ezeket fogta össze a 
2006-ban megalakult Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ), 
Csermely Péter vezetésével5, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács kezdeményezésére.  

5 A szövetség magyarországi és határon túli alapító tagszervezetei a következők: Amőba Alapítvány; Aranyelme 
Egyesület; Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete; Bethlen Gábor Alapítvány; 
Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért (Zenta, Vajdaság); Bolyai Műhely Alapítvány; Csányi 
Alapítvány a Gyermekekért; Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet; Kocka-kör Egyesület; 
Kutató Diákok Országos Szövetsége; Kutató Diákokért Alapítvány; Logos Alapítvány (kistérségi iskolák); 
Magyar Innovációs Alapítvány; Magyar Innovációs Szövetség; Magyar Tehetséggondozó Társaság; Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége; Talentum Műhely; Tehetséges Magyarországért Alapítvány; Vajdasági Magyar 
Pedagógusok Egyesülete
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A Géniusz program hatására a köznevelésben új szemlélet honosodott meg, új szak-
mai ismereteket kezdtek el alkalmazni a pedagógusok, akik ezt erősebb módszerrel 
adták át, és kialakult egy tehetséghálózat, amely magában foglalja a kölcsönös elérhe-
tőséget és az egymástól tanulást, valamint több gyermeket elértek: megvalósulhatott 
az esélyteremtés6.

A tehetséggondozás számos különböző TÁMOP programból jutott támogatás-
hoz az elmúlt időszakban. E programok a következők voltak:

KONSTRUKCIÓ A KONSTRUKCIÓ CÍME

3.4.3-08/1 Iskolai tehetséggondozás

3.4.3-08/2 Iskolai tehetséggondozás

3.4.3-11/1 Iskolai tehetséggondozás

3.4.3-11/2 Iskolai tehetséggondozás

3.4.4/A-08/1
Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása – Magyar Géniusz Integrált 
Tehetségsegítő Program

3.4.4/B-08/1
Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása – Magyar Géniusz Integrált 
Tehetségsegítő Program

3.4.4/B-08/2/KMR
Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása – Magyar Géniusz Integrált 
Tehetségsegítő Program

3.4.4/B-11/2
Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása -– Magyar Géniusz Integrált 
Tehetségsegítő Program

3.4.5-12 Tehetséghidak Program

A civil kezdeményezések számára más pályázati lehetőségek is adottak. Ezen felhasz-
nálható összegek nagyságrendjét, valamint a tehetséggondozással foglalkozó civil 
szervezetek számát nem tudjuk megbecsülni.

A tehetséggondozás szervezeti hátteréta civil szervezetek mellett az állami prog-
ramirodák is biztosították. Ez elsősorban az Arany János Program programirodáját, 
később pedig ezen kívül a Nemzeti Tehetség Program működtetését ellátó Oktatá-
sért Közalapítvány Tehetségsegítő Alkuratóriumát jelentette. Egy 2011-ben kiadott 

6 A Tehetségpontok mellett megjelennek a Tehetségsegítő Tanácsok is, amelyek helyi, térségi, vagy országos 
kezdeményezésre létrejött szerveződések. Feladatuk a lehető legszélesebb szakmai és társadalmi összefogással 
segíteni a tehetségek felkutatását, fejlesztését, a tehetségesek produktumainak hasznosulását és a szükséges 
erőforrások bővítésének lehetőségeit. Tevékenységükkel hozzájárulhatnak a tehetségbarát társadalom kialakítá-
sához. Jelenleg 80 Tehetségsegítő Tanács működik az országban.
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kormányhatározat alapján megváltoztak az állami részvétel szervezeti keretei, az 
Oktatásért Közalapítvány Tehetségsegítő Alkuratóriuma által ellátott feladatokat az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, a Közalapítvány által ellátott egyéb feladatokat a 
Wekerle Sándor Alapkezelő, majd az EMET vette el. 

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács jogi képviseletét látja el a MATEHETSZ, 
amely lényegében civil szervezetek együttműködési fórumaként működik7, munká-
jában elsősorban koordináló, irányt mutató, esetenként szervező feladatokat lát el. 
Munkájához forrásként hazai pénzeszközöket (Nemzeti tehetség Alap, a személyi jö-
vedelemadók 1%-ámak felajánlásából8), valamint Európai Uniós pénzeket (TÁMOP) 
használ fel. 

Szervezésükben 2007-ben jelent meg az első felhívás a Tehetségpontok megala-
kítására (erről bővebb elemzést mutatunk be a későbbiekben).

Ez a civil együttműködési keret és a tTehetségpontok hálózata lett a 2009-ben 
elindult és 2011-ben lezárult Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program bá- 

7 Feladatai a következők: a Tanács állandó lehetőséget ad arra, hogy a magyarországi és határon túli magyar 
tehetségsegítéssel foglalkozó civil szervezetek egyeztessék álláspontjukat, hazai és külföldi példák tanulmá-
nyozásával, szakmai fórumok megszervezésével, támogatási lehetőségek megszerzésével, új támogatási formák 
átgondolásával, valamint pályázatok kiírásával segítsék és alakítsák a magyar tehetséggondozás rendszerének 
további fejlődését. A Tanács a kormány 1043/2006. (IV.19.) Korm. sz. határozata alapján állandó és szervezett 
formát kínál a szervezetek és a kormányzat párbeszédére, a szervezetek igényeinek megfogalmazására,  
a kormányzat tehetségsegítéssel kapcsolatos terveinek véleményezésére, és ilyen irányú munkájának társadalmi 
ellenőrzésére. A Tanács állást foglal és véleményt nyilvánít a tehetségek segítésével kapcsolatos kérdésekben,  
e véleményét a médiában megjeleníti. A Tanács lehetőséget teremt arra, hogy a Szervezetek a róluk szóló infor-
mációkat közös web-oldalon, kiadványokban, regionális információs pontokon (tehetségpontok), regionális 
fórumokon és a médiában közre adják. A Tanács a fenti tevékenységében különös hangsúllyal támogatja, segíti 
a tehetségek fel-ismerésének, kiválasztásának, segítésének, ők és mestereik elismerésének különböző formáit, 
az ezeket oktató programokat, valamint a tehetséges fiatalok kapcsolatépítését, önszerveződését, és társadalmi 
felelősségvállalását.

8 A személyi jövedelemadó felajánlott1%-ának alakulása:

KIEMELT KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT  
"NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM" 

ÉV FELAJÁNLOTT ÖSSZEG (Ft) 

2013 1 381 200 878 

2012 1 242 990 140 

2011 1 660 461 885 

2010 876 300 990 
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zisa, amely költségvetési támogatás mellett számos TÁMOP-os pályázatot is elnyert,  
melyek keretében mintegy 7 milliárd forint támogatást osztottak ki. 2012-től ennek 
a folytatása a Tehetséghidak Program, melynek 14 alprojektje körülbelül 2 milliárd 
forintos támogatásból valósul meg9. 

A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM FINANSZÍROZÁSA ÉS MEGVALÓSULÁSA

Forrás:

Forrás:

– ÁLLAMI
– CIVIL

TÁMOP 3.4.4B
TÁMOP 3.4.3. – (2010–)

TÁMOP 3.4.4B
TÁMOP 3.4.3. – (2012–)

TÁMOP 3.4.4 A
Magyar Géniusz Program

OKA pályázatok

TÁMOP 4.2.4. Nemzeti 
Kiválóság Program

2012 2013

EU 2014-–20

Nemzeti Tehetség Program

Köz- és felsőoktatási törvények tehetségtámogató elemei

Nemzeti Tehetségpont
Budapesti Európai Tehetségpont

OFI pályázatok 2012–2013–

forrás: Szántó Judit, igazgató, Nemzeti Tehetségpont 

A Géniusz program hatására a köznevelési rendszerben a következő változások álltak 
elő a bekapcsolódó intézményeknél, egyes pedagógusok esetében: új szemlélet meg-
honosodása, új szakmai ismeretek alkalmazása, a pedagógusok módszertani erősíté- 

9 További események:
2010. március 25: először rendezik meg az Országos Tehetségnapot. A tehetség Napja alkalmából átadható díjak: 
Felfedezettjeink, Tehetségnagykövetek, Tehetségek szolgálatáért
2011: nemzeti Tehetségpont létrehozása
2012: Budapesten megkezdi működését az Európai tehetségközpont
2013-tól: Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért kitűntetések pedagógusoknak (forrás: MATEHETSZ)
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se, tehetséghálózat (kölcsönös elérhetőség, egymástól tanulás) kialakulása, valamint 
széleskörű esélyteremtés10.

A civil kezdeményezések számára más pályázati lehetőségek is adottak. Ezen 
felhasználható összegek nagyságrendjét, valamint a tehetséggondozással foglalkozó 
civil szervezetek számát nem tudjuk megbecsülni.

A tehetséggondozás szervezeti hátterének biztosítása érdekében a civil szerve-
zetek mellett komoly szerepet játszottak az állami programok programirodái. Ez el-
sősorban az Arany János Program Programirodáját, később pedig ezen kívül a Nem-
zeti Tehetség Program működtetését ellátó Oktatásért Közalapítvány Tehetségsegítő 
Alkuratóriumát jelentette. Egy 2011-ben kiadott kormányhatározat alapján megvál-
toztak az állami részvétel szervezeti keretei, az Oktatásért Közalapítvány Tehetségse-
gítő Alkuratóriuma által ellátott feladatokat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, a 
Köz alapítvány által ellátott egyéb feladatokat a Wekerle Sándor Alapkezelő, majd az 
EMET vette át. 

10 A Tehetségpontok mellett megjelennek a Tehetségsegítő Tanácsok is, amelyek helyi, térségi, vagy országos 
kezdeményezésre létrejött szerveződések. Feladatuk a lehető legszélesebb szakmai és társadalmi összefogással 
segíteni a tehetségek felkutatását, fejlesztését, a tehetségesek produktumainak hasznosulását és a szükséges 
erőforrások bővítésének lehetőségeit. Tevékenységükkel hozzájárulhatnak a tehetségbarát társadalom kialakítá-
sához. Jelenleg 80 Tehetségsegítő Tanács működik az országban.
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6
A GAZDAGÍTÁS 

FELTÉTELEI

Mivel a tehetséget inkább a különféle foglalkoztatáson keresztül igyekeznek kibon-
takoztatni, megnőtt az igény a gazdagabb eszközrendszerre. Az ebbe a körbe tartozó 
legkülönbözőbb tevékenységeknek a magyar oktatásban nagy hagyománya és kiala-
kult gyakorlata van. Ilyenekre mutatunk példákat. 

Versenyek

A versenyek (tanulmányi, sport, művészeti, tehetséggondozó), illetve az azokon 
résztvevő tanulókat felkészítő pedagógusok a tantárgyi tehetséggondozás komoly és 
hatékony eszközei/szereplői. Egy minden bizonnyal nem teljes körű lista szerint Ma-
gyarországon az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken (OKTV; az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, valamint az Oktatási Hivatal által közösen meghirde-
tett verseny) kívül még további, több mint százféle különböző helyi, regionális és 
országos tanulmányi verseny működik. A megmérettetések szervezői közt találha-
tunk oktatási intézményeket, szakmai szolgáltató szervezeteket, önkormányzatokat, 
civil szervezeteket, felsőoktatási intézményeket, tudományos kutatással foglalkozó 
intézményeket és cégeket egyaránt. Lehetnek helyi, intézményi szintű versenyek, re-
gionális, megyei szintű, országos és nemzetközi megmérettetések is. A versenyek egy 
része helyi kezdeményezésből nőtte ki magát regionális vagy országos versennyé. Az 
alapfokú és középfokú oktatási intézményekben tanulók közül minden korosztály 
számára írnak ki feladatokat, és a versenyek egy része levelezős, hagyományos pa-
pír-alapon, vagy internet segítségével zajlik. A résztvevő tanulók számáról nem áll 
rendelkezésünkre információ, de a versenyek számát és sokféleségét tekintve az igen 
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magas lehet11. Ezek célja lehet a tehetségek kiválasztása mellett egy-egy tudomány-
terület népszerűsítése, megszerettetése a tanulókkal, sikerélmény biztosítása (köny-
nyebb és nehezebb feladatokkal) érdekes, elgondolkodtató feladatokon keresztül.  
A versenyre való felkészülés és maga a verseny is segíti a kreativitás, problémaérzé-
kenység, ötletgazdagság fejlesztését, a divergens gondolkodás kialakulását, az eredeti 
elképzeléseket, az ötletek megvalósításához szükséges kidolgozottságot, a meglévő 
ismeretek közötti új kapcsolatok kialakítását, kiterjesztését, transzferálását. Hazai és 
nemzetközi kutatások tapasztalatai azt mutatják, hogy a tehetséges gyermekek szere-
tik a kihívásokat, azaz azokat a helyzeteket, amikor megmutathatják magukat, és bi-
zonyos tehetségterületeken (pl. sport) a versengés elengedhetetlen. Aminek kapcsán 
kiemeljük, hogy figyeljenek a felkészítő tanárok, szülők, hogy a tanulókat megtanít-
sák úgy veszíteni, hogy azáltal mégis épüljenek, és a képességeik fejlődjenek (Fülöp 
és Pressing, 2013).

A versenyek finanszírozására szolgálhatnak nagyobb versenyek esetén a neve-
zési díjak, valamint pályázati források (iskolai szinttől országos szintig).

Emelt szintű oktatás, szakkörök az iskolákban

Arról nincs információnk, hogy a köznevelési törvényen alapuló új tartalmi szabá-
lyozási rendszer hogyan hatott az oktatás különböző szintjein és a különböző intéz-
ménytípusokban az emelt szintű oktatás rendszerére. 

Az iskolákban működő szakkörök alsó tagozaton ritkán tantárgyhoz, tudo-
mányterülethez kötöttek, inkább általánosabb tartalmúak vagy művészeti jellegű te-
vékenységre irányulnak (színjátszás, kézművesség stb.), míg a felső tagozaton emel-
lett megjelennek a különböző tudományterületek is. Ez egy eléggé sokszínű terület, 
és a kínálat az anyagi és egyéb lehetőségektől függ, ám ezzel kapcsolatban sem áll 
rendelkezésünkre országos adat. Az általunk megkérdezett szakértők a szakköröket 
működtető pedagógusok szabad kapacitásaira és munkájuk elismerésére hívták fel a 
figyelmet.

11 A matematika versenyeket a következőképpen lehet tipizálni: egyéni – kifejtéses, indoklásos verseny; egyéni 
– teszt-verseny; levelezős verseny; csapatverseny. A teljesség igény nélkül a nagyobb hazai versenyek: Arany 
Dániel Matematikai Tanulóverseny, Abacus Matematikai lapok 10-14 éveseknek, Bolyai Matematikai Csapat-
verseny, Gordiusz Matematika Tesztverseny, Kalmár László Matematika Verseny, Kürschák József Matematikai 
Tanulóverseny, Varga Tamás Matematikaverseny, Zrínyi Ilona Matematikaverseny, OKTV. Nemzetközi verse-
nyek: Nemzetközi Magyar Matematikaverseny, Matematika Határok Nélkül, nemzetközi Kenguru Matematika-
verseny, Nemzetközi matematikai Diákolimpia (Makó, Szilágyi és Téglás, 2011)
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„A szakkörökkel, versenyekkel kapcsolatban a véleményem az, hogy ehhez 
nemcsak okos gyerek kell, hanem elhivatott pedagógus is. Most ezért nem 
jár túlórapénz, és a hiányzók pótlására sem jár helyettesítés. Át kell gondolni 
azt is, hogy, ha valaki vállal egy ilyen munkát, akkor azt ezért dotáljuk-e, 
elismerjük-e? Az elismerés sokszor egy oklevél is lehet, amit a pedagógus kap, 
nem feltétlenül borítékra gondolok. A kérdés az, hogy fontos-e ez a pedagó-
gusnak, az iskolának, az oktatási kormányzatnak. Ameddig ugye a kötelező 
óraszáma a pedagógusnak 22 és 26 között van, ebből az következik, hogyha 
neki beteszik 24., 25. vagy 26. órájának azt a két óra szakkört, amikor min-
den nap 5 órája van és egyszer 6 órája, akkor nem lesz ideje felkészülni a 
szakkörre, pedig ezekre is készülni kell.” (programmegvalósító)

Számos közművelődési intézmény, piaci és civil szereplők is kínálnak szakköröket 
különböző korosztályoknak, ezek feltárása azonban túlnyúlik a jelenlegi elemzés ke-
retein. Ugyanez vonatkozik a sporttevékenységekre is, amelyek tanfolyami jelleggel, 
és egyesületi formában működnek.

Tehetséggondozó foglalkozás

A Tehetségpontok elterjedésével a bekapcsolódó intézményeknél a szakkör mellett 
tehetséggondozó foglalkozás is megjelenik.

Tudásháttér

A tehetséggondozás körül az eddigiekben ismertetett koncepcionális, szakmai és fo-
galmi bizonytalanságok, valamint a tehetséggondozás pedagógiai-intézményi gya-
korlatának rendkívül nagy tudásigénye egy jelentős, a szükséges tudáshátteret biz-
tosító kutatási és fejlesztési háttér biztosítását igényelné. Az ezen a területen végzett 
korábbi munka ellenére a tehetséggondozás tudáshátterével megkérdezett szakértő-
ink nem elégedettek. 

Az intenzívebb tudásmegosztás intézményesítése nem képzelhető másképpen, 
mint a szakmai szolgáltató rendszer intenzív bekapcsolódása által. 
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Pedagógusképzés, kutatás

A tehetséggondozás szolgáló beavatkozások szempontjából két területnek kiemelke-
dő fontossága van: a pedagógusképzésnek és továbbképzésnek, valamint a szükséges 
tudásháttér biztosításának. Ezekre kiemelten a következő területeken van szükség: 
azonosítás, életkori jellemzők, kreativitás, iskolai programok, alulteljesítő tanulók 
fejlesztése, egyes speciális területeken zajló munka, szülőkkel, családdal való munka. 
Magyarországon az 1997/98-as tanévben kezdődött meg a tehetséggondozó, tehet-
ségfejlesztő tanárok képzése a Debreceni Egyetemen, másoddiplomás képzésként. 
Napjainkban szakirányú továbbképzésként, a pedagógus szakvizsgára felkészítő 
prog ramok között kap helyet az ország számos felsőoktatási intézményében.

A tehetséggondozó programok számának gyarapodásával erőteljes növekedés-
nek indult a kutatás területe is. Három intézmény szerepe meghatározó e területen: 
az MTA Pszichológiai Intézete, a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete, vala-
mint a Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központja. Tevékenységük 
nyomán számos szakirodalmi munka látott napvilágot. 
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7
EGYENLŐTLENSÉGEK  

ÉS TEHETSÉGGONDOZÁS

Az előző évtized elején a tehetséggondozás erőteljesen összekapcsolódott az egyen-
lőtlenségek problémájával. Az Arany János Tehetséggondozó Programra vagy az 
Útravaló Ösztöndíjprogramra sokan inkább esélyegyenlőséget, mint tehetséggondo-
zást szolgáló programra tekintettek-tekintenek. Ezt az összekapcsolódást azonban 
az Arany János Tehetséggondozó Program kapcsán megkérdezett szakértők nagyon 
szerencsésnek gondolják, mert szerintük integráltabb megközelítés irányába viszi a 
tehet séggondozást. Ugyanakkor e programok azt is megmutatják, hogy a hátrányos, 
vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében a tehetségek feltárása és segí-
tése a pedagógusoktól igen sokféle kompetenciát követel meg.
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8
TEHETSÉGGONDOZÓ  

PROGRAMOK

Az előző évtized második felétől a megnövekedett oktatáspolitikai figyelem és az ez-
zel együtt járó, megduzzadt pénzügyi lehetőségek hatására a tehetséggondozó prog-
ramok valóságos burjánzása kezdődött meg Magyarországon. E programok legna-
gyobb része uniós forrásokból táplálkozott, ehhez képest az Arany János és a Géniusz 
programok költségvetési támogatása arányaiban szerénynek mondható. 

A hazai, közoktatás területén működő, tanulókat célcsoportnak tekintő tehet-
séggondozó programok összesítésénél és áttekintésénél az ELTE által kidolgozott 
csoportosítást használjuk (Nahalka, 2011), melyet kis mértékben átdolgoztunk. Ezek 
egy részét már az előző részekben említettük, itt egy átfogó képet adunk azzal a meg-
jegyzéssel, hogy e programok célja nem minden esetben a tehetséggondozás (néme-
lyek önmagukat sem definiálják így), de ettől függetlenül meglátásunk szerint segítik 
a tanulók képességeinek kibontakozását, személyiségük fejlődését:

a) Olyan programok, oktatási formák, amelyek a tanulók „normál” tantervi 
oktatásán belül szerveződnek:
•	 az átlagosnál magasabb szintű tanulmányi eredményeket elérő iskolák;
•	 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi oktatás;
•	 emelt szintű képzést nyújtó intézmények;
•	 két tanítási nyelvű oktatási intézmények;
•	 alapfokú művészetoktatási intézmények, továbbképző évfolyamok;
•	 művészeti képzést nyújtó középiskolák;
•	 sporttagozatos iskolák;
•	 Arany János Tehetséggondozó Program.
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b) Nem tantervi rendszerbe illeszkedő foglalkozások, tevékenységek rend
szerei:
•	 tehetséggondozást szolgáló, tanórán kívüli tevékenységet tartalmazó tanter-

veket alkalmazó intézmények;
•	 tanulmányi versenyek;
•	 tehetségkutató versenyek;
•	 kutatási, tudományos diákköri tevékenység;
•	 önképző körök;
•	 diákszínpad; diák színjátszó csoport;
•	 szabadegyetemek középiskolásoknak; 
•	 tehetségpontok tevékenysége;
•	 tehetségnapok, nyílt napok; egyéb népszerűsítő rendezvények;
•	 szakkör jellegű foglalkozások (oktatási intézmény vagy civil szervezetek szer-

vezésében);
•	 művészeti tevékenységek nem iskolában szerveződő formái (pl. művelődési 

házakban működő tanfolyamok);
•	 sportklubokban, egyesületekben zajló sporttevékenység;
•	 nyári iskolák, táborok, kutatótáborok;
•	 alkotómunkát igénylő pályázatok;
•	 tehetséges diákok számára készített kiadványok.

c) Tehetséges gyermekek, fiatalok támogatására irányuló programok:
•	 állami fenntartású ösztöndíjprogramok;
•	 önkormányzati működtetésű ösztöndíjprogramok;
•	  nem kormányzati fenntartású támogató programok (pl. civil kezdeménye-

zések);
•	 egy-egy alkalomra szóló pályázatok, támogatások.

Terjedelmi okokból csak néhányat tudunk részletesen szemléltetni. A kiválasztásnál 
arra törekedtünk, hogy a fentiekben felsorolt mindhárom típusból mutassunk olyan 
példát, mely országos szinten működik.

Elsőként két országos hatáskörű programot ábrázolunk részletesebben, ame-
lyek a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók támogatását 
tűzik ki célul.
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A R A N Y  J Á N O S  T E H E T S É G G O N D O Z Ó  P R O G R A M

Az Arany János Tehetséggondozó Programot (AJTP) az Oktatási Minisztérium 
2000-ben indította el költségvetési forrásból, azzal a céllal, hogy mérsékelje az esély-
egyenlőtlenségeket, és olyan iskoláztatási támogatást nyújtson a kistelepüléseken 
élő (5000 lakos alatti), hátrányos helyzetű tehetséges tanulóknak, amelynek segítsé- 
gével eljuttathatók a felsőfokú továbbtanulásig. A program indulásakor elsősorban 
a települési hátrány enyhítésére koncentrált. Szakmapolitikai diskurzusok nyomán 
egészült ki a program 2004-ben a Kollégiumi Programmal, és 2007-ben a Szakis- 
ko lai Kollégiumi Programmal. Ezek a változások természetesen azt is jelentették, 
hogy a program célcsoportjai bővültek. Míg a tehetséggondozó alprogramba hátrá-
nyos helyzetű, addig a kollégiumi és a szakiskolai kollégiumi alprogramba halmozot-
tan hátrányos helyzetű vagy gyermekvédelmi szakellátásban részesülő tanulók kerül-
hetnek. 

Magyarországon kevés olyan oktatási program van, amely évtizedes múlttal 
rendelkezik, ezek egyike az Arany János Program. Nem véletlen tehát, hogy a leg-
több hatásvizsgálat, programértékelés ehhez kapcsolódik. A három program közül 
a legkorábban indulóról készült a legtöbb elemzés. Az Expanzió Kft. 2001-ben és 
2009-ben, míg a Felsőoktatási Kutatóintézet (jelenleg Oktatáskutató és Fejlesztő Inté-
zet) 2003-ban és 2005-ban készített hatásvizsgálatot. A 2003-as és 2005-ös vizsgála-
tok a program célcsoportjának feltárására irányultak, ugyanakkor csak a 2005-os és 
2009-es elemzéseket tekinthetjük átfogónak, empirikus adatokkal megalapozottnak. 
Mindegyik vizsgálat révén konkrét szakpolitikai beavatkozások történtek.

Az első hatásvizsgálatot a Felsőoktatási Kutatóintézet kutatói végezték el 2005-
ben (Fehérvári és Liskó, 2006). A kutatás elemezte a tanulók összetételét, családi hát-
terét, és megválaszolja azt a kérdést, hogy a kiválasztásnál a tehetség mellett mennyi-
re érvényesült a hátrányos helyzet szempontja. A vizsgálatban minden AJTP iskola 
és az összes AJTP tanuló részt vett. A kutatás során kérdőíves adatfelvétel történt 
valamennyi iskolaigazgatóval és az összes diákkal, valamint strukturált mélyinterjú 
készült a programvezetőkkel. A vizsgálat tehát kvalitatív és kvantitatív elemeket is 
alkalmazott, az adatok megbízhatóságát, hitelességét növelte a teljeskörűség, ugyan-
akkor nem tekinthető klasszikus hatásvizsgálatnak, mivel nem történt kontrollcso-
portos mintavétel. Erre azért nem volt mód, mert a jelentkezett, de fel nem vett tanu-
lók kicsi létszáma alkalmatlan lett volna mérési célra, a nem jelentkezők (de azonos 
társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező tanulók) kiválasztása, és nyomon követése 
vi szont túlságosan költségesnek bizonyult.

Ugyanakkor egy másik, közvetett módszerrel mégis meg lehet vizsgálni, hogy 
vajon mi történne e beavatkozás nélkül a tanulókkal. Az Oktatáskutató és Fejlesztő  
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Intézet12 minden évben kérdőíves adatfelvételt készít kilencedikesek körében. A vizs-
gálatban valamennyi középiskola és középiskolás részt vesz, az összehasonlítás évé-
ben (2008-ban) összesen 3776 kilencedikes osztály 95,860 diákja. Ez az adatbázis 
lehetőséget ad arra is, hogy Az AJP tanulók jellemzői, tanulmányi eredményei, csa-
ládi háttere összehasonlíthatóvá váljanak a többi középiskoláséval. (Fehérvári, 2008) 
Ennek segítségével megállapítottuk, hogy a tehetséggondozó programban tanulók 
társadalmi státusza leginkább a szakiskolásokéhoz, szakközépiskolásokéhoz hasonlít, 
vagyis a program nélkül ezek a diákok nem jutottak volna be a továbbtanulási esélyt 
adó gimnáziumokba.

Nemcsak az AJTP tanulók családi háttere, hanem tanulói teljesítménye is össze-
vethető a többi középiskoláséval. Az országos kompetenciamérésekben sajnos nem 
tartják nyilván külön a programot, de a tehetséggondozó program esetében a 2009-es 
mérés adataiban (a programban résztvevő iskolák segítségével) beazonosítáották a 
résztvevőket. A 10. osztályos mérés szerint a tanulókmatematikából (560 pont) és 
szövegértésből (574) is jobban teljesítettek, mint az országos átlag (489 és 496). Ez a 
teljesítmény elmarad ugyan a 6 és 8 osztályos gimnáziumok tanulóinak eredményei-
től, de meghaladja a 4 osztályos gimnáziumok átlagpontszámát matematikából és 
szövegértésből is. A 4 osztályos gimnazistákkal összehasonlítva azt tapasztaljuk, hogy 
a tehetséggondozó programra járó tanulók körében az első alatti és az első szinten 
állók aránya jóval kevesebb. Ugyanakkor a legkiválóbb szinten már nincs ilyen eltérés, 
sőt a 4 osztályos gimnazisták között árnyalatnyival magasabbak az idetartozók aránya.

Az Expanzió Kft. hatásvizsgálata 2008-2009-ben történt (2009), amelyben azt 
értékelték, hogy a program az első nyolc évben elérte-e a kitűzött céljait, illetve mi 
jellemzi az állami források felhasználását. A módszerek itt is sokrétűek voltak: inter-
júztak a korábbi és a mostani programvezetéssel, fókuszcsoportos interjúk készültek 
a kollégiumok vezetőivel; kérdőívekben kérdezték meg a végzős és a végzett tanuló-
kat, a középiskolák vezetőit és pedagógusait, illetve a küldő általános iskolák tanárait. 
Az empirikus vizsgálatokat dokumentumelemzés egészítette ki.

Kiderült, hogy az Arany János Program egy olyan sikeres kísérlet, amely meg-
mutatta, hogy az erősen szelektív és a társadalmi esélyegyenlőséget nem támogató is-
kolarendszerben is lehetséges az esélyteremtés egy néhány ezer főt számláló csoport 
számára. A program leginkább csak közvetlen környezetére gyakorolt hatást, vagyis 
a résztvevőkre. A tanulók átestek egy a családi szocializációtól eltérő szocializáción 
és olyan ismeretekkel vérteződtek fel, melyek jobb esélyt biztosítanak pályájukon és 
a munkaerőpiacon. Emellett a középiskolák és a kollégiumok tanárainak szemléle-
te is megváltozott: egyrészt a hátrányos helyzetű gyerekekről alkotott véleményük 
pozitívabbá vált, másrészt pedagógiai kultúrájuk is gazdagodott, melyet máshol is 

12 Neuwirth Gábor
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kamatoztathatnak. Az AJP hatásvizsgálatok és programértékelések az oktatáspolitika 
számára fontos fejlesztési alapot jelentettek.

Az Arany János Tehetséggondozó Program nyomon követési vizsgálata (Fehér-
vári, 2015) azzal a céllal készült, hogy feltárja a programból kikerülő fiatalok későbbi 
tanulói és pályaútját. A kutatás online kérdőíves módona közösségi oldalak segít-
ségével érte el a célcsoportot. Összesen 232 válaszadó töltötte ki a kérdőívet, amely 
hozzávetőleg az eddigi végzettek 5%-át teszi ki. Ez az elemszám túlzott következteté-
sekre nem ad alapot, és még az is valószínűsíthető, hogy inkább a sikeresebb fiatalok 
válaszoltak a megkeresésre, ugyanakkor néhány tipikus tanulási út és pályaút mégis 
felrajzolható. Összességében láthattuk, hogy azok a fiatalok tudtak sikeresebb felső-
oktatási utat befutni, akiknek nem pusztán az AJP-be kerülés volt a céljuk, hanem az 
AJP csak egy eszköz volt nagyon erős továbbtanulási szándékuk beteljesítéséhez. Ez 
az erős belső motiváció eredményesebbé tette őket a középiskolában is, és később a 
felsőoktatásba való bejutáskor is. Ugyanakkor az igen differenciált felsőoktatásban 
az AJP-ből csak kevesen jutnak el a mesterképzésig vagy az osztatlan képzésbe, de 
már az alapképzés és a felsőfokú szakképzettség megszerzése is az AJP-ból kikerülők 
többsége számára legalább egy vagy két lépcsőfokkal magasabb iskolázottsági szintet 
je lent, mint szüleiké. 
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Az Arany János Tehetséggondozó Program költség-haszon elemzése (Csengődi, 2015) 
rámutat arra, hogy a program mind az egyének, mind a társadalom számára anya-
gilag mérhető haszonnal jár. Egyéni szinten ilyen például a diploma megszerzése, 
amely már akkor is megtérül a költségvetés számára, ha meghaladja az 5%-ot azon 
tanulóknak az aránya, akik a programban való részvétel nélkül nem szereztek volna 
diplomát (viszont ha ezt nem éri el, akkor veszteségessé válik). A tanulmány rámutat 
arra is, hogy a programba fektetett költségvetési források hozzávetőlegesen három-
szorosan is megtérülnek.

Egy, a TÁMOP 3.1.1 projekt keretében született tanulmány (Fehérvári, 2015) az 
Arany János Program három alprogramjának tanulóit elemezte kvantitatív vizsgálati 
eszközökkel. Mindhárom alprogram fő célja az alacsony társadalmi státuszú csalá-
dok gyermekeinek iskoláztatási támogatása, a csoportos társadalmi mobilitás előse-
gítése. A három alprogram célcsoportjai és ezáltal kitűzött céljai is eltérnek. Mindhá-
rom programban magas az alacsonyan iskolázott szülők aránya, a legkedvezőbb az 
AJTP és a legkedvezőtlenebb az AJKSZP tanulói körében a szülők iskolázottsága. Az 
AJTP esetében a felsőfokú továbbtanulás elősegítése, az AJKP esetében az érettségi, 
míg az AJKSZP esetében a szakmai végzettség megszerzése a cél. Ezért hatékonyan 
támogatja a bekerülők középiskoláztatását. Fő kérdésünk azt volt, hogy mely tanulók 
esetében tud sikeresebben teljesülni a program célja. Az elemzés főként a motivá-
ciókra és attitűdökre koncentrált, azt bizonyítva, hogy azok a tanulók hosszú távon 
is elkötelezetté válnak a tanulás iránt, akiknek a továbbtanulásuk belső tudatos vá-
lasztás alapján történt, valamint a tanuláshoz pozitívan viszonyulnak, leginkább a 
hasznosság tekintetében. Míg az AJTP végzettjei körében azt tapasztaltuk, hogy a kö-
zépfok befejezése után szülői, családi háttér támogatás hiányában is képes az egyén 
céljait elérni, addig a középiskolai évek alatt fontos a családi támogatás. Az AJKP és 
az AJKSZP tanulói esetében kimutatható volt a családi támogatás pozitív hatása a ta-
nulói eredményekben. Itt nem konkrét tanulási tevékenységről van szó, hanem arról, 
hogy a szülő mennyire kíséri figyelemmel gyermeke iskolai útját.

Ú T R AVA L Ó  Ö S Z T Ö N D Í J - P R O G R A M

A mentorálás a hazai gyakorlatban az 1990-es évek végétől, elsősorban a hátrányok 
kompenzálásának eszközeként van jelen. Eleinte a roma tanulók körében alkal-
mazták civil kezdeményezésű (Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány, Soros 
Alapít vány stb.) programokban (Lafferthon, Mendi és Szira, 2002), majd a tevékeny-
ség néhány állami fenntartású szervezetében (Útravaló, Arany János Program) és az 
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Európai Unió által támogatott projektekben is megjelent (Mayer, 2010). A hazánkban 
is régóta alkalmazott módszer csaknem tíz éve országos programként is jelen van 
a közoktatás világában, anyagi ösztönzőkkel kiegészítve. Bár az Útravaló ösztöndíj-
rendszer deklarált célja nem a tehetséggondozás, hanem a szociokulturális hátrá-
nyok kompenzálása, a tanulók szakmához vagy érettségihez juttatása – tekintve hogy 
széles rétegeket érint, egyénre szabott formában segíti képességeik kibontakozását, 
az esélyegyenlőség növelését –, értelmezésünkben egy többszintű tehetséggondozó 
program részeként is felfogható.

A 2005-ben elindított Útravaló Ösztöndíjprogram célja tehát, a hátrányos hely-
zetű tanulók13 esélyegyenlőségének elősegítése14 , a számukra addig elérhető ösztön-
díjrendszer megújítása, valamint a természettudományos érdeklődésű diákok tehet-
séggondozása. A konstrukció lényege: a tanulók egyéni, személyre szabott fejlesztésének 
összekapcsolása az anyagi ösztönzőkkel. A nyertes pályázók egy tanéven át (azaz 10 
hónapig) kapnak ösztöndíjat, ezzel egyidejűleg pedig egyéni mentorálásban is része-
sülnek. Fontos elem, hogy nemcsak a diáknak, hanem a mentornak is nyújtanak 
anyagi támogatást. A mentor tanárok motiválása azon a feltételezésen alapul, hogy az 
iskolai sikeresség nem csupán a tanuló akaratán, szorgalmán múlik, hanem az iskolai 
környezet, a tanárok hozzáállása is befolyásolja az elért eredményeket (Messing és 
Molnár, 2008). A programban megfelelő teljesítmény esetén több évig is részt vehet-
nek a tanulók (ők az ún. továbbfutók), ahogyan mentoraik is. 

Kutatásunk (Kállai, 2015) három, a közoktatásban működő alprogramra (Út a 
középiskolába, Út az érettségihez és Út a szakmához) terjedt ki. Mielőtt ezeket köze-
lebbről megvizsgálnánk, bemutatjuk, milyen támogatási formákban részesülhetnek 
a tanulók.

13 Az elbírálásnál a következőket veszik figyelembe: a tanuló halmozottan hátrányos helyzete, részesül-e árva-
ellátásban, a település/kistérség, ahol él, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű-e, a háztartásban egy 
főre jutó jövedelem nagysága és a háztartásban élők száma.

14 A program esélyteremtő részei: Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához, Út a felsőoktatásba, 
Út a diplomához. A program tehetséggondozó része: Út a tudományhoz. A program esélyteremtő elemei 2011-
ben változáson mentek keresztül: a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány (MACIKA) által finanszírozott 
programok összevonásával Útravaló–MACIKA-program néven, miközben az ún. MACIKA-ösztöndíj, amely a 
cigány tanulók anyagi támogatását célozta meg, megszűnt.
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A Z  Ú T R AVA L Ó  P R O G R A M  H E LY E  M Á S  Ö S Z T Ö N D Í J A K  KÖ Z Ö T T

Az érintett korosztályok részére elérhető hazai támogatási formákat vizsgálva nem ta-
láltunk más, országos szintű, az állam által fenntartott programot, amely iskolaszint-
től és -típustól függetlenül szélesebb rétegekhez elér. Ugyanakkor érzékeltük, hogy 
egyes önkormányzatok, civilszervezetek is nyújtanak ilyen típusú segítséget, azonban 
kutatásunk nem teremtett lehetőséget ezek részletes feltérképezésére. E probléma 
részleges áthidalására, a Bevezetésben már említett, a 9. és 11. évfolyamosok körében 
végzett vizsgálat néhány, a tanuláshoz segítséget nyújtó támogatásokat (ösztön díjak) 
tekintettük át. A diákoktól visszamenőlegesen gyűjtöttünk adatokat arról, hogy álta-
lános iskolai és középfokú tanulmányaik alatt részesültek-e, részesülnek-e ösztöndíj-
ban, s ha igen, milyen programban vettek/vesznek részt.

A válaszok azt mutatják, hogy az alapfokon tanulóknak nagyon kevés lehetőség 
állt rendelkezésre. Az általános iskolában a tanulók alig 8%-a részesült ösztöndíjban, 
közülük is minden második az Útravaló–MACIKA-programból (lásd 1. ábra).

1. ÁBRA. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK NYÚJTOTT ÖSZTÖNDÍJAK  
MEGOSZLÁSA A TÁMOGATÓ SZERINT (%)

23%

9%18%

50% Egyéb

Alapítvány

Önkormányzat

Útravaló

Forrás: A közoktatás…, 2014 (A 9. évfolyamosok válaszai, N=575)

A középiskolás korúaknál, a vizsgált 9. és 11. évfolyamon magasabb, átlagosan 14%-os  
a hasonló mutató, de a két évfolyam közt igen nagy a különbség. Míg a kilencedike-
sek alacsonyabb arányban részesültek ösztöndíjakban (alig 10%), addig a tizenegye-
dikesek 18%-a. Megfigyelhető, hogy az önkormányzati ösztöndíjak két pólus felé irá-
nyulnak: legnagyobb arányban (kétharmad részben) támogatják a szakiskolásokat, 
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ugyanakkor a szakközépiskolásokra jut a legkisebb figyelem, míg a gimnazistáknak 
több a lehetősége. Legkiegyenlítettebb a kép azonban az Útravaló esetében : a szakis-
kolások és a szakközépiskolások hasonló arányban részesülnek az ösztöndíjból, és a 
résztvevő gimnazisták aránya is itt a legjelentősebb (lásd 1. táblázat). 

1. TÁBLÁZAT. A 11. ÉVFOLYAMOS ÖSZTÖNDÍJASOK MEGOSZLÁSA  
ISKOLA- ÉS ÖSZTÖNDÍJTÍPUS SZERINT

ÖSZTÖNDÍJTÍPUS
TÁMOGATOTT 

TANULÓK 
(FŐ)

EBBŐL GIM-
NÁZIUMBAN 

TANUL

EBBŐL SZAK-
KÖZÉPISKOLÁ-

BAN TANUL

EBBŐL SZAK-
ISKOLÁBAN 

TANUL
ÖSSZESEN

Útravaló–MACIKA 217 22% 39% 39% 100%

Önkormányzati 200 20% 10% 70% 100%

Alapítványi 273 16% 25% 59% 100%

Egyéb 470 3% 8% 89% 100%

Összesen 1160 127 fő 191 fő 842 fő

Általánosságban megállapítható, hogy az állam által biztosított ösztöndíjakat első-
sorban az előnytelen társadalmi helyzet valószínűsíti: a települési hierarchia mentén 
lefelé haladva nő a támogatásban részesülők aránya, a szülők iskolai végzettségének 
növekedése mentén pedig meredeken csökken, azaz a kisebb településeken élő, ala-
csony iskolai végzettségű szülők gyermekei kerültek be a programba. A középfokon 
megszerezhető ösztöndíjak elosztását hasonló társadalmi szempontok befolyásolják, 
mint az általános iskolaiakat: a szakiskolában tanulók, valamint az alacsony végzett-
ségű szülők gyermekei az átlagosnál magasabb arányban jutnak hozzá, és ez igaz az 
önkormányzati támogatásokra is. Mindezt az a tény is befolyásolja, hogy a hiányszak-
mák tanulóinak járó, elsősorban a szakiskolásokat célzó ösztöndíjak meglehetősen 
nagy arányban vannak jelen, és a szakmaszerzést további ösztöndíj-lehetőségek is 
segítik. 

Az önkormányzati, illetve alapítványi ösztöndíjak ugyanakkor jóval nagyobb 
arányban biztosítanak támogatást a magasabb végzettségű szülők gyerekeinek, to-
vábbá a települési hierarchia mentén is nő a juttatásban részesülők aránya. A tanulói 
válaszok alapján kiemeljük, hogy a Budapesten élőknek lényegesen nagyobb esélyük 
volt önkormányzati ösztöndíjat szerezni, mint akár a megyeszékhelyeken, akár más 
városokban, községekben élőknek. Ennek oka feltételezhetően az önkormányzatok 
eltérő – a fővárosban kedvezőbb – helyzetéből, valamint a civil szektor erőteljesebb 
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jelenlétéből adódik. Ugyanakkor, egyrészt nehéz élethelyzetben nem csupán a jog-
szabályokban definiált hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű ta-
nulók lehetnek, másrészt a gyakorlatban sok esetben az ösztöndíjak elsősorban mint 
szociális ellátások működnek. Meglátásunk szerint ez utóbbi jelenség, vagyis az, 
hogy az ösztöndíjak a család számára jelentsenek anyagi könnyítést, nem feltétlenül 
szükségszerű, fontos lehet a magas színvonalon teljesítő tanulók társadalmi helyzet-
től független jutalmazása is.

Az ösztöndíjak eloszlása a különböző iskolatípusok között egy fontos tényre 
hívja fel a figyelmet: az érettségire készülők ösztönzése ezzel az eszközzel igen csekély-
nek mondható. Még inkább érvényes ez a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumban tanu-
lókra, ők alig részesednek ilyen támogatásokból, leginkább még az Útravaló képes 
támogatni őket.

Az alprogramokban résztvevők megyei adatait térképen is megjelenítettük (lásd 
1. térkép). Megfigyelhető, hogy azon megyék tanulói felülreprezentáltak az ösztöndíj-
programban, ahol magas a HH- és HHH-tanulók aránya, és az adott korosztályok 
magas létszámban vannak jelen (Borsod-Abaúj, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú- 
Bihar megye).

1. SZÁMÚ TÉRKÉP: AZ ÖSZTÖNDÍJASOK TERÜLETI MEGOSZLÁSA

1% alatti

NÓGRÁD

452 fő

PEST

154 fő

CSONGRÁD

478 fő

BÁCS-KISKUN

331főTOLNA

266 fő

BARANYA

574 fő

SOMOGY

656 fő

ZALA

178 fő

VAS

50 fő VESZPRÉM

66 fő

GYŐR-MOSON-SOPRON

74fő
KOMÁROM-ESZTERGOM

24 fő

FEJÉR

130 fő

HEVES

611 fő

97 fő

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

2862 fő
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

3205 fő

HAJDÚ-BIHAR

1711 fő
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

1107 fő

BÉKÉS

761 fő

1-3%

3-5%

5-10%

10-20%

20% fölött

Forrás: EMMI-adatbázis alapján Kállai Gabriella számításai
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Amikor arra a kérdésre keressük a választ, hogy a program az egyik célcsoportjaként 
definiált halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat milyen arányban éri el, figyelem-
be kell venni az országos létszámadataikat is. Erre megfelelő forrás a köznevelési sta-
tisztikai adatgyűjtés (KIRSTAT), ami azt mutatja, hogy a 2013-ban a tanulók 8,7%-a 
tartozott ebbe a kategóriába, iskolatípus szerint vizsgálva a gimnáziumok és szakkö-
zépiskolák esetében legalacsonyabb az arányuk. Ha a programban részt vevő összes 
tanuló és az összes HHH-tanuló vonatkozó adatait tekintjük, megállapíthatjuk, hogy 
abban az esetben, ha az ösztöndíjasok teljes körét a HHH kategóriába soroljuk, a cél-
csoport 36%-át éri el a program. Mivel pontos adataink az összes ösztöndíjasról nin-
csenek arra vonatkozóan, hogy a HHH-tanulók aránya mekkora lehet (a továbbfutó 
tanulókról nincs adat), becsléseink szerint abban az esetben, ha az ösztöndíjasok 90 
százaléka HHH kategóriába esik, akkor az érintett korosztályok tanulóinak 32%-át 
éri el.

A résztvevők számát tekintve, meglehetősen sok tanulót fogad a program, bár 
az ösztöndíjak összegének megemelése – a keretösszeg változatlanul hagyása mellett –  
rontotta a bekerülési esélyeket, így az ösztöndíjasok száma csökkenő tendenciát mu-
tat. Mindazonáltal a beavatkozás eléri a célcsoportját, kellően széles körű, bár nem jut 
el minden érintetthez. A programba bejutók kifejezetten nehéz körülmények között 
élnek: általában alacsony a szülők iskolai végzettsége, és az egy főre jutó jövedelem, 
miközben a családok létszáma az átlagosnál magasabb. A tanulás feltételei nem fel-
tétlenül adottak a diákok számára, előfordul, hogy az érintett fiatalok pénzkereső 
tevékenységére szükség van a családban, így a tanulás mellett munkát is vállalnak. Ez 
egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a programnak és a mentornak elég rugal-
masnak kell lennie az ilyen élethelyzetek kezelésében.

A program egyik sajátossága, hogy a tanulói ösztöndíjak folyósítását összekap-
csolja a mentori támogatás elfogadásával. Ez utóbbi olyan komplex tevékenységet 
jelent, ami kiterjed a tanulás-módszertani, pályaválasztási támogatáson túl az önis-
meret, az önbizalom fejlesztésére csakúgy, mint a jövőbeli elképzelések alakulására. 
Mind az érintettek (mentorok és mentoráltak), mind magunk (kívülálló elemzőként) 
pozitív hozadéknak tekintjük az önkifejezés, a kommunikációs készség, valamint a 
konfliktuskezelő képesség fejlődését. Mindezek jó hatással vannak a társas kapcsola-
tok ra is, miközben képessé tehetik a tanulót arra, hogy ki tudja bontakoztatni a ben-
ne rejlő (szunnyadó), bármely tehetséget. 

A kutatási eredmények közül ki kell emelnünk azt a tényt, hogy a szülők általá-
ban nyitottak az együttműködésre a mentorokkal, keresik a lehetőségeket gyermeke-
ik számára, sőt az sem ritka, hogy a velük szemben támasztott elvárásaik növekednek 
a program során. Ezt a beavatkozás fontos pluszhozadékának tekintjük, ami hatással 
lehet az ezzel kapcsolatos előítéletek változására is. A családlátogatások, a folyamatos 
kapcsolattartás a szülőkkel a mentorokat is segíti a tanulók jobb megismerésében, a 
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családi háttér figyelembevétele pedig célzottabbá teszi a pedagógiai munka terve-
zését, felépítését. A mentorok oldaláról ez egyben azt is jelenti, hogy a szélesebb körű 
figyelem a nem patronált tanulókra is kiterjed. Szintén a mentoráláshoz köthető üd-
vözlendő jelenség a különféle pedagógiai módszerek kipróbálása még akkor is, ha 
ezek csak ritkán épülnek be az osztálytermi munkába, inkább az egyéni vagy kiscso-
portos foglalkozások szintjén maradnak. Említést érdemel az is, hogy a mentorok 
többsége számíthat pedagóguskollégái segítségére, konstruktív együttműködésükre.

A felmerülő problémák egy része az anyagi ösztönzőkhöz kapcsolódik. Tanulói 
oldalon az ösztöndíjak félévenkénti vagy ritkább folyósítása, a változó várakozási idő 
kevéssé motiváló, jól jelzi ezt, hogy a havi vagy félévi ösztöndíj összegét a tanulók 
több mint harmada hibásan adta meg. Ez összefügg azzal is, hogy szervezeti oldalról 
az ösztöndíj-pályázatok kezelője többször változott (a pénzek folyósításának kezelése 
a kezdetektől nehézséget okozott), a pályázati kiírások és feltételek többszöri módo-
sítása pedig kiszámíthatatlansághoz vezetett az iskolákban. A programba vetett biza-
lom csökkenéséhez az intézményi szintű adminisztratív nehézségek ugyanúgy hoz-
zájárultak, mint a programszintű koordinációban gyakori át- és visszarendeződé sek. 
A mentorok egybehangzó véleménye, hogy a bekerülés feltételei alapvetően szigorod-
tak az elmúlt évek során, a tanulók nehezebben jutnak be, mint néhány évvel ezelőtt, 
miközben kiesniük könnyebb.

A mentori véleményekből a program továbbfejlesztéséhez is kaptunk muníciót. 
Az Útravaló jelenleg nem helyez hangsúlyt a humánerőforrás-fejlesztéssel kapcsola-
tos elemekre: a feladatra legtöbben csak önképzéssel készültek fel, nagyon kevesen 
vettek részt célzott tréningen vagy továbbképzésen (a program kezdeti időszakában 
volt ilyen lehetőség). A patronálók feladata inkább holisztikus szemléletmódot igé-
nyel. Ezzel összefüggésben fogalmazódik meg az igény a mentori képzések bevezetése, 
az ezen speciális tevékenységgel foglalkozó kiadványok, valamint a mentorok szá-
mára kialakított fórumok (konzultációs lehetőségek, hírlevél, konferencia stb.) iránt, 
melyek segítenék a szakmai fejlődést, a jó gyakorlatok terjesztését, nem utolsósorban 
a motiváltság fenntartását.
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ÚTRAVALÓ-MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM A KÖZNEVELÉSBEN

A 2005-ben elindított, országos szinten működő, állami költségvetésből finanszírozott ösz-
töndíjprogram célja a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése. A konst-
rukció lényege a tanulók egyéni, személyre szabott fejlesztése, valamint az anyagi ösztönzők 
(azaz ösztöndíj) összekapcsolása. A program a nyertes pályázóknak legalább egy tanéven át 
anyagi támogatást biztosít, ezzel egyidejűeg a tanuló egyéni támogatásban, azaz mentorá-
lásban is részesül. A köznevelési rendszerben három alprogram működik: Út a középiskolába 
(7-8. osztályos tanulóknak), Út az érettségihez és Út a szakmához (9. osztálytól).

A PROGRAM ÖSSZETEVŐI ÉS LEHETSÉGES HATÁSAI
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A PROGRAMBAN RÉSZT VEVŐK ELOSZLÁSA MEGYÉNKÉNT 
(ISKOLÁK SZERINT) 2013/2014
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9
TEHETSÉGPONTOK

 
A tehetséggondozás szervezeti keretei között újszerű formaként jelentek meg a tehet-
ségpontok, amelyek deklaráltan egy tehetségsegítő hálózat alapjaiként kezdték meg 
működésüket. Megalapításukat a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács kezdeményezte és tá-
mogatja mind Magyarországon, mind a határon túli magyarlakta területeken. Az első 
felhívások 2007-ben jelentek meg, ekkor azonban még csak kevés szervezet regisztrálta 
magát. A hálózati együttműködés kiszélesedésének a 2009-ben indult és 2011-ben le-
zárult Magyar Géniusz Program adott erőteljes lendületet. Az Európai Unió támoga-
tásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósult TÁMOP 3.4.4. 
kiemelt programja és a hozzá kapcsolódó társpályázatok ugyanis a tehetségsegítés 
hálózatrendszerének kialakítását tűzték ki célul. A program folytatása 2012-től a Te-
hetséghidak Program, melynek 14 alprojektje összesen körülbelül 2 milliárd forintos 
támogatásban részesül. Mindkét program megvalósításában kiemelt szerepe van a 
2006-ban megalakult Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének (MATE-
HETSZ). 

A tehetségpontok létrejöttében döntő tényező az önálló, helyi kezdeményezés, a 
hálózatban való részvétel önkéntes, csupán egy egyszerű regisztrációt kíván. Bármi-
lyen helyi szerveződés (iskola, pedagógiai szakmai szolgáltató szervezet, civil szer-
vezet, egyházi intézmény stb.) alapíthat, illetve regisztrálhat tehetségpontot, fontos 
elvárás azonban, hogy a szervezet sokrétű kapcsolatot építsen ki a tehetséggondozás 
terén, akár az együttműködő szakemberek bevonása, akár a hálózatos együttműkö-
dések révén. Természetesen már maga a regisztráció, és az ehhez kapcsolódó, ke-
reshető internetes felület is egy lehetőség, amely a hálózat kiépülésének irányában 
hat, ez azonban önmagában nem elegendő ahhoz, hogy a szervezetek között érdemi 
szakmai együttműködés alakuljon ki. A kiemelt programok révén megvalósuló szak-
mai támogatás és tapasztalatcsere, így például a továbbképzések, szakmai találkozók, 
továbbá a hálózatos együttműködés különbözteti meg a tehetségpontokat szemlélet-
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módjukban és működésükben a tehetséggondozás más formáitól és a legtöbb közok-
tatási intézményben egyébként is fellelhető izolált intézményi tehetséggondozástól.

A hálózati modellek terjedését egyre növekvő érdeklődés övezi a vállalati, üzleti 
szférában, számos közgazdasági kutatás foglalkozik a hálózatok tipizálásával, a há-
lózatos együttműködés keretében létrejövő kapcsolattípusok jellegzetességeivel. Bár 
a fogalom és az ahhoz kapcsolódó kutatások eleinte elsősorban a gazdasági, kuta-
tás-fejlesztési területeken jelentek meg, az utóbbi időben a fejlesztéspolitikai döntés- 
előkészítés, a civil társadalom, az oktatás területén is nagyobb hangsúlyt kapnak. 

Granovetter (1973) tanulmánya alapján megkülönböztetünk gyenge és erős kö-
téseket, mely közül a gyenge kötések hídként funkcionálhatnak két, sűrű kapcsolat-
hálóval rendelkező csoport között, így segítve köztük az információáramlást. A gyen-
ge kötések egyébként fragmentált, egymástól elkülönülő társadalmi csoportok között 
hozhatnak létre kapcsolatot. Minél több egy adott közösségen belül a gyenge kötések 
száma, annál magasabb a közösség kohéziója, és annál több alkalom nyílik közös, 
ös szehangolt cselekvésre. Gyakran előfordul, hogy egy közösségen belül a személyek 
ugyanazzal az információval rendelkeznek, és csak gyenge kapcsolataikon keresztül 
jutnak hozzá más, szükséges információhoz, erőforráshoz (Angelusz és Tardos, 1998). 
Csermely (2004) megkülönböztet sok, illetve kevés gyenge kapcsolattal rendelkező 
há lózatokat: a sok gyenge kötésnek köszönhetően jellemzően stabilak a hálózatok, 
jól működik bennük a kommunikáció, és alacsony a fluktuáció; viszont a kevés gyen-
ge kapcsolat instabil rendszert eredményez, az alhálózatok pedig vagy túl mereven 
szink ronizáltak, vagy függetlenek maradnak egymástól. 

Kákai (2009) tanulmányában két megye civil szervezeteinek kapcsolati hálóját 
hasonlítja össze. Az eredmények szerint a szervezetek tevékenységük, profiljuk sze-
rint különböző sűrűségű kapcsolati hálóval rendelkeznek, és nagymértékben függnek 
helyi intézményektől, legfőképp a helyi települési önkormányzattól. Minél nagyobb 
a szervezet, annál sűrűbb a kapcsolati hálója, és több egyéb helyi szervezettel is kap-
csolatba lép. Gerő és Fonyó (2013) szintén civil szervezetek kapcsolati hálóját elemzi, 
és a szervezetek működési mechanizmusaira von le következtetéseket. Baldassari és 
Diani (2007) a civil szervezetek kapcsolati hálójának elemzésekor hierarchikus és 
policentrikus hálózatokat különböztetett meg. A szerzők szerint a hierarchikus háló-
zatra jellemző a bürokratikus, formális működés, míg a policentrikus hálózat inkább 
lokális, informális. A hierarchikus hálózatról megállapították továbbá, hogy nehezen 
mozgósítható, sérülékenyebb, és egy központtal rendelkezik, melynek megszűnése a 
kapcsolatrendszer teljes megszűnéséhez vezethet, míg a policentrikus hálózat több 
góc  ponttal rendelkezik, kiegyensúlyozottabb, de nehézkesebb a mozgósítás, hiszen 
több, egyenrangú fél működik együtt.

Napjainkban a jól működő, eredményes tanulás egyre inkább közösségi tevé-
kenységgé válik, s ugyanez igaz a tehetséggondozásra is. Az iskolai élet hagyományos 
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szereplői mellett a szülők és a különböző szakemberek is részt vesznek a tanulási fo-
lyamatban, a tartalmi fejlesztésekben és mindezekben a hálózati együttműködésnek 
is fontos szerepe van. Az oktatásban a hálózatok létrejöhetnek egy adott intézményen 
belül, vagy több, különböző intézményben dolgozó szakember bevonásával, de akár 
intézmények között is (Szabó, Singer és Varga 2011). A tehetséggondozás esetében az 
együttműködések különösen lényegesek, részben az intézményen belül az adott ta-
nulóval foglalkozó pedagógusok között, részben az intézményen kívüli szereplőkkel, 
azaz más iskolák szakmai közösségeivel vagy más intézménytípusok szakembereivel 
(pl.: nevelési tanácsadó, pedagógiai szolgáltató, sportegyesületek, civilszervezetek), 
de kiemelten a szülőkkel is. A kutatások és a gyakorlati tapasztalatok is azt mutatják, 
hogy a sikeres tehetséggondozásban nagy szerepe van a pedagógusok és a szülők kö-
zöt ti együttműködésnek. A család és az iskola kapcsolata úgy is felfogható, mint az 
elsődleges és a másodlagos szocializációs hatások összehangolása. A szülőknek nagy 
szerepük van gyermekük tehetségének felismerésében, azonosításában, az erősségek 
és gyengeségek feltérképezésében éppúgy, mint a célok kijelölésében és a megvalósu-
ló fejlesztések támogatásában. Minderre azonban mind a szülőket, mind a pedagó-
gu sokat „érzékenyíteni” szükséges (Balogh és mtsai 2014). Nem véletlen, hogy a Te-
hetséghidak Program egyik alprojektje éppen a szülők, pedagógusok és tehetséges 
fiatalok kapcsolatrendszerének fejlesztésére irányult.15

A hálózatosodás és az intézményen belüli tapasztalatok megosztása mint a te-
hetségpontok létrehozásának egyik fő célja képezi tanulmányunk tárgyát. Kutatásunk 
egyben feltáró jellegű vizsgálat is, hiszen a tehetségpontok főbb jellemzőivel, műkö-
désükkel kapcsolatban eddig kevés elemzés látott napvilágot. Egy a tehetségpontok 
területi összefüggéseit vizsgáló tanulmány azt találta, hogy a tehetséggondozó szol-
gáltatásokhoz való hozzáférés szempontjából a városokban élők előnyben vannak a 
falvakban élő kortársaikhoz képest (Mező és Harmatiné, 2013). A tanulmány felhívja 
továbbá a figyelmet a tehetségpontok kínálatának tehetségterületek és korcsoportok 
szerinti eltéréseire is, illetve ezek megyei, településtípusok szerinti vetületeire. 

Hasonlóan a fenti elemzéshez, mi magunk is fontosnak tartottuk, hogy a tehet-
ségpontok teljes körét tartalmazó adatbázist is megnézzük, ezáltal ugyanis lehetővé 
válik a tehetséggondozást segítő szervezetek összetételének vizsgálata, főbb sajátos-
ságaik és térbeli elhelyezkedésük bemutatása, továbbá az időbeli tendenciák érzékel-
tetése. Kutatásunkkal párhuzamosan folyt a Tehetséghidak Program hatásvizsgálata, 
ahol valamennyi tehetségpontot bevonták a vizsgálatba, a párhuzamosság elkerülése 
érdekében tehát egy újabb nagy volumenű adatfelvétellel nem kívántuk a szerveze- 

15 http://tehetseghidak.hu/szulo-pedagogus-es-tehetseges-fiatal-kapcsolatrendszerenek-fejlesztese-2-alprojekt
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teket terhelni, a kutatási jelentés főbb tapasztalatait azonban felhasználtuk elemzé-
sünkhöz.16 

Bár a MATEHETSZ honlapján és kiadványaiban megtaláljuk néhány intéz-
ményi gyakorlat leírását, kutatásunk nem nélkülözhette a közvetlen intézményi 
tapasztalatok megismerését sem. Személyes interjúk segítségével 13 intézményben 
folytattunk adatgyűjtést, szintén részben a hálózati együttműködést és a program 
intézményen belüli, más területekre is átnyúló hatásait szem előtt tartva, de a legfon-
tosabb eredményekre és aktuális problémákra, nehézségekre is kitérve.17 

16 A TÁMOP-3.4.5-12 Tehetséghidak program hatékonyságát és eredményeit feltáró hatásvizsgálat. Kézirat. 

17 Ezúton is köszönjük a MATEHETSZ munkatársainak támogatását, és valamennyi felkeresett intézménynek  
a kutatásban nyújtott segítségét.
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JELLEMZŐI ÉS AZOK IDŐBELI  
VÁLTOZÁSAI

 
A tehetségpontok adatbázisa 1344 tehetségpont főbb jellemzőit tartalmazza,18 köztük 
1238 magyarországi és 106 határon túli szervezetét. Összesen 317 akkreditált kiváló 
tehetségpont, 69 akkreditált tehetségpont és 958 regisztrált tehetségpont adatai álltak 
rendelkezésünkre. A szervezetek több mint egynegyede 2010-ben vagy azt megelő-
zően csatlakozott a hálózathoz, egynegyednyien 2011-ben kérték felvételüket, míg 
az utóbbi két évben a magukat újonnan regisztrálók éves száma stabilizálódott, a 
2012 és 2013 során 240, illetve 245 szervezettel gyarapodott a tehetségpontok száma, 
s időarányosan nézve 2014-ben is erre a nagyságrendi növekedésre lehet számítani.

Nyilvánvalóan több év kiváló munkája szükséges ahhoz, hogy akkreditált tehet-
ségpont vagy akkreditált kiváló tehetségpont lehessen valamely szervezet, így nem 
véletlen, hogy a legtöbb kiváló minősítésű szervezetet a 2010-ben vagy azt megelő-
zően regisztrálták. A kiválóan minősített szervezetek 60%-a már 2010-ben vagy azt 
megelőzően kérte felvételét a hálózat tagjai közé, további egynegyedük pedig 2011-
ben. Ők 2014-ben már egy második akkreditációs eljáráson is átestek.19 A 2013-ban 
illetve 2014-ben regisztráltak között viszont nem találunk akkreditált szervezetet, s 
a 2012-ben felvételüket kérők között is alacsony az arányuk. Ugyanezt a kérdést más 
oldalról vizsgálva: a magukat 2010-ig regisztrálók 51,5%-a jelenleg már kiváló tehet-
ségpont, 13,3%-uk akkreditált tehetségpont, és csupán alig több mint egyharmaduk 

18 2014. november 30-ai adatlekérés. Az adatbázist a MATEHETSZ bocsátotta rendelkezésünkre.

19 Az akkreditációt a MATEHETSZ által felkért és megbízott külső szervezet végzi; az akkreditáció 3 éves idő-
tartamra szól, azt követően megújítása szükséges.
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működik regisztrált tehetségpontként, míg a többi évben az utóbbi kategóriába tar-
tozó szervezetek aránya jóval magasabb (lásd 1. ábra). Mindez arra mutat rá, hogy a 
tehetségpontok hálózatába való becsatlakozás az első időszakban valószínűleg job-
ban megmozgatta azokat a szervezeteket, amelyek már előzetesen is komoly tehet-
séggondozási gyakorlattal rendelkeztek, s ily módon ők könnyebben tudták venni 
az akkreditációval kapcsolatos akadályokat, másrészt azonban azt is jelzi, hogy az 
akkreditáció folyamata feltételekhez kötött. A 2014. évi akkreditációs eljárás kapcsán 
ráadásul született egy olyan döntés, amely szerint az erre a célra rendelkezésre álló 
for rást a 2011-ben akkreditált tehetségpontok minősítésének megújítására, s nem az 
újonnan regisztrált tehetségpontok akkreditációjára fordították. 

1. ÁBRA: A TEHETSÉGPONTOK MINŐSÍTÉSÜK JELLEGE  
ÉS A REGISZTRÁCIÓ ÉVE SZERINT, DB
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A tehetségpontok területi elhelyezkedésében egyenlőtlenségek mutatkoznak: a leg-
nagyobb arányban a főváros és a közép-magyarországi régió (23,6%), valamint az 
észak-alföldi régió (19,1%) képviselteti magát, a dunántúli régiók pedig átlag alatti 
arányban vannak jelen. Ez minden bizonnyal nem független attól, hogy a hálózatot 
létrehozó személyek illetve szervezetek a fővároshoz, illetve Debrecenhez kötődnek. 
Ezt bizonyítja az is, hogy a területi egyenlőtlenség az első évben még sokkal feltű-
nőbb volt, az utóbbi években regisztrált tehetségpontok esetében a területi megoszlás 
egyenletesebb. Noha továbbra is vannak területi egyenlőtlenségek (lásd 2. ábra), még 
inkább igaz ez, ha megyei szinten vizsgáljuk a hálózati lefedettséget. A megyei szint 
több szempontból is figyelmet érdemel, egyrészt, mert a megyehatárok a megyei pe-
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dagógiai szolgáltatók tehetséggondozásba való törvényi becsatornázása révén kitün-
tetett szerepet kapnak, másrészt mert a hozzáférési egyenlőtlenségek a kisebb terüle-
ti egységeken jobban kimutathatóak. Amint arra Mező és Harmatiné (2013) rá - 
mu  tatott, a tehetségpontok megyénkénti számával szignifikáns kapcsolatban áll a 
megyék fejlettsége, ami – amennyiben elfogadjuk azt a feltételezést, hogy a tehetség-
pontok a tehetséggondozás kínálati oldalát jelenítik meg – azt is jelenti, hogy a tehet-
ségsegítő szolgáltatások nagyobb kínálatával találkoznak azok, akik kedvezőbb  
társadalmi-gazdasági helyzetű megyékben élnek. Ez a területi egyenlőtlenség nyil- 
vánv alóan nem kedvez az esélyegyenlőségnek, hiszen az adatokból tudjuk, hogy a 
kedvezőtlen gazdasági adottságú térségekben magasabb a hátrányos helyzetű tanu-
lók aránya. A területi egyenlőtlenségek nem csupán a tehetségkínálat szempontjából 
érdemelnek figyelmet, hanem amiatt is, mert azokon a területeken, ahol kisebb a le-
fedettség, az alacsonyabb sűrűség miatt nyilvánvalóan kisebb a hálózatosodás esélye 
is. A tehetséggondozási kínálat egyenetlenségei pedig (más okok mellett) végső so-
ron maguk is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egyes kevésbé fejlett térségek – a tehet-
ség kibocsátás, megtartás és vonzás hármasát tekintve (lásd Győri, 2011) – a rosszabb 
tehetségháztartással rendelkező térségek közé tartoznak.

2. ÁBRA: A TEHETSÉGPONTOK REGIONÁLIS ELHELYEZKEDÉSE, %
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A külföldön működő tehetségpontok száma 2014 novemberéig összesen valamivel 
több mint száz volt, ezen belül minden második külföldi szervezet Romániában mű-
ködik, közel egyharmaduk Szerbiában, valamint szlovákiai szervezetek vannak még 
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jelentősebb számban, Ausztria és Ukrajna azonban csak 1, illetve 4 szervezettel kép-
viselteti magát. A külföldi intézmények kapcsán megfigyelhető az a sajátosság, hogy 
az indulás évében sokan regisztráltak, illetve a 2014-es év is felfutást mutat a számuk-
ban. Ugyanakkor az is jellemző rájuk, hogy a regisztrációtól az akkreditációig eljutó 
szervezetek aránya a szomszédos országokban az átlagosnál valamivel alacsonyabb.

A hazai intézmények közül az akkreditációt elnyert tehetségpontok az átlagosnál na-
gyobb arányban találhatók az észak-alföldi régióban, itt a szervezetek 38%-a akkredi-
tált, míg országosan egyharmad alatti az átlagos arány. Annak ellenére, hogy összes-
ségében a szervezetek között a dél-dunántúli régióban működők kisebb arányban 
vannak, e térséget az akkreditáción átesett, és ezen belül a kiválóan minősített intéz-
mények relatíve magas aránya jellemzi. 

A tehetségpontok közé tartozó szervezetek ötöde működik Budapesten, csak-
nem egyharmaduk valamelyik megyeszékhelyen, egyharmaduk más városokban, s 
mindössze bő egytizedük található községekben (lásd 3. ábra). Az akkreditált intéz-
mények átlagosnál magasabb aránya jellemzi a nagyobb városokat (Budapest és me-
gyeszékhelyek), az akkreditált kiváló tehetségpontok 61%-a nagyvárosokban találha-
tó, míg külföldön csak csekély hányaduk.

A hazai tehetségpontok településtípusok szerinti összetétele az időben előreha-
ladva egyre kedvezőbb megoszlást mutat ugyan, de még a 2013-ban illetve 2014-ben 
regisztrált szervezeteknek is csupán a negyede-ötöde található községekben, míg a 
településszerkezetet tekintve hazánkban 90:10 a város–falu arány, de a népességszám 
vagy az iskolák/óvodák száma szerinti megoszlás is szignifikánsan eltér a tehetség-
pontok megoszlásától (Mező és Harmatiné, 2013). Természetesen a székhelytelepülés 
típusa önmagában nem ad elegendő információt arról, hogy az adott tehetségpont 
milyen területi lefedettséget biztosít, de az adatok azt mutatják, hogy a kisebb telepü-
léseken gyakrabban folyik helyi hatókörű munka, azaz a tehetséggondozás leginkább 
az adott intézmény/település fiataljaira, nem ritkán egy-egy intézmény tanulóira kon-
centrál. Itt a lehetőségek a tehetségterületek sokfélesége szempontjából is korlátozot-
tabbak, ezért a térségi hálózatoknak, az egymás közelében működő tehetségpontok 
együttműködésének ilyen esetekben különösen nagy jelentősége lehet. Ennek azon-
ban anyagi vonzatai is vannak (elsősorban utazási és időbeli ráfordítások), ezért szük-
séges lehet a tehetséggondozás terén olyan oktatási, mentorálási formák kifejlesztése 
és támogatása, amelyek a tehetséggondozás hagyományos, személyes, face-to-face 
formáitól eltérő szemlélettel bírnak.
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3. ÁBRA: A TEHETSÉGPONTOK SZÉKHELYE TELEPÜLÉSTÍPUS SZERINT, %
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Az összes intézmény több mint kétharmada valamilyen közoktatási létesítmény, kol-
légium, óvoda, a szervezetek másik nagyobb csoportja pedig – többségében valami-
lyen települési, kistérségi vagy regionális feladatot ellátó – civil szervezet, amelyek 
között nagyon kis számban országos hatókörűek is vannak. Akadnak köztük elsőd-
legesen felsőoktatási funkciókkal rendelkezők, illetve felsőoktatási intézményekhez 
tartozók (felsőoktatási tehetséggondozó programok, szakkollégiumok), vagy megyei, 
kistérségi pedagógiai szolgáltató feladatokat ellátók is. A köznevelési intézmények egy 
sajátos, jól elkülöníthető csoportja az alapfokú zenei vagy egyéb művészeti iskolák 
(lásd 4. ábra), egy másik csoportjuk pedig az óvodák. Utóbbiak aránya az időben elő-
re haladva növekszik valamelyest az újonnan regisztráltak között.

A külföldi szervezetek között különösen sok működik egyesületi, alapítványi 
formában, s a magyarországi intézményekhez képest alacsonyabb arányban vannak 
közöttük köznevelési vagy felsőoktatási intézmények, megyei vagy kistérségi pedagó-
giai szolgáltatók pedig értelemszerűen egyáltalán nincsenek.

4. ÁBRA: A TEHETSÉGPONTOK FŐBB TÍPUSAI, %
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Ugyanezt tükrözi a fenntartók szerinti összetétel is: bár az adatbázisban a szerveze-
tek 13%-ánál nem találunk erre vonatkozóan információt, a többieknél egyértelmű-
en megállapítható, hogy az állami, önkormányzati fenntartású intézmények vannak 
többségben, a másik jelentős csoport pedig az alapítványok, egyesületek által fenntar-
tott intézményeké. Az egyházi- és a gazdasági szervezetek kisebb arányt képviselnek 
a tehetségpontok között. Miután azonban egy-egy intézet többféle forrást is igénybe 
vehet működéséhez (pl.: államilag finanszírozott iskola rendelkezhet alapítvánnyal), 
s amint említettük, a szervezetek egy része nem adott meg adatot ezzel kapcsolatban, 
ezért a fenntartók szerinti összetétel elemzése csak korlátozottan lehetséges.

Érdekesebb a célcsoportok és a tehetségterületek együttes vizsgálata. Természe-
tesen egy-egy intézmény, szervezet többféle célcsoport számára nyújthat szolgáltatá-
sokat, s többféle tehetségterületen működhet. A legtöbb szervezet általános iskolai és 
középiskolai tanulók számára kínál programokat, de mintegy egyharmaduk az óvo-
dás korosztályt is megcélozza. Jóval kevesebb program szól a fiatal felnőtteknek vagy 
a felsőoktatásban tanulóknak , s még kevesebb a 35 év felettieknek (lásd 5. ábra). Ez 
utóbbi csoport abból a szempontból is figyelmet érdemel, hogy esetükben a telepü-
léstípus szerinti egyenetlenségek még inkább szembetűnőek: a kisebb településeken 
alig találhatóak fiatal felnőtteknek vagy 35 év felettieknek szóló programok. 

Az életkor szerinti felosztás mellett érdemes megnézni a speciális jellemzőkkel 
bíró csoportok megjelenítését is a programleírásokban. Azt találjuk, hogy a tehetség-
pontok bő egytizede kiemelt figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű tanulók, fia-
talok tehetséggondozására,20 3-4%-uk pedig a sajátos nevelési igényű gyermekekére, 
tanulókéra. Bár ezek az arányok első ránézésre nem tűnnek magasnak, de ha figye-
lembe vesszük, hogy itt „önbesorolásról” van szó, vagyis a regisztrálók saját maguk 
szerették volna azt hangsúlyossá tenni programleírásukban, akkor mindenképpen 
figyelemre méltó arányról beszélhetünk.

A középiskolai korosztályt megcélzó tehetséggondozó programok nagyobb vá-
rosokban gyakoribbak, ami érthető, hiszen mind az általános iskolásoknak, mind 
a középiskolásoknak szóló lehetőségek többsége valamilyen oktatási intézményhez 
kötődik, a középiskolák többsége pedig a nagyobb városokban összpontosul. A kö-
zépfokú intézményekben tanulók tehetséggondozása ugyanakkor  egyesületeken, 
alapítványokon keresztül is történhet, akárcsak a térségi vagy regionális hatókörrel 
rendelkező szervezetek által. Az óvodások számára kínált tehetségfejlesztés szintén 
elsősorban intézményi bázison nyugszik, valószínűleg ennek is köszönhető, hogy az 
óvodásokkal is foglalkozó tehetségpontok között gyakrabban találunk kisebb váro-

20 A MATEHETSZ által készíttetett hatásvizsgálat ugyanakkor kitér arra, hogy a hátrányos helyzetűeket megcél-
zó programok esetében problémát jelenthet annak eldöntése, hogy ki számít hátrányos helyzetűnek, ki kerülhet 
be az ilyen programokba. 
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sokban, esetenként községekben intézményeket. Az óvodások fejlesztését célzó prog-
ramokat jellemzően később regisztrálták, s arányaiban kisebb közöttük az akkreditált 
programok súlya. Az óvodáskorúak fejlesztését célzó tehetségpontok nagyobb ará-
nyú megjelenése kedvező esetben egy fokozatosan bővülő térségi hálózat alapjait is 
jelentheti. Azért is különösen fontos munkájuk figyelemmel kísérése, mert az óvodás 
korban megkapott képesség-kibontakoztató lehetőségek hosszabb távon is a tehet-
séggondozás alapjait jelenthetik.

5. ÁBRA: A TEHETSÉGPONTOK CÉLCSOPORTJAI,* %
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*A százalékok összege nem 100, mert egy-egy szervezet többféle célcsoportot is megjelöl-
hetett. 

Az adatok azt mutatják, hogy az óvodásokat, illetve az általános iskolásokat megcélzó 
programok vannak a legnagyobb arányban, amelyek kizárólag erre az egy korosz-
tályra fókuszálnak(37-37%-uk). A sikeres továbbhaladás, a tehetséggondozó munka 
folyamatossága érdekében tehát különösen fontos lehet, hogy e programok kapcso-
latokat találjanak más szervezetekkel.

Összességében azonban a tehetségpontok több mint fele több célcsoportot je-
lölt meg: 24,2%-uk kettőt, míg 13,9%-uk hármat, 11,7%-uk pedig ennél többet. (Az 
adatbázisban a szervezetek 1,9%-a nem jelölt meg célcsoportot.) A tehetségpontokat 
a célcsoport(ok) szerint 5 fő kategóriába rendeztük oly módon, hogy a többet is meg-
jelölők válaszait is kategorizáltuk (lásd 6. ábra). A szervezetek 12%-a tartozik abba a 
körbe, amely kizárólag óvodásokat jelölt meg korcsoportként. Ők szinte kivétel nél-
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kül óvodák, csupán néhány egyesület vagy alapítvány található közöttük. Túlnyomó 
részük (77%) regisztrált státuszban van, kisebb részük akkreditált program, s jellem-
zően 2011–2013 során csatlakoztak a tehetségpontok hálózatához. Viszonylag sok 
ilyen intézmény található az Észak-Alföldön, s az átlagoshoz képest jóval magasabb 
közöttük a községekben működő.

A tehetségpontok 26,5%-a kifejezetten az általános iskolás korosztálynak, a 
6–14 éves korúaknak szól. Ezek a szervezetek – az érintett óvodákhoz hasonlóan –  
településtípus szerint nagyfokú heterogenitást mutatnak, azaz a lefedettség jónak 
mondható, s ez még regionálisan is többé-kevésbé igaz. Bár az általános iskolai kor-
osztályt megcélzó programok túlnyomó többsége is valamilyen közoktatási intéz-
ményhez kötődik, valamivel nagyobb arányban találunk közöttük alapítványi vagy 
települési, térségi programokat.

A kizárólag középiskolás korosztályt megcélzó programok a tehetségpontok ke-
vesebb, mint egytizedét teszik ki. Jellemzően intézményi kötődésűek, az átlagosnál 
jóval gyakrabban tartoznak a kiváló akkreditált programok közé, s jóval gyakrabban 
találhatók valamilyen nagyvárosban (megyeszékhelyen). A tehetségpont program-
hoz 50%-uk már 2010-ben csatlakozott, egyötödük 2011-ben, azóta pedig csökken 
az újonnan bevontak aránya, ami valószínűleg azt jelenti, hogy a folyamat már nagy-
jából eljutott abba a stádiumba, amikor további dinamikus bővülés nem várható.

Érdekes azoknak a tehetségpontoknak az összetétele, amelyek az óvodás kor-
tól az érettségiig vegyesen kínálnak fejlesztési lehetőségeket (29,5%). Nem homogén 
csoportról van szó, a regisztráció éve és a minősítettség szerint is teljesen vegyes az 
összetételük, mindössze kétharmaduk tartozik valamilyen oktatási intézményhez. 
Leg többen alapítványi, egyesületi formában, vagy pedagógiai szakmai szolgáltatóként 
foglalkoznak az érintett korcsoportokkal, s ezzel összefüggésben értelemszerűen a ha-
tókörük is az átlagosnál gyakrabban regionális vagy térségi. 

A leginkább vegyes kategóriának azon intézmények köre tekinthető, amelyek-
nek célcsoportja ennél szélesebb. Az ide tartozó szervezetek többsége részben felső-
oktatási intézményhez, de legnagyobb arányban egyesületekhez, alapítványokhoz 
vagy más regionális, országos szervezetekhez kötődik. Közöttük is alacsony az akk-
reditált intézmények aránya, s az átlagosnál gyakrabban találhatók Budapesten, a 
megyeszékhelyeken, illetve a közép-magyarországi régióban. Mindezek az arányok 
azért érdekesek, mert jól láthatóvá teszik, hogy a szervezetek közel felének tevékeny-
sége korosztályilag jól behatárolható, oktatási szintek szerint is elkülönülő célcso-
portra irányul, így a tehetséggondozás folyamatossága miatt különösen fontos lehet 
a különböző korosztályokkal foglalkozó, de földrajzilag egymáshoz közel lévő tehet-
séggondozó szervezetek együttműködése.
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 6. ÁBRA: A TEHETSÉGPONTOK CÉLCSOPORTJAI  
– FŐBB KATEGÓRIÁK SZERINT, %
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A tehetségpontok szolgáltatásainak térbeli kiterjedtségét vizsgálva azt láthatjuk, hogy 
a legtöbben (65,8%) helyileg működnek, azaz legfeljebb települési szinten, de a leg- 
gyakrabban intézményi szinten (lásd 7. ábra). Gyakran tartoznak ebbe a kategóriába 
az oktatási-nevelési intézmények tehetségsegítéssel foglalkozó programjai. A térségi 
szintű munkát végző szerveződések, amelyek a tehetségpontok 21%-át teszik ki, a 
kisebb városokban, falvakban gyakoribbak, míg a regionális és/vagy országos kiter-
jedésű programok (19,1%) leginkább a fővárosban és a megyeközpontokban működ-
nek (lásd 8. ábra). Ez utóbbiakat jellemzően már 2010-ben regisztrálták, s jellegükből 
adódóan leginkább valamilyen egyesülethez, alapítványhoz, esetleg felsőoktatási in-
tézményhez kötődnek, ritkábban köznevelési intézményhez, célcsoportjukat tekint-
ve pedig egyértelműen a vegyes korosztály jellemzi őket. Míg a csak helyi szinten 
működők sokkal jobban differenciálódnak a korcsoportok szerint, s leggyakrabban 
(specifikusan ) egy-egy korosztály tehetséggondozását tűzik ki célul.

7. ÁBRA: A TEHETSÉGPONTOK HATÓKÖRE, %
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8. ÁBRA: A TEHETSÉGPONTOK CÉLCSOPORTJAI  
A TERÜLETI HATÓKÖRÜK SZERINT, %
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Végezetül érdemes megvizsgálni az adatbázisban a tehetségterületek szerinti változa-
tosságot és lefedettséget. Az egyes tehetségpontok tevékenységüket több tehetségte-
rületen is kifejthetik, amelyek besorolása az emberi intellektuális képességterületek 
elkülönítése révén lehetséges. 

A Gardner (1991) által elkülönített hét egymástól független intellektuális képes-
séget21 – logikai-matematikai, nyelvészeti, testi-kinesztetikus, térbeli, zenei, interper-
szonális, intraperszonális – alapul véve a tehetségpontok a MATEHETSZ ajánlásá-
nak megfelelően az alábbi kategóriákba sorolhatták be tevékenységüket:

•	 logikai-matematikai (pl.: matematikai szakkör, IQ-klub, sakk és más logikai 
tevékenységek, tanulási stratégiák fejlesztése, illetve a máshova nem sorolha-
tó közismereti tantárgyakhoz kötődő gazdagító programok);

21 Gardner (1991): The Unschooled Mind. Az 1996-os bécsi European Council for High Ability (ECHA)  
konferencián tartott beszédében Gardner az intellektuális képességek két további formájával egészítette  
ki a listát: a természeti és az egzisztenciális komponensekkel, továbbá beszéde közben ezt a listát egy további, 
tizedik elemmel bővítette: az érzelmi intelligenciával. (idézi: Balogh és Mező, 2010)
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•	 természeti (pl.: mindenféle természettudományos témakörű foglalkozás, ter-
mészetjárás);

•	 nyelvészeti (pl.: anyanyelvi és idegen nyelvi programok);

•	 testi-kinesztetikus (pl.: sportprogramok, tánc és mozgáskultúra);

•	 térbeli-vizuális (pl.: képzőművészeti, filmművészeti foglalkozások, kézügyes-
séget igénylő szakmai tevékenységek, népi mesterségek);

•	 zenei (pl.: mindenféle ének-zenei program);

•	 interperszonális (pl.: drámafoglalkozások, színjátszás, kommunikációs foglal-
kozások, vezetői kompetenciák fejlesztése);

•	 intraperszonális (pl.: önismereti foglalkozások) (Balogh és Mező, 2010).

A szervezetek 13,5%-ánál nem állt rendelkezésre a tehetségterülettel kapcsolatos in-
formáció az adatbázisban, a hiányok egy részét azonban a részletes programleírások 
alapján pótolni lehetett. Azonban egy kisebb kör esetében (3%) a hiányok pótlása így 
sem volt lehetséges, mert nem írtak konkrétumot ebben a témában, vagy (s ez a több-
ség) túlságosan komplex tevékenységet végeznek, sokféle tehetségterületen, sokféle 
tantárgyhoz kötötten dolgoznak. Ez utóbbi csoportba főleg pedagógiai szolgáltatók 
tartoznak. 

Az mindenesetre jól látható a válaszok alapján, hogy az intézmények túlnyomó 
többsége – ha a komplex szolgáltatást nyújtókat is ide értjük, akkor több mint három-
negyede – kettőnél több tehetségterületet is megjelölt, azaz kevés olyan intézmény ta-
lálható az adatbázisban, amelyek kimondottan egy-két célterületre irányulva végzik 
munkájukat. Az egy célterületet megjelölők közé gyakrabban tartoztak kifejezetten 
regionális vagy országos hatókörrel rendelkező programok, valamint elsősorban mű-
vészeti és zenei képzést folytató intézmények (lásd 9. ábra).
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9. ÁBRA: A MEGJELÖLT TEHETSÉGTERÜLETEK SZÁMA, %
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A leggyakoribb a térbeli-vizuális tehetségterület megjelölése volt, ugyanakkor az int-
raperszonális területen kívül valamennyi tehetségterület említési arányai meghalad-
ták a 40%-ot, de közülük egyik sem mondható dominánsnak (lásd 10. ábra). Mindez 
azt mutatja, hogy összességében a tehetségterületek mindegyike hasonló súllyal je-
lenik meg a programokban. A tehetségpontként regisztrált szervezetek komplex fej-
lesztő munkáját az is mutatja, hogy a testi-kinesztetikus és a zenei tehetségterületek 
kivételével nincs olyan tehetségterület, amelyet 20%-nál nagyobb arányban jelöltek 
meg azok, akik csupán egy tehetségterületet jelöltek, de e területek esetében is jellem-
ző, hogy elsősorban más képességekkel együtt van lehetőség az adott intézményben 
a fejlesztésükre. 

Az alábbiakban bemutatjuk a kétféle megoszlást, a továbbiakban azonban a hi-
ánypótolt adatokkal dolgozunk (lásd 10. ábra). 
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10. ÁBRA: A TEHETSÉGPONTOK TEHETSÉGTERÜLETEK 
SZERINTI ÖSSZETÉTELE, * %  
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Az interperszonális és az intraperszonális készségek területén való fejlesztőmunka 
hangsúlyozása gyakrabban jellemzi a komplex fejlesztést nyújtókat, így a pedagógiai 
szakmai szolgáltatókat és a felsőoktatási intézményeket, s azokat is, akik célcsoport-
jukként idősebb tanulókat (legalább középfok) jelöltek meg. Az átlagosnál gyakrab-
ban találunk erre (is) koncentráló intézményeket Közép-Magyarországon, viszont e 
területek kevésbé jellemzőek a külföldi tehetségpontok esetében.

A matematikai-logikai készségterület és a nyelvi készségterület fejlesztését leg- 
gyakrabban az általános iskolás és a középiskolás korcsoport számára kínálják, s a le-
fedettség országosnak mondható, csak kisebb egyenetlenség látszik. Leggyakrabban 
az egy-egy intézményhez kötődő tehetségpontok jelölték meg ezt a területet.
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A térbeli-vizuális képességterület fejlesztése az átlagosnál gyakrabban jellemző 
a kizárólag óvodás korú célcsoportot megjelölőkre (78%-uk választotta), míg leg-
kevésbé a kizárólag középiskolás korúakkal foglalkozókra (32%). A célcsoporthoz 
kötődő sajátosságok miatt a kisebb településeken lévő intézmények valamelyest felül-
reprezentáltak az e programelemet választók között. Ez jellemző a zenei és a testi-ki-
nesztetikus képességterületre is, de valamivel kisebb mértékben.
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11
A TEHETSÉGPONTOK  

HÁLÓZATBA SZERVEZŐDÉSE

A tehetségpontok feltérképezésekor a szervezetek hálózati együttműködése, valamint 
a kapcsolati hálójuk sűrűségének feltárása is céljaink között szerepelt. A vizsgálathoz 
tartalomelemzést végeztünk.22 Jelen elemzésünkbe 100 kiválóan akkreditált tehet-
ségpontot vettünk be, egyrészt így biztosítva, hogy a tehetséggondozás terén tapasz-
talt, elismerten jól működő tehetségpontok képezzék a vizsgálat tárgyát, másrészt az 
akkreditációval együtt járó, külső minőségbiztosítás révén reméltük a legpontosabb 
információkat. A modell kialakításakor kifejezetten csak az adott tehetségpont kap-
csolati hálóját, annak sűrűségét vizsgáltuk, a kapcsolatok típusának, irányának meg-
határozása meghaladná ezen elemzés kereteit. Az elemzés egy rögzített időponthoz 
köthető, nem jellemezhető vele a tehetségpontok jelenlegi kapcsolathálózata.

A 11. ábrán körrel jelölve látjuk a tehetségpontokat, négyzettel jelölve pedig a 
velük kapcsolatban lévő intézményeket. Az intézmények fenntartó szerinti megkü-
lön bözetése alkalmat ad arra, hogy szektorok szerint is elemezzük a kapcsolatok jel-
lemzőit.

A tehetségpontok hálózatának vizsgálatakor többek között arra kerestük a vá-
laszt, hogy vajon milyen sűrűséggel alakultak ki a tehetségpontok között kapcsolatok, 
ami többek között a kiemelt projektek egyik kitűzött célja is volt. 

22 Az elemzéshez készült adatbázist a MATEHETSZ biztosította számunkra; az információt a szervezetek maguk 
töltötték fel a MATEHETSZ weboldalára. Az általunk elemzett tartalom csak korlátozott képet ad a tehetség-
pontok kapcsolathálóiról, egy sok intézményt érintő, részletes adatfelvétel ugyanakkor meghaladta volna jelen 
kutatás kereteit. A minőségbiztosításon átesett intézmények adatainak elemzése azonban meglátásunk szerint 
többé-kevésbé hiteles képet ad, ily módon elemzésünk érzékeltetni képes a kapcsolatok sűrűségét és szervezeti 
sajátosságait.
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Többnyire fürtös kapcsolatok jellemzik a hálózatot, tehát nagyrészt több, nagyobb 
csomópontban végződik a tehetségpontok kapcsolatainak iránya. Ha a tehetségpon-
tok egyéb szervezetekkel való kapcsolatát fenntartónkénti lebontásban elemezzük, 
láthatjuk, hogy viszonylag sűrű kapcsolathálóval rendelkeznek a civil szférával és a 
közigazgatási intézményekkel. Szintén sűrű kapcsolódást mutatnak egyetemekkel és 
általános iskolákkal, s valamivel kevesebb középiskolai kapcsolattal rendelkeznek. 
Elmondható továbbá, hogy ritka a kapcsolatfelvétel az óvodákkal. A projektek egyik 
kiemelt célja, vagyis a tehetségpontok között létrejövő kapcsolatrendszer még kevés-
sé alakult ki, bár az ábrán látni lehet ebből a szempontból pár igen sikeres szervezetet 
(az ábra bal felső sarkában lévő Általános iskola 10 és Zeneiskola 1 intézmények). 

A kapcsolatok fenntartótól való függése gyenge, a tehetségpontok kapcsolati 
rendeződését nem befolyásolja a fenntartó szektor szerinti besorolása. A fentiek alap-
ján a tehetségpontok kapcsolathálózatáról elmondható, hogy policentrikus, és hogy 
leginkább helyi intézmények találhatók a háló középpontjában. A tehetségponto kat 
ösztönözné az új kapcsolatok kialakítása, ami javítaná az egyes tehetségpontok kö-
zötti információáramlást, szakmai tapasztalatcserét, és a tehetséges gyerekek tehet-
ségpontok közötti átirányítását is. 
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11. ÁBRA: A TEHETSÉGPONTOK KAPCSOLATI HÁLÓZATA
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A TEHETSÉGPONTOK  

KÖZELNÉZETBŐL

A tehetségpontok működésének eredményeit, nehézségeit, és hálózatosodását fel-
térképező vizsgálatunk rámutatott arra, hogy nemcsak szervezeti háttér és tehetség-
terület szerint sokszínűek a szervezetek, hanem a tehetséggondozás során használt 
módszereiket és tevékenységeiket tekintve is. A kvalitatív vizsgálat során tizenhárom 
intézményben készültek interjúk a tehetségpontok vezetőivel és szakmai koordi-
nátoraival. Az interjúk során egységes vezérfonalat használtunk: kitértünk a tehet-
ség pon tok megalakulásának körülményeire, szervezeti felépítésére, a tehetségpont 
szolgáltatásaira, programjaira, az eddig elért eredményekre, esetleges kudarcokra, 
kapcsolatrendszerre, eszközellátottságra, finanszírozási lehetőségekre, a tehetséges 
gyerekek kiválasztásának körülményeire, és jövőbeli céljaira. Az elemzésnél felhasz-
náltuk a MATEHETSZ által készített, a tehetségpontok működéséről szóló hatásvizs-
gálat (2014) eredményeit is.

Az intézmények kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy a megkeresett intéz-
mény akkreditált legyen, hiszen leginkább ez biztosítja, hogy több éves tapasztalattal 
és példaértékű tehetséggondozó programokkal rendelkezzen. Ez abban az értelem-
ben torzítja a rendszer egészéről alkotott képet, hogy következtetéseink a legjobban 
működő, külső minőségbiztosításon is átesett intézményekre vonatkoznak elsősor-
ban, s ily módon az eredmények valószínűleg kicsit kedvező irányban torzítanak, de 
fő célunk a hálózatosodási folyamat megismerése, a jó gyakorlatok feltárása volt, s 
ehhez ettől a szervezeti körtől reméltük a legbővebb információt. A rendelkezésre 
álló humán- és anyagi erőforrások ennél több szervezet megismerését jelen kutatás 
keretei között nem tették lehetővé. Ezen almintán belül ugyanakkor a területi egyen-
lőtlenséget is szem előtt tartva, megpróbáltunk az ország minden régiójából tehet-
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ség pontokat választani,23 figyelve a fenntartó szerinti sokszínűségre. Mintánkban ily 
módon található közoktatási intézmény, civil szervezet és pedagógiai szakszolgálat 
is.24 A sokszínűség ellenére eredményeink csak fenntartásokkal általánosíthatók, 
még akkor is, ha sok tekintetben egybecsengenek a korábban említett hatásvizsgálat 
legfontosabb megállapításaival.

Interjúink során a tehetségpontok tevékenységének vizsgálatán kívül a szerveze-
tek által használt tehetségfogalom megragadására is kísérletet tettünk. Kiderül, ami-
re a szakirodalmi elemzés is rávilágít25, hogy a tehetséget sokféleképpen lehet meg-
ragadni, bár a legtöbb megkérdezett azzal értett egyet, hogy minden gyerek tehet séges 
valamiben, csak azt kell kideríteni, hogy miben.

„Meggyőződésem szerint a tehetség létszámarányos, az elmaradottabb ré-
giókban ugyanannyi tehetséges gyerek van, mint a fejlettebbekben, csak nem 
kapják meg a lehetőséget a felzárkózásra.” (középiskola)

„Két területben gondolkodunk. Az egyik az a törvényi, az elitista tehetség-
gondozás, ami azt mondja, hogy a kiemelkedő, kivételes stb. A másik tehet-
séggondozás pedig azt mondja, hogy minden gyerek tehetséges valamiben. 
Mi nem tudjuk magunknak megengedni, hogy ne abból induljunk ki, hogy 
minden gyerek tehetséges valamiben.” (módszertani központ)

Már az előző interjúrészlet is mutatta, a következő pedig még inkább érzékelteti a di-
lemmát, amely a tehetségfogalom relativitására és a tehetségazonosítás nehézségeire 
hívja fel a figyelmet. 

„Nekem nagyon sok dilemmám van, hogy ki a tehetség. Mondhatom azt, 
hogy egy bizonyos intellektus fölött ő tehetség, ha minden más jegye együtt 
van, ő tehetség… A 110 és a 140 között is sok minden van. Egész mást igé-
nyel, egész máshogy jelenik meg a tehetség. A tehetség nem egyenlő az intel- 

23 A felkeresett intézmények regionális megoszlása: Közép-Magyarország (5 db), Dél-Dunántúl (1 db), 
Észak-Alföld (3 db), Észak-Magyarország (2 db), Közép-Dunántúl (1 db), Nyugat-Dunántúl (1 db).

24 A felkeresett intézmények típusai: általános iskola (4 db), gimnázium (2 db), általános iskola és gimnázium  
(1 db), szakközépiskola (1 db), pedagógiai szolgálat (1 db), módszertani központ (1 db), zeneiskola (1 db),  
civil szervezet (2 db).

25 Lásd e kötetben Kállai Gabriella tanulmányát „Elméleti megközelítés” címmel.
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lektussal. Ami a dilemmám, hogy itt az objektív tesztek által történő azo-
nosítást azért meghazudtolja időnként az élet.” (pedagógiai szakszolgálat) 

Az idézetekből tehát kitűnik, hogy a tehetség fogalmát a tehetséggondozással foglal-
kozó pedagógusok, szakemberek is nehezen ragadják meg. Megemlítik, hogy a tehet-
ség meghatározásához a teszteken kívül egyéb szubjektív dimenziókat is figyelembe 
kell venni, illetve megjelenik a nem a kifejezetten a tehetségazonosítást, hanem a 
képességkibontakoztatást előtérbe helyező szemlélet is. 

A  T E H E T S É G P O N T TÁ  A L A K U L Á S  M O T I VÁ C I Ó I

Interjúink is megerősítik, ami az adatok elemzése során már nyilvánvalóvá vált: a leg-
több megkérdezett szervezet tehetséggondozó tevékenységét már jóval a regisztráció 
előtt megkezdte, több éves, esetenként több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a te-
hetséggondozás területén. Ezért vizsgálatunkkor kitértünk arra, hogy mik lehettek 
azok a további motivációs tényezők, amelyek elvezettek a tehetségpontként való re-
gisztrációhoz, majd akkreditációhoz. Több esetben is elhangzott, hogy elsősorban a 
pályázati források kibővülése, és ezáltal a teheséggondozó programok finanszírozása, 
színesítése volt a céljuk a tehetségpont regisztrációjával. „A pályázat lehetősége azzal 
bíztatott, hogy még színesebb, magasabb színvonalú lehet a tehetséggondozás, mint ko-
rábban. Tehát a pályázati lehetőség is motiválta a csatlakozásunkat.” (általános iskola)

Mindemellett az interjúalanyok értékelése szerint az egyik legnagyobb előnye a 
programnak maga a tehetségpont hálózat létrejötte, vagyis a programba való belépé-
sük elsősorban kapcsolatok kialakulását jelentette számukra, másrészt az új kapcso-
latoktól jövőbeli együttműködéseket remélnek. A MATEHETSZ meghirdetett pályá-
zataiban is megvalósítandó célként jelöli meg a szervezetek hálózatba szerveződését, 
amit több szervezet hasznosnak és eredményesnek ítélt meg, hiszen nem csak tudás 
és tapasztalatok cseréjére van lehetőség, hanem ezzel új szervezetek kapnak ihletet  
a tehetséggondozásra, tehetségponttá alakulásra. A kapcsolatok kiépítését segítette a 
MATEHETSZ oldalán található tehetségpont térkép is, ahol térségenként, illetve akár 
tehetséggondozási területenként is kereshetnek partnerszervezeteket. A térkép nem 
csak a hálózatosodást segíti, hanem a szülők számára is egyszerűbbé teszi a legkö-
zelebbi vagy a gyermekük tehetségterületének megfelelő tehetségpont kiválasztását. 

„Amikor először elolvastam a kiírást, azt mondtam, hogy mi rég tehetség-
pont vagyunk. Ennek a filozófiának, törekvésnek a megvalósítója volt az is-
kola korábban is. A másik az a kapcsolatrendszer. Kimondottan fontosnak 
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tartom a pedagógusok külső kapcsolatainak erősítését, illetve azt, hogy a mi 
tehetséges gyerekeink egyre több fórumot kapjanak arra, hogy a tudásukat 
bővítsék, vagy éppen megméressék.” (középiskola)

Többen említették a tehetségpont cím elnyerésével járó elismerést, mely egyben an-
nak a magas színvonalú tevékenységnek is a díjazása, ami ezzel a címmel jár. A tehet-
ségpontok képviselői arról számoltak be, hogy az elnevezés bizalmat kelt a szülők és 
egyéb szervezetek körében, így jobb eséllyel indulhatnak pályázatokon, vagy más for-
rásszerzési lehetőségeken, de akár növelheti is a cím elnyerése a beiskolázási arányt. 

„Én ennek a kommunikációs értékét láttam meg először. Valaki észrevette az 
eredményeinket, és kaptam egy meghívót egy tehetségpontos rendezvényre. 
Akkor gondoltam arra, hogy ha kitehetjük magunkra, hogy mi egy tehetség-
pont vagyunk, egy országos hálózat tagja, annak pozitív üzenete van, egy jól 
kommunikálható dolog.” (középiskola)

„Beiskolázási gonddal küszködtünk, tulajdonképpen diszkriminálva volt az 
iskola. Ezt nagyon szívós munkával sikerült leküzdenünk. Az utóbbi 3 évben 
az iskola tanulói létszáma jelentősen gyarapodott, az alsó tagozatban 90 
tanulóval többen vannak, mint a felső tagozatban. Tudatosabb lett a tehet-
séggondozó munkánk, tulajdonképpen a kiválóan akkreditált tehetségpont 
címmel, és ezeket a területeket megtartottuk és nagyon szép sikereket ér-
tünk el.” (általános iskola)

Az interjúk alapján kitűnik, hogy a pályázati kiírásokban szereplő, a területi egyen-
lőtlenségeket kiküszöbölendő cél – tehát hogy olyan területeken is legyenek tehet-
ségpontok, ahol eddig elenyésző számban, vagy egyáltalán nem voltak – sikerrel járt. 
Ezt nem csupán azok az adatok támasztják alá, amelyekről az előző fejezetben és a 
hatásvizsgálatban is olvashatunk, miszerint „2012. december és 2014. június között 38 
százalékkal nőtt a Tehetségpontok száma Magyarországon, amelyben jelentős szerepe 
volt a Régiók közötti tudástranszfer program együttműködést célzó tevékenységeinek” 
(MATEHETSZ hatástanulmány), hanem a tehetségpontokban készült interjúkból is 
visszaköszön. Az is látszik ugyanakkor, hogy a hálózat bővítésében időnként a koráb-
ban regisztrált tehetségpontok maguk is aktív szerepet vállalnak.

„Rendszeresen tartunk előadásokat kisebb településeken a tehetségponttá vá-
lás szakmai feltételeiről és általában véve a tehetséggondozásról. A részt vevő 
intézményvezetők háromnegyede jelentkezett azt követően személyesen ná-
lam, segítséget kérve tehetségponttá válásukban.” (pedagógiai szakszolgálat)
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A tehetségpontként való regisztrációt a szervezet motivációján kívül a régióban talál-
ható, már tapasztalt tehetségpontok mentorálása is ösztönözheti. Ennek a folyamat-
nak a támogatása különösen olyan térségekben lehet hasznos, ahol még kevés, vagy 
csak szórványosan található működő tehetségpont.

A  T E H E T S É G G O N D O Z Ó  T E V É K E N Y S É G E K  F O R M Á I ,  
PÁ LYÁ Z AT I  É S  E G Y É B  E R Ő F O R R Á S O K

A tehetségpontok és a tehetséggondozó programok finanszírozása terén sokkal több 
lehetőség nyílt meg a pályázati források megjelenésével. Több interjúban is elhang-
zott azonban, hogy ennek árnyoldalai is lehetnek: az utóbbi években a tehetség-
gondozó programok finanszírozása átrendeződött a pályázati források javára, mely 
többször kiszolgáltatottsággal járhat, valamint egyéb (pl.: szponzori) támogatási for-
rások elapadását okozhatja. Az európai uniós finanszírozással kifejlesztett és elindí-
tott programok fenntartása, továbbvitele a hazai források kiszámíthatatlansága miatt 
szintén gondot jelenthet.

„Egyrészt a 362 válaszadó 2010-ben még mindösszesen 561 millió forint tá-
mogatásról számolt be, amelynek kisebb része volt a saját intézményi forrás 
(22,3%), a nagyobb részt a pályázati források jelentették (58,3%), és eh-
hez járultak hozzá a legkisebb arányban az egyéb források, az úgynevezett 
szponzorációs támogatások (19,4%). Mindez persze nem arányosan oszlik 
meg a szervezetek között, a 362 válaszadóra vetítve csupán a szervezetek 
23 százaléka kapott ebben az évben valamilyen pályázati támogatást, és 14 
százalék jutott hozzá valamilyen egyéb, szponzori forráshoz. Ha az adato-
kat összevetjük a 2014-es év adataival, jelentős csökkenésről kell beszélnünk. 
Már csak 428 millió forint jutott mindösszesen tehetséggondozásra, aminek 
20,7 százaléka volt az intézményi forrás. A pályázati bevételek megnöve-
kedtek, a forrásokon belüli arányuk elérte a 70 százalékot, és az intézményi 
forrásokon túl csökkent az egyéb, szponzorációs támogatás aránya is (9,3%). 
Az évek során folyamatos csökkenésről, és a pályázati támogatások javára 
történt átrendeződésről lehet beszélni.” (MATEHETSZ hatástanulmány)

A tehetségpontok képviselői kritizálták, a pályázati források rendszertelenségét, ki-
számíthatatlanságát, ami így megakadályozza őket egy program hosszú távú terve-
zésében. Ha pedig a forrás elapad, akkor a tanárok motivációja is csökken, hiszen 
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nem tudják, hogy lesz-e bármilyen lehetőség a további finanszírozására. Ez később 
jól működő programok megszűnéséhez vezethet, illetve előfordulhat a továbbfinan-
szírozástól való elesés, hiszen sok pályázatban csak már működő programmal lehet 
pályázni forrásokra. 

„Nem tudjuk, hogy a tengernyi elindított program és képzés folytatására 
írnak-e ki pályázatot. Így nem lehet hosszú távra tervezni… Általában a 
ver senyre való felkészítést fel tudjuk használni, hogy ha egy olyan pályázat 
jelenik meg, amit már működő tevékenységre írnak ki. Mert ha nincs ilyen 
mögötte, akkor eleve kizárja magát az ember ebből a forrásból, és megfoszt-
ja magát ettől a lehetőségtől. Nagyon sok esetben például egyéni fejlesztési 
terv folytatására írnak ki pályázatot. Ezért nekünk működtetnünk kell olyat 
is, amihez szeptemberben még nincs hozzárendelve semmi, mert különben 
elesünk egy későbbi kiírástól és lehetőségtől.” (civil szervezet)

„Jó lenne, ha hosszabb távra lehetne pályázni, nem fél éves vagy éves prog-
ramokra. Például most az egyik szakkört nem tudtuk elindítani, mert nem 
írtak rá ki pályázatot. Régen egy vállalkozó támogatta, aztán ő már nem 
tudta finanszírozni, utána kétszer nyertünk rá MATEHETSZ pályázatot, és 
most érdeklődnek, hogy mikor lesz, de egyelőre nem tudjuk.” (középiskola)

Többen kritizálták az interjúk során, hogy egyes intézménytípusok, valamint egyes 
tehetségterületek számára nem nyílik pályázati lehetőség, nem illenek a pályázati ki-
írásokhoz az intézmény által nyújtott szolgáltatások, ezért nem tudnak pályázni. Pél-
dául hálózatot építeni sem lehet pályázatok nélkül, bármennyire is motivált a tanári 
kar. A pályázati források elapadása pedig sok helyen a tehetséggondozó programok 
fenntartását is veszélybe sodorja. 

A tehetségpontok képviselői a pályázatok során fellépő túlzott adminisztrációs 
terhet is komoly problémának ítélték meg. Sok helyen a szervezet nem rendelkezik 
olyan munkaerővel, aki a felmerülő többlet feladatokat elvégezné, ezért ezek a felada-
tok a tehetséggondozó munkatárs idejéből vesznek el, ami a programok hátrányára 
válik. Több interjúból kiderült az is, hogy egyes szervezetek azért nem indulnak pá-
lyázatokon, mert a beadáshoz szükséges humánerőforrás is hiányzik intézményükből.

„Nehéz az együttműködéseket fenntartani, mert arra nincs pénz, hogy el-
utazzunk oda. Úgyhogy beszűkült a tér, elsősorban a környékbeli iskolákra.” 
„A tehetség programmal kapcsolatos dolgok kissé hátrébb sorolódtak, mert a 
napi szintű fennmaradásuk és működésük a legfontosabb probléma, egyszó-
val nehéz úgy tehetséget gondozni, ha a tanárnak azon jár az esze, hogy hol-
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nap mivel ír a táblára. Ha tudjuk, persze alapítványi pénzből megvesszük, 
csak nem ezeknek a finanszírozására lett létrehozva az alapítvány, hanem 
sokkal inkább arra, hogy például a tehetséggondozást támogassa.” (közép-
iskola)

S Z A K E M B E R - E L L ÁT O T T S Á G ,  T O VÁ B B K É P Z É S E K

A tehetségpontba szerveződés egyéb előnyei között említették meg a szervezet kép-
viselői, hogy olyan típusú képzéseken, felkészítő programokon vehetnek részt az ott 
dolgozó szakemberek, amelyek által eredményesebben működhet szervezetük, napi 
tevékenységeik során emelik a programok színvonalát, s könnyebben, gördüléke-
nyebben végezhetik feladataikat. A megkérdezettek szintén pozitívan ítélték meg 
azokat az alkalmakat, amikor egymás tapasztalatait meghallgathatták, jó gyakorlatai-
kat megoszthatták egymással, és gyakorlatias megoldásokat kaphattak problémáikra. 
A továbbképzésekkel való elégedettség és a gyakorlat-központú képzések iránti igény 
a MATEHETSZ hatásvizsgálatból is visszaköszön: 

„A válaszadók 93 százaléka mondta azt, hogy érdekelné még a tehetséggon-
dozáshoz kapcsolódó képzés, ami kimagasló arány, és ezzel egyértelműen 
jelzi az eddigi képzések sikerességét is. A többséget sokkal inkább már vala-
milyen speciális, konkrét területre fókuszáló képzés érdekli, jóval kevesebb 
résztvevőnek volt az a véle ménye, hogy inkább további alapozó, általános 
képzésre lenne szüksége (az összes válaszadó 22 százaléka), de hozzá kell 
tenni, hogy számosságában a 22 százaléknyi, további általános képzésre 
igényt tartó pedagógus nem csekély arány. A jövőt tekintve a válaszadók a 
napi gyakorlatok, módszertani kézikönyv tematikájú kiadványokat, majd 
a bevált jó gyakorlatok ismertetését tartják többségében a legfontosabbnak, 
majd következik kisebb (50 százaléknál kevesebb) arányban a tehetségte-
rületek szerinti tehetséggondozás és a speciális tehetséggondozó módszerek.” 
(MATEHETSZ hatástanulmány)

A tehetségpontok képviselői szerint, egyre több munkatársuk végez el valamilyen 
szervezett képzést. Az oktatás színvonalával és a programmal való elégedettségnek 
tudhatjuk be azt is, hogy úgy gondolják, a tehetséggondozó programok országos 
koor dinációja azért működik jól, mert hozzáértő, magasan képzett szakemberek 
szervezik, támogatják. 
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„Az intézményben hat pedagógus végezte már el a Tehetség és fejlesztése 
nevű szakvizsgát adó képzést. Nagyon sok vezető tanár van, akik különböző 
szakvizsgákkal, tehetséggondozással kapcsolatos szakvizsgákkal, doktori fo-
kozattal is rendelkeznek.” (középiskola)

M Ű KÖ D É S I  M Ó D O K ,  E R E D M É N Y E K  É S  K U DA R C O K

A tehetségpontok működési módjaikban és lefektetett, elérendő céljaikban is eltérőek, 
valószínűleg ezért szinte lehetetlen egy egységes mérőrendszert kialakítani a tehet-
séggondozás eredményeinek mérésére és a hatások vizsgálatára. A MATEHETSZ ál-
tal készített hatásvizsgálat szerint a legtöbb tehetségpont intézményen belüli fejlesztő 
munkát végez, hiszen ez a legkevésbé költségigényes, és bizonyos intézmények már 
a regisztráció előtt is deklarált céljuknak tekintették a belső tehetséggondozó szol-
gáltatásokat. A legtöbb intézmény ezzel összhangban leginkább olyan hagyományos, 
elérendő célokat jelölt meg, mint a versenyeredmények elérése, vagy a tanulmányi 
átlag, esetleg a továbbtanulási mutatók javítása.

„Vezetjük évről évre a versenyeredményeket vagy továbbtanulási eredmé-
nyeket. Mindent így dokumentálunk. Az a legfontosabb, hogy csináljuk, de 
doku mentálás nélkül nem lehet látni az eredményeket.” (zeneiskola)

Természetesen azonban az objektív mutatók mellett más szempontok is előkerülnek, 
amikor tehetséggondozásról van szó, különösen, ha a tehetséggondozást komplex 
fejlesztésnek fogjuk fel.

„Fontos, hogy minden tehetséggondozásban részt vevő tanuló heti egy al-
kalommal valamely tehetségterületből kapjon fejlesztést. Figyeljük, hogy ott 
vannak-e rendesen a programokon, hogy milyen az egyéni fejlődésük, előre-
haladásuk. Ez az egyik. A másik pedig a különféle városi, megyei megméret-
tetéseken a visszajelzések, hogy milyen fejlődéseket érnek el. […] Mindegyik 
eredményünkre büszkék vagyunk, ÖKO-iskolaként működünk, a környezet-
tudatos, egészségtudatos életmód mellett a művészeti és érzelmi nevelés áll a 
középpontban.” (általános iskola)

A szolgáltatások többnyire csoportos formában valósulnak meg, egyéni fejlesztésről a 
zenei tehetséggondozásban, illetve egy-egy kimagasló versenyeredmény, és a verseny 
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további fordulóira való felkészítés kapcsán esett leginkább szó. Az egyéni mentorá-
lásra, fejlesztésre legtöbbször nem marad idő a szervezetek munkarendjében. Tehát 
bár számos újszerű programmal, jó gyakorlattal találkoztunk, az iskolák jelentős ré-
szében a hagyományos csoportos tehetséggondozási formák (mint a szakkörök, a 
szintek szerinti csoportbontás, a versenyfelkészítés) dominálnak, s kevésbé az egyéni 
foglalkozások, mentorálások. További fejlesztési technikák használatát, vegyes vagy 
egyéni tehetséggondozási programok bevezetését források bevonásával kellene ösz-
tönözni.

„A vállalt tevékenység egyik fő jellemzője, hogy azok a gyakoribbak, amelyek 
inkább részei az iskola napi életének, a pedagógusok hagyományos munká-
jának. A plusz forrást igénylő, a tradicionális oktatáson kívül álló feladatok 
felvállalása ritkább. A legjellemzőbb tevékenységtípus a szakkörök, műhely-
munkák szervezése és a versenyekre történő felkészítés, míg az újabb keletű, 
kevésbé hagyományos módszerként működő mentorálás a legkevésbé gya-
kori módszer.” „Hasonlóan kevésbé jellemző az egyéni fejlesztési terv, mint 
módszer alkalmazása.” (MATEHETSZ hatástanulmány)

A szakmai munkát érintő nehézségek és kockázatok kapcsán a tehetségpontokban 
megkérdezett szakértők véleménye szerint a forrásallokáció, a támogatások tervezése 
nem elég átlátható, kiszámítható, és sokszor nem tudnak olyan forrásokra pályázni, 
melyek a tehetséggondozás napi munkájához elengedhetetlenek. Így többek között 
gondot okozhat a versenyek nevezési díjának, az utazási és szállásköltségeknek a kifi-
zetése. Ezen költségeknek a finanszírozásához gyakran kérik a szülők segítségét, ami 
ugyanakkor felveti az ingyenesség vagy a fizetőssé tétel dilemmáját. Több szervezet-
nél is elhangzott, hogy ilyen esetekben az intézmény alapítványa tud segíteni. A má-
sik probléma a pedagógusok és a tanulók leterheltsége. A tanulók megemelkedett 
óraszáma szinte lehetetlenné teszi iskolai programok szervezését.

„Ha valakinek 26 órája van, akkor magyarul mondva nincs ideje tehetség-
gondozást végezni. Másrészt, ha végeznek is, ezek jelentős része anyagi ellen-
szolgáltatás nélküli tehetséggondozás, mert külön pénzbeli elismerésre nincs 
lehetőség. A másik, hogy a gyerekek megnövekedett óraszáma – például a 
10. osztály 36 tanórás – az ő energiájukat is elveszi a tehetség kibontakozta-
tásától. Tehát mind a diákok, mind a tanárok olyan mértékben leterheltek, 
érezhetően kevesebb energiájuk van szakkörökre járni.” (középiskola)
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A  T E H E T S É G E K  K I VÁ L A S Z TÁ S A  É S  N YO M O N  KÖ V E T É S E

A tehetséggondozás egyik kulcskérdése a gyerekek kiválasztásának módszere, jel-
lemzői. Mivel a tehetségterületek, valamint a tehetségpontok gazdasági-társadalmi 
környezete is nagyon eltérő, ezért nagy a szórás abban is, hogy melyik intézmény 
milyen kiválasztási módszert alkalmaz. Összességében elmondhatjuk, hogy míg a ki-
választásnál nagyon eltérőek a tehetségpontok módszerei, addig a tehetséggondozó 
programok alatti mérések, és haladási naplók készítése általában jellemző a munka-
folyamatokra.

Az interjúkból kitűnik, hogy a legtöbb esetben valamilyen szakértői vélemény-
nyel kerülnek be a tehetségpontba a gyermekek, melyek legtöbbször a pedagógusok-
tól, ritkábban pszichológusoktól, vagy egyéb szakértőktől származnak, esetenként 
közvetlenül a szülőtől érkezik megkeresés. Sajátos helyzetben vannak a kétszeresen 
kivételes tanulók, a hátrányos helyzetű vagy az SNI-s tanulók, akiknek a tehetségazo-
nosítása sok esetben nehezebb, nagyobb kihívást jelent, és a tehetség felismerésében 
a szülő sem mindig kezdeményező. Egyes tehetségpontok deklarált célja, hogy ne 
alkalmazzanak semmilyen szűrő eszközt, a „minden gyerek tehetséges valamiben” 
koncepciónak megfelelően. Ezekben az intézményekben gyakori az, hogy bár senkit 
nem zárnak ki, aki érdeklődik, de a tehetséggondozás több szintből áll, ami viszont 
szerencsés esetben oda-vissza átjárható. 

„Meghirdetjük a programot a gyerekek között. Aztán a gyerekek önként be-
jelentkeznek ebbe a programba. Nem zárunk ki senkit, mert mi azt valljuk, 
hogy mindenki tehetséges valamiben. Kidolgozásra került egy olyan mérő-
eszköz, amivel motivációt, illetve a gyerekek kreativitását mérjük.” (össze-
vont oktatási intézmény)

„A gyerekek szakértői véleménnyel kerülnek ide, nincs felvételi. Elsősorban a 
pedagógusok jelzik a tehetségeket. Ugye, mi a szülőkre nem nagyon tudunk 
számítani ezeken a területeken.” (módszertani központ)

Leginkább az oktatási intézményeken belül működő tehetségpontokra jellemző a 
hosszabb, komplexebb kiválasztási folyamat. Előfordul, hogy míg az alsóbb osztá-
lyokban csak megfigyelik a tehetségesnek látott gyerekeket, addig a 4. év végén teszt-
tel is leellenőrzik a tudásukat, hogy később az érdeklődési körüknek és tehetségterü-
letüknek megfelelő csoportokba osszák őket. Ehhez a módszerhez fontos a megfelelő 
tanári együttműködés és a gyakori konzultáció.
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„Negyedik év végén komplex felmérésen estek át a tanulóink, majd az ötödik 
évfolyamtól képességüknek megfelelő csoportokba osztottuk be őket, majd 
érdeklődésüknek megfelelően alaposabban foglalkozhattak a hozzájuk közel 
álló területekkel.” (általános iskola)

A tehetségpontok létrejöttével, a témával foglalkozó egyetemi oktatók, kutatók köz-
reműködésével és a különböző forrásbevonások eredményeként, komplex, és adap-
tálható teszteket, mérőeszközöket alakítottak ki egyes intézmények, melyek finom 
mérésekre is alkalmasak. Egyes teszteket a tanárokkal, tanulókkal és a szülőkkel foly-
tatott konzultáció is megelőz. 

„Kidolgoztunkegy olyan mérőeszközt ebben a projektben, amit pszichológus 
kollégák állítottak össze, és a motivációt, illetve a gyerekek kreativitását a 
mérjük vele. Ezeket ki is tudjuk ajánlani ugyanúgy az intézményeknek. Ezek 
olyan standardizált tesztek, amiket itt a helyi viszonyokra tudtak a kollegák 
adaptálni.” (módszertani központ)

„Két oldalról szoktuk végezni a tehetségek azonosítását. A Pszichológiai Inté-
zettel nagyon jó a kapcsolatunk. Ők azok, akik el szokták végezni a pszicho-
lógiai vizsgálatot. Mi magunk is kitaláltunk egy tehetségazonosítási űrlapot, 
és a Renzulli-Mönks modellt alkalmazzuk, ahol a tanulmányi eredmény, ta-
nári vélemény, tantárgyi eredmény 15-20%, beleszámítjuk, hogy milyen ver-
senyeredmények születtek, és ebből a kettőből illetve még a szülői konzultá-
ciók alapján szoktuk ezeket a gyerekeket beválogatni.” (általános iskola)

Ritkábban a tehetségpontok közötti kommunikáció, és közvetítés révén történik a ki-
választás, ami szintén utal a tehetségpontok közötti gyenge hálózatosodásra. A tehet-
ségpontok számára fontos lenne a beazonosításon és kiválasztáson kívül a közvetítő 
szolgáltatás bevezetése is. Abban az esetben, ha a tanuló tehetségterülete nem esik 
egybe a tehetségpont által végzett tevékenységgel, vagy esetleg szakember hiánya mi-
att nem tudja a tehetséges gyermek gondozását vállalni, tudjon a közvetlen környe-
zetében másik, a profilba illő tevékenységet végző tehetségpontot javasolni, és ezzel 
meggátolni a tehetséges gyerekek elkallódását. 

„Van olyan is, hogy ahol tehetségpont kapcsolatunk van, ott már szólnak, 
hogy itt ez egy tehetséges gyerek, nem lehetne-e esetleg fejleszteni, meghall-
gatni, vagy milyen hangszert válasszon ahhoz, hogy ő a zenei területen fej-
lődhessen.” (zeneiskola)
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Ennek azonban a kapcsolathiányon és az elérhetőségi nehézségen kívül esetenként a 
szakmai féltékenység is akadálya lehet (pl.: kinek a színeiben versenyezzen a gyerek). 

Jellemzően a magasabb presztízsű közoktatási intézményekre jellemző, hogy a fel-
vételi szelekcióval már eleve biztosítják a jó képességű, és az előző intézményekből 
hozott, magas szintű tudással rendelkező gyerekek jelenlétét, így már csak a gyerekek 
motivációjától, illetve a szülők ajánlásától függ a tehetséggondozás megkezdése. 

„Ebbe az iskolába eleve tehetséges tanulók kerülnek, ez a rendszer, szisztema-
tizált tehetségkiválasztó program nincsen. De az itteni tanároknak alapvető 
feladatuk az, hogy figyeljék a tehetséges tanulókat, hiszen mindig a kollégák, 
osztályfőnökök, szaktanárok találkoznak legtöbbet a diákokkal. A szülői ja-
vaslatokat is figyelembe vesszük, ennek fóruma a szülői értekezlet, fogadó- 
óra.” (középiskola)

Elenyésző, de érdekes példa, amikor egy tanulóról teljesen véletlenszerűen derül ki, 
hogy tehetséges. A megkérdezett pedagógiai szakszolgálathoz beérkező problémás 
gyerekről egy rutin IQ vizsgálat után derült ki, hogy kimagasló kvalitásai vannak. 

„Ide annyi gyerek jön, hogy valami baja van. Illetve magatartási zavarral 
hozzák a pszichológushoz. A pszichológus megvizsgálja, és azt látja, hogy 
kiemelkedő IQ-ja van, kiemelkedő valamiben. Rájönnek, hogy semmi baja 
nincs, le kellene kötni az órán.” (pedagógiai szakszolgálat)

Szinte minden intézményben elhangzott, hogy nyomon követik a gyerekeket, ez 
azonban sok esetben nem szisztematikus információkon alapszik, hanem inkább 
esetleges visszajelzéseken, s gyakoribb intézményen belül, mint intézmények között. 
Vannak azonban szervezetek, akik a tehetséggondozó munkába is bevonják, vissza-
várják a náluk végzetteket. 

„Pályakövetés intézményesítve nincs, de a kollégák nyomon követik a tehet-
séges gyerekek pályáját, és ők rendszeres visszajönnek, így visszacsatolás is 
van.” (középiskola)

Az, hogy min alapulnak a nyomon követési feljegyzések, nagyon eltér aszerint, hogy 
pontosan milyen tehetségterülettel foglalkozik az adott tehetségpont. Tapasztalata-
ink szerint a művészeti területen viszonylag gyakori, más esetekben azonban kevésbé 
jellemző az olyan egyéni szintű fejlesztési terv és fejlődési napló készítése, mint ami-
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ről az alábbi idézet szól. Ha készül a képzési tervről dokumentáció, akkor a karrier 
utakat figyelhetjük, és a szervezet munkahatékonyságát is mérhetjük. 

„Minden tehetséggondozó programnak van egy adatlapja, amin egy évet kö-
vetünk nyomon. A bemenettel, egy közbenső megfigyeléssel és egy évzáró 
megfigyeléssel. A záró megfigyeléshez is, mint az összes többihez, van egy 
fejlesztési javaslat, amit a gyerekkel is átbeszélünk, hogy hova szeretnénk 
eljutni, mit szeretnénk elérni, és ahhoz mit kell még tennünk, hogy ez így 
haladni tudjon. Ezek elsősorban megfigyelésen alapulnak. De természetesen 
a versenyeredmények azok abszolút objektív mérőeszközök ebben a folya-
matban.” (módszertani központ)

( H Á L Ó Z AT O S )  E G Y Ü T T M Ű KÖ D É S E K  
S Z E R V E Z E T E N  B E L Ü L  É S  K Í V Ü L

A tehetségpontok deklaráltan egyik legfontosabb célkitűzése az együttműködésen 
alapuló, tapasztalatokat, tudást megosztó munkafolyamat, mely sokkal hatékonyabbá 
teheti hosszú távon a tehetséggondozást. A tudástranszfer biztosításán kívül, az újon-
nan induló szervezetek munkájának támogatása, szakemberek biztosítása, tehetséges 
gyerekek átirányítása és még számtalan lehetőség van az együttműködésekben, mely 
intenzívebbé, hatékonyabbá teheti a tehetségpontok munkáját. A hálózatok kialaku-
lását a pályázati kiírások is támogatják, a megvalósításban pedig a MATEHETSZ 
honlapján található térképes kereső lehet segítségére az egyes tehetségpontoknak.  
A MATE HETSZ hatásvizsgálata alapján a szülőkkel való együttműködésben is történt 
előrehaladás, valamint különböző közös rendezvényeken jó gyakorlatok átadásá ra, 
tapasztalatok, nehézségek átbeszélésére is van lehetőség. A már hivatkozott MATE-
HETSZ hatástanulmány ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a tehetségpontok meg-
lehetősen változatosak abban a tekintetben, hogy mennyire aktívan kapcsolódnak be 
a Tehetséghálózat különféle programjaiba. 

Az általunk felkeresett akkreditált tehetségpontok mindegyike jelzett kapcso-
latot más tehetségponttal, amelyek sokféle jellemzővel rendelkeznek (tudástranszfer, 
szakmai mentorálás, pályázati együttműködés, közös versenyek, programok szerve-
zése, tehetségek átirányítása, stb.). Azt viszont nem tudjuk megállapítani, hogy ezek 
a kapcsolatok mennyire esetlegesek, és sok esetben azt sem, hogy milyen típusú tevé-
kenység zajlik a két szervezet között.
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Az új tehetségpontok létrejöttében kiemelt szerepe volt a már tapasztalt, jól mű-
ködő intézmények MATEHETSZ általi felkérésének annak érdekében, hogy ösztö-
nözzék a környezetükben működő szervezeteket tehetségpontként valóregisztrálásra. 
Ez a megszólítás kifejezetten fontos volt azokban a régiókban, ahol kevés tehetség-
pont működött, és erős volt a területi egyenlőtlenség.

„2007-ben még egyedül a T. M. volt regisztrált tehetségpont a városban, az 
azt követő években bővült a tehetségpontok köre. Akkor mondták, hogy jó 
lenne, ha minél több tehetségpont lenne itt a városban is. Mert csak mi va-
gyunk egyedül. Megkértek, hogy segítsek abban, hogy egyre terjedjen el, és 
minél több tehetségpont legyen.” (pedagógiai szakszolgálat)

Ezek a hálózati szempontból is központi szerepet betöltő tehetségpontok többféle 
mentorálást is végeznek: segítenek az adott intézményben a szakember vagy szaktu-
dás hiányát pótolni, és szemléletformálásban, a profil kialakításában is támogathatják 
a frissen bejegyzett tehetségpontot.

„Fontos előnyünk, hogy az intézményen belül adottak a tehetséggondozás 
közben felmerülő problémák kezelésében jártas szakemberek, pszichológu-
sok, pszichopedagógusok, emiatt sokszor hozzánk fordulnak segítségért a 
tehetségpontok. Pályázatok kapcsán, vagy ahol szükség van bemeneti-kime-
neti mérésre, ez fontos számukra.” (pedagógiai szakszolgálat)

A hálózatosodást támogató pályázati kiírások és megnyert pénzek hatására egyre 
több helyi szervezettel léptek kapcsolatba az akkreditált tehetségpontok, melyekből 
később hosszú távú együttműködések születtek, ennek eredményeképp az eredetileg 
helyi szinten működő intézmények ma már megyei, régiós szintű feladatokat is ellát-
nak kapcsolathálózatukon keresztül. 

„Először helyben dolgoztunk óvodákkal, általános iskolákkal, középiskolák-
kal és szakképző intézményekkel, mindenkit bevontunk. Egy pályázatba 
ezeket az intézményeket, másikba a másikat, és pályázaton kívül is műhely-
munkát hirdettünk. Aztán túlmentünk a járáson, meg a megyén, megismer-
tük egymás tehetségsegítő munkáját. Nagyon jó volt, és rengeteg sok hasznos 
tapasztalatot hozott.” (összevont oktatási intézmény)

A tehetségpontok tudásanyagának és jó gyakorlatainak rendezvényeken, képzéseken 
való megosztása szintén fejlesztő hatással bírt, nemcsak a frissen becsatlakozott, és 
még kevés tapasztalattal rendelkező tehetségpontok számára, hanem a szülőknek is 
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sok információt nyújthat a lehetséges intézmények kiválasztásához. Szintén jó gya-
korlat lehet a már végzett, tehetséges tanulók visszahívása, s az ő élménybeszámolóik 
a tehetségpontba járó gyerekeknek. 

„Elmagyarázták a szülőknek, hogy melyik felmérő, mit jelent. Mik a képes-
ségmérő tesztek, hogy figyeljenek oda, mire figyeljenek oda, ha tehetséges a 
gyerek, mit kell tenni a családban a szülőknek, ha segíteni akarják, nagyon 
jó dolgokat mondtak. A volt diákok visszajöttek, ők foglalkoztak a mi gye-
rekeinkkel, elmondták miért jó a gimnázium, miért jó a szakközépiskola.” 
(általános iskola)
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Az adatbázis elemzése alapján kirajzolódnak a tehetségpontok hálózati kiterjedésé-
nek főbb sajátosságai. A regisztrált szervezetek több mint fele az első két évben kérte 
felvételét a hálózat tagjai közé, s ők azok, akik között arányaiban legmagasabb az 
akkreditáción átesett szervezetek száma. A tehetségpontok területi elhelyezkedésé-
ben ugyan még mindig mutatkoznak egyenlőtlenségek, ugyanakkor a kezdetekhez 
képest az utóbbi években regisztrált tehetségpontok esetében a területi megoszlás 
sok kal egyenletesebb nem csupán regionálisan, hanem a település típusát tekintve 
is. Az akkreditált intézmények átlagosnál nagyobb aránya azonban még mindig a 
nagyobb városokat (Budapest és megyeszékhelyek) jellemzi, az akkreditált kiváló 
tehetségpontok 61%-a nagyvárosokban található, a kisebb települések tehát alulrep-
rezentáltak. Önmagában a székhelytelepülés típusa nem ad elegendő információt 
arról, hogy az adott tehetségpont milyen területi lefedettséget biztosít, de az adatok 
azt mutatják, hogy a kisebb településeken működő tehetségpontokban gyakrabban 
folyik helyi hatókörű tehetséggondozó munka, azaz leginkább az adott intézmény/
település fiataljaira, nem ritkán egy-egy intézmény tanulóira koncentrálnak. Mivel 
a kisebb településeken, illetve a helyi hatókörrel működő tehetségpontok esetében a  
lehetőségek a tehetségterületek sokfélesége szempontjából is korlátozottabbak, a tér-
ségi hálózatoknak, az egymás közelében működő tehetségpontok együttműködésé-
nek ilyen esetekben különösen nagy jelentősége lehet, hiszen növelhetik a bekapcso-
lódás esélyét.

Az összes regisztrált több mint kétharmada valamilyen közoktatási intézmény, 
kollégium, óvoda, a szervezetek másik nagyobb csoportja pedig – többségében vala-
milyen települési, kistérségi, vagy regionális feladatot ellátó – alapítvány vagy egye-
sület, akik között nagyon kis számban országos hatókörű szervezetek is vannak.

A tehetségpontok szolgáltatásainak térbeli kiterjedtségét vizsgálva azt láthatjuk, 
hogy a legtöbben helyi szinten (települési vagy intézményi hatókörrel) működnek, 
a térségi szintű munkát végző szerveződések aránya egyötöd, s ugyanennyi a regio-
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nális és/vagy országos kiterjedésű programoké is. Az intézmények túlnyomó több-
sége komplex szolgáltatást nyújt, azaz több tehetségterületen is fejleszt, kevés olyan 
intézmény található az adatbázisban, akik kimondottan egy-két célterületen végzik 
munkájukat. Ez utóbbiak közé elsősorban kifejezetten regionális vagy országos ható-
körrel rendelkező, vagy elsősorban művészeti (pl.: zenei) képzést folytató szervezetek 
tartoznak.

Az adatok továbbá azt mutatják, hogy az óvodásokat, illetve az általános iskolá-
sokat megcélzó programok között vannak a legnagyobb arányban olyanok, amelyek 
kizárólag egy korosztályra fókuszálnak (37-37%-uk), s éppen a korosztályilag jól be-
határolható, oktatási szintek és intézmények szerint is elkülönülő célcsoportok eseté-
ben fontos lehet a különböző korosztályokkal foglalkozó, de földrajzilag egymáshoz 
közel lévő tehetséggondozó szervezetek együttműködésének ösztönzése. Összessé-
gében azonban a tehetségpontok több mint fele több célcsoportot jelölt meg: egyne-
gye dük kettőt, míg 14%-uk hármat, 12%-uk pedig ennél többet.

A tehetségpontok kapcsolathálózatát elemezve elmondhatjuk, hogy inkább he-
lyi beágyazódásokkal rendelkeznek (civil szervezet, közigazgatási intézmény, álta lá-
nos iskola, egyetem). A tehetségpontok egymás közötti kapcsolódásai egyelőre rit-
kák, a fenntartók szerinti megoszlás vegyes. A tehetségpontok kapcsolathálójáról az 
interjúk alapján elmondható, hogy bizonyos térségekben egy-egy már régóta műkö-
dő, tapasztalt tehetségpont támogatásával indultak el további tehetségpontok, vagyis 
a tapasztalt szervezet mentori tevékenysége, tudásmegosztása kulcsfontosságú volt a 
létrejöttükben. 

Az interjúk tapasztalatai is azt mutatják, hogy egy-egy intézmény általában több 
tehetségterületen is végez fejlesztő munkát, s jellemzően a művészeti tevékenység az, 
ami kevésbé illik a hagyományos iskolai tehetséggondozó profilba, e terület kapcsán 
fordul elő leginkább egy másik szervezet igénybe vétele. A legtöbb interjúból az derül 
ki, hogy a tehetséggondozás során a szervezetek inkább az erős oldal fejlesztését tart-
ják fontosnak. Az általunk felkeresett intézmények között azonban olyat is találtunk, 
amelyik kifejezetten utalt arra, hogy törekszik a komplex tehetséggondozásra, azaz a 
tanulók esetében az erősséget felmutató tehetségterület mellett megpróbálja a kevés-
bé erős területeket is fejleszteni.

A tehetségazonosítás folyamata igen változatos, van ahol a megfigyelés és a pe-
dagógus javaslata, máshol az intellektus és a tanulmányi eredmények figyelembe-
vétele, megint máshol az érdeklődés a fő szempont, de előfordul motivációt vagy 
kreativitást mutató mérőeszközök alkalmazása is. Mindazonáltal a legtöbb általunk 
megkérdezett szakember inkább a mindenkit befogadó, mintsem a kirekesztő szem-
léletet képviseli.

E szemléletmódnak a kialakításában minden bizonnyal szerepe van a tehetség-
pont-hálózathoz való csatlakozásnak, számos pedagógus kifejtette ugyanis, hogy 
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szemléletformáló hatással volt rá, nem csupán a Magyar Géniusz Programban hoz-
záférhető továbbképzések révén, hanem a hálózatban megvalósult kapcsolatfelvéte-
lekkel, az egymástól való tanulással is. E területen példaértékű az a segítség, amely 
néhány egyetemen dolgozó szaktekintélytől érkezett a program beindításához, a sza-
bályzatban előírt feltételeknek megfelelő szervezeti működés megteremtéséhez. A te-
hetségponttá válás másik fontos eredménye az iskolák presztízsének és a pedagógiai- 
szakmai munka színvonalának az emelkedése, ami az iskolába jelentkezők számának 
növekedésében és a tehetséggondozást igénylő tanulók magasabb létszámában is 
megnyilvánulhat.

A tehetségponttá alakulást – jóllehet a tehetséggondozásnak a legtöbb jelenleg 
kiváló tehetségpontként működő szervezetben már hosszú időre visszatekintő ha-
gyománya van – vonzóvá tették a 2009–2011 közötti pályázatok is . Ezeknek azonban 
nem várt kedvezőtlen hatásai is lettek: elindultak ugyanis olyan programok, kezde-
ményezések, amelyek a pályázati források megszűnésével vagy átcsoportosulásával 
már nem tudnak ugyanolyan szakmai színvonalon megvalósulni, hiszen az intéz-
mények csak rövid távra tudnak tervezni, hiányzik a kiszámíthatóság. Az interjú-
alanyok némelyike viszont kisebb kockázatot lát ebben, az elhivatott pedagógusokra 
hivatkozva állítják, hogy nincs és a jövőben sem lenne fennakadás a támogatás meg-
szűnése esetén sem.
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KÖVETKEZTETÉSEK

A tehetség fogalma diffúz, tartalma és megítélése mindig társadalmi kontextustól 
függ és időben változó, egy adott társadalom határozza meg azt, hogy mi vagy ki 
számít tehetségnek, illetve azt is, hogy e téma mennyire kiemelt fontosságú.

Összességében azok tekinthetők tehetségesnek, akik átlagot meghaladó általános 
és speciális képességeik, kreativitásuk és a feladat iránti elkötelezettségük alapján  

– e négy fenti összetevő ötvözeteként – magas szintű teljesítményre képesek az élet 
va lamely tevékenységi területén. 

A tehetséggondozás kulcskérdései a tehetségek azonosítása, a tehetségfejlesztő prog-
ramok által kitűzött célok kiválasztása, a tehetségfejlesztés iskolai és iskolán kívüli 
szervezeti formáinak kiválasztása, a gazdagítás, dúsítás módjai, a tantestületi munka-
megosztás kialakítása és együttműködés a családdal.

A tehetség egyfelől bizonyos képességek összessége, másfelől az oktatási szakmára 
jellemző pedagógiai optimizmus azt sugallja, hogy minden képesség fejleszthető va-
lamilyen mértékben, minden gyermek „tehetséges valamiben”, s ez a tehetség jó okta-
tással és neveléssel kibontakoztatható. Az általunk megkérdezett szakértők tehet ség 
felfogását tehát az határozza meg, hogy mennyire hangsúlyozzák az azonosítható ké-
pességek egy meghatározott körét. Magyarországon a szakértők között nincs teljes 
egyetértés abban, hogy egész pontosan minek a fejlesztésére kell irányulnia a tehet-
séggondozásnak.

A tehetséggondozást szolgáló beavatkozások azonosításával kapcsolatos egyik leg-
fontosabb probléma az, hogy az erre irányuló programok és politikák Magyarorszá-
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gon nem határozzák meg pontosan sem a megcélzott tanulócsoportokat, sem pedig 
a fejlesztendő képességeket és készségeket.

A tehetség azonosítása szempontjából az utóbbi időszakban a nemzetközi és a hazai 
gyakorlatban is egyértelmű hangsúlyeltolódás érzékelhető. A kiválasztás mérésen és 
tanórai megfigyelésen alapuló módszerei mellett megjelennek a foglalkoztatáson ke-
resztül mintegy „magától” lezajló kiválasztódásra épülő eljárások. A kiválogatáson és 
a foglalkoztatáson alapuló kiválasztódás két eltérő megközelítése közötti különbség a 
tehetséggondozással összefüggő legfontosabb koncepcionális töréspont.

A kimagaslóan magas teljesítményt produkáló tanulók aránya a PISA-mérések ese-
tében. 

Magyarországon a tanulók teljesítménye mindhárom kompetencia területen szignifi-
káns mértékben alacsonyabb, mint az OECD országok átlaga. Ezek az eredmények 
nem azt mutatják, hogy hány matematikai vagy természettudományi tehetséggel 
ren delkező gyermek tanul a magyar iskolában, hanem azt, hogy a magyar oktatás 
men nyire képes e tehetségek kibontakoztatására.

A tehetséggondozás Magyarországon az ezredfordulón vált oktatáspolitikai kérdéssé, 
beavatkozást igénylő területté. De a téma nem volt idegen a magyarországi pedagó-
giai kultúra hagyományaitól, ráadásul az összekapcsolható volt az egyenlőtlenségek 
kérdésével.

A Nemzeti Tehetség Programról szóló országgyűlési határozat a program általános 
céljaként a „tehetséges fiatalok képességeinek kibontakoztatását és társadalmi hasz-
nosulását” rögzíti. Minden ennél konkrétabb célkijelölés alapján úgy tűnik, hogy a te-
hetséggondozáshoz kapcsolódó támogatások és beavatkozások célja, hogy egyáltalán 
legyen tehetséggondozás. Ennek következtében sem az eddigi beavatkozások, sem 
pedig a tehetséggondozás politikájának későbbi továbbfejlesztése nem támaszkodhat 
határozott elképzelésekre. Nem tudni, melyek az e területen szükséges beavatkozások 
konkrét céljai, s e célok teljesülése milyen módon értékelhető.

A tehetséggondozás szervezeti hátterét eleinte főként a non-profit szervezetként 
működő szakmai szervezetek és néhány felsőoktatási intézmény biztosította. Ezeket 
fogta össze a 2006-ban megalakult Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége.  
A tehetséggondozás szervezeti hátterének biztosítása érdekében a civil társulások 
mellett komoly szerepet játszottak az állami programirodák. Szervezeti – és ennek 
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kö  vetkeztében finanszírozási – értelemben a tehetséggondozásra jelenleg is a civil és 
ál lami szervezetek közötti együttműködés és munkamegosztás a jellemző.

A már jelzett koncepcionális hangsúlyeltolódás a foglalkoztatáson keresztül kibon-
takozó és megmutatkozó tehetségfelfogás felé egyúttal erősen felértékeli a gazdagí-
tás szükségességét is. Az ebbe a körbe tartozó legkülönbözőbb tevékenységeknek a 
magyar oktatásban komoly hagyománya van. Elsősorban két programtípusnak van 
kiemelt jelentősége: a tanulmányi versenyeknek és a szakköröknek.

A tehetséggondozás szempontjából két terület különösen fontos: a pedagógusképzés 
és továbbképzés, valamint a szükséges tudásháttér biztosítása.

A 2011-es köznevelési törvény alapján kialakuló új rendszerirányítási (kormányzási) 
eszközrendszerre való átállás számos olyan kockázatot hordoz, amely szűkíthetik a 
tehetséggondozás mozgásterét. Ezek a kockázatok a differenciálás, a gazdagítás, a jó 
gyakorlatok átvételének, a civil szereplőkkel való együttműködés és a szükséges szak-
mai szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségeit korlátozhatják.

A tehetségpontok hálózata egyedülálló kereteket biztosít minden további oktatás-
politikai vagy fejlesztő beavatkozás számára és jelentős mértékben hozzájárulhat a 
tehetséggondozó programok fenntarthatóságához.

Az ország egyes régióinak, illetve megyéinek bekapcsolódása a Nemzeti Tehetség 
Programba nem egyenletes. Békés, Bács-Kiskun és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék 
intézményei jelentősen felülreprezentáltak, Győr-Moson-Sopron és Pest megye in-
tézményei viszont alulreprezentáltak a programban. A bekapcsolódott intézmények 
egyenlőtlen területi eloszlásával függ össze a Nemzeti Tehetség Programban az okta-
tási intézményeknek megítélt támogatások egyenlőtlen területi megoszlása is.

A tehetséggondozást szolgáló jelentős mértékű források és a programok nagy mérete 
ellenére alig készültek ezen a területen értékelések és hatásvizsgálatok. Ezekre már 
csak azért is szükség lenne, mert az igen kevéssé egyértelmű célok és a sikerkrité-
riumok hiánya miatt a programok saját monitoringja szinte egyáltalán nem állít elő 
használható információt. Mindennek következtében e programok eredményességé-
ről szinte semmit sem tudunk.

Összességében a magyarországi tehetséggondozásra irányuló oktatáspolitikai gya-
korlatra az jellemző, hogy azt önálló, sok esetben oktatáspolitikát helyettesítő, fej-
lesztési programok alkotják, melyek közpolitikai (szabályozási, finanszírozási és 
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in tézményi értelemben) nem állnak össze valamilyen koherens tehetséggondozási 
rendszerré. E tekintetben a 2011 utáni szabályozás előrelépést jelent, de a tehetség-
gondozás általános céljának integrálása a szabályozásba önmagában nem jelenti 
annak rendszerré válását. A tehetséggondozás fejlesztését szolgáló beavatkozások 
koordinációja mostanáig elsősorban a nagyobb fejlesztési programokat lebonyolító 
szervezetekhez köthető.

A számos fejlesztési program intézmények sokaságában gazdagította a tehetséggon-
dozást. E programok kiinduló feltételezése azonban az, hogy a bevont intézmények 
nagy száma biztosítja a rendszerszintű hatást. Ez a feltételezés – más nagyméretű fej-
lesztési programok tapasztalatait is figyelembe véve – nem igazolható. Az összegyűlt 
intézményi gyakorlatok rendszerszintű kiterjesztésére irányuló oktatáspolitikai és 
fejlesztési erőfeszítések elégtelenek. Ezt súlyosbítja, hogy 2013-tól az oktatási intéz-
mények önállóságának szűkülése jelentősen csökkentette jó gyakorlatok átvételéhez 
szükséges abszorpciós képességüket.

A rendszerszintű kiterjesztést, egy nemzeti rendszer kialakítását, és a jó gyakorlatok 
széleskörű elterjesztését alapjaiban nehezíti meg a tehetséggondozásra irányuló in-
tézményi programok kutatásának, értékelésének, rendszerezésének és hitelesítésének 
hiánya. 
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M E G Á L L A P Í TÁ S O K

A magyar oktatás hatékonysága tehetséggondozás szempontjából

A kimagaslóan magas teljesítményt produkáló tanulók aránya a PISA-mérések ese-
tében Magyarországon mindhárom kompetencia területen szignifikáns mértékben 
alacsonyabb, mint az OECD országok átlaga. Ezek az eredmények nem azt mutatják, 
hogy hány matematikai vagy természettudományi tehetséggel rendelkező gyermek 
tanul a magyar iskolában, hanem azt, hogy a magyar oktatás mennyire képes e te-
hetségek kibontakoztatására. Ehhez hasonlóak a kompetenciamérések eredményei, 
ugyanakkor a mérési adatok részletes megismerése mellett fontos szem előtt tartani, 
hogy az eredmények csak bizonyos típusú tehetségtípusok kibontakozását mutatják. 

A tehetség azonosítása szempontjából az utóbbi időszakban a nemzetközi és a hazai 
gyakorlatban is egyértelmű hangsúlyeltolódás érzékelhető. A kiválasztás mérésen és 
tanórai megfigyelésen alapuló módszerei mellett megjelennek a foglalkoztatáson ke-
resztül mintegy „magától” lezajló kiválasztódásra épülő eljárások. A kiválogatáson és 
a foglalkoztatáson alapuló kiválasztódás két eltérő megközelítése közötti különbség 
lehet a tehetséggondozással összefüggő legfontosabb koncepcionális töréspont. A te-
hetségneveléssel foglalkozó szervezetek sokszínűsége értéknek tekinthető, megőrzé-
se és továbbfejlesztése fontos feladat a jövő számára.
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A területi egyenlőtlenségek mértéke, kompenzálása

Az ország egyes régióinak, illetve megyéinek bekapcsolódása a Nemzeti Tehetség 
Programba nem egyenletes. Békés, Bács-Kiskun és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék 
intézményei jelentősen felülreprezentáltak, Győr-Moson-Sopron és Pest megye in-
tézményei viszont alulreprezentáltak a programban. A bekapcsolódott intézmények 
egyenlőtlen területi eloszlásával függ össze a Nemzeti Tehetség Programban oktatási 
intézményeknek megítélt támogatások egyenlőtlen területi megoszlása is. Hasonló 
egyenetlenségek rajzolódnak ki a Tehetségpontok esetében is, ahol Vas, Komárom- 
Esztergom, Nógrád, Veszprém és Somogy megyék mutatják a legkisebb aktivitást.

A területi hozzáférést vizsgálva szintén egyenlőtlenségek figyelhetők meg a párhuza-
mos művészeti képzést nyújtó középfokú intézmények tekintetében.

A hozzáférés különbségei településszint szerint is megjelennek. Ellátottság tekinteté-
ben a főváros helyzete a legkedvezőbb, míg a községek ellátottsága a legkedvezőtle-
nebb. Igaz ez a leginkább elterjedt tehetséggondozási formákra is, mint az alapfokú 
művészetoktatási intézményekre és a tehetségpontokra. A területi hátrányok leküz-
désére alternatív tehetségtámogatási formák kidolgozásával és bevezetésével lehet 
erőfeszítéseket tenni, például online programok segítségével.

A tehetségpontok regionális kiterjedése az utóbbi években valamivel egyenletesebbé 
vált, s ez a tehetségkínálat térbeli, településtípusok szerinti megoszlására is kedvező 
hatással volt. Ugyanakkor a kisebb településeken, illetve a helyi hatókörrel működő 
tehetségpontok esetében a lehetőségek a tehetségterületek sokfélesége szempontjából 
jóval korlátozottabbak, mint a nagyobb városokban. Ezáltal a kisebb településeken 
élők tehetséggondozó tevékenységbe való bekapcsolódásának esélye alacsonyabb, 
kü lönösen speciális területeken (zenei, művészeti), illetve bizonyos korcsoportokat 
tekintve. 

A társadalmi egyenlőtlenségek kompenzálása

A hátrányos helyzetű tanulókat támogató országos hatókörű programok, így az Arany 
János tehetséggondozó Program intézményei és az Útravaló-Macika Ösztöndíjprog-
ramba bekapcsolódó intézmények területileg ott koncentrálódnak leginkább, ahol 
legnagyobb arányban élnek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, 
ugyanakkor a programokba bekerülő tanulók létszámának növelése erőteljesebben 
tudná segíteni a rászorulókat. 
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A gimnáziumban és szakközépiskolában tanulók számára általánosan elérhető tá-
mogatási formát jelent az Útravaló Ösztöndíjprogram, számukra azonban nincs más 
anyagi támogatási lehetőség költségvetési forrásból, az önkormányzati vagy alapítvá-
nyi források pedig kevés helyen jellemzőek. 

A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók támogatását célzó 
programok késői beavatkozást nyújtanak (az Arany János programok a középszinten 
tanulókat célozza meg, az Útravaló-Macika Ösztöndíjprogram pedig 7. évfolyamtól 
nyújt támogatást). Szükséges lenne a tanulók támogatása korábbi időszakban is.

Fokozott figyelmet érdemelnek azok a tehetségígéretek, akik különféle nehézségekkel 
küzdenek (részképesség-zavarok, magatartási-beilleszkedési problémák stb.). Szá-
mukra szükséges különféle támogatásokat biztosítani a tanulmányaikban való elő-
rehaladáshoz.

A tehetséggondozás intézményeiként elsősorban a gimnáziumokra, művészeti szak-
középiskolákra tekintenek, a szakképzés erősen elhanyagolt terület.

A tehetséggondozás fontos alappillére a tanulók képességeinek kibontakoztatása.

A tehetséggondozását célzó programok hatékonysága, értékelése

A tehetséggondozást szolgáló jelentős mértékű források és a programok nagy mérete 
ellenére alig készültek ezen a területen értékelések és hatásvizsgálatok. Ezekre már 
csak azért is szükség lenne, mert az igen kevéssé egyértelmű célok és a sikerkrité-
riumok hiánya miatt a programok saját monitoringja szinte egyáltalán nem állít elő 
használható információt. Mindennek következtében e programok eredményességé-
ről nagyon kevés ismeretünk van.

Az Arany János Tehetséggondozó Programról elvégzett költséghatékonysági vizsgálat 
azt mutatja, hogy hosszú távon mindenképpen érdemes ilyen típusú oktatási progra-
mokba fektetni, mert az mind az egyén, mind a társadalom számára megtérül.

A rendszerszintű kiterjesztést, egy nemzeti rendszer kialakítását és a jó gyakorlatok 
széleskörű elterjesztését alapjaiban nehezíti meg a tehetséggondozásra irányuló in-
tézményi programok kutatása, értékelése, rendszerezése és hitelesítése, pontosabban 
ezek hiánya. 
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A tehetséggondozás hatékonyságának mérésére jelenleg nem állnak rendelkezésre 
mutatószámok. A sokszínű tehetséggondozás és a szemléletbeli eltérések ellenére 
fon tos lenne, hogy induljon gondolkodási folyamat ennek irányában. 

A tehetséggondozó programokban résztvevők utánkövetése jelenleg nem működik 
rendszerszinten. Szükséges lenne ennek módszertani kidolgozása és működtetése.

Fontos mutató lehet a programokból való lemorzsolódás mérése, vizsgálata, amely-
nek csökkentése érdekében érdemes a tanulókat nyomon követni, szükség esetén 
visszaintegrálni, és szabottan támogatni őket. 

A különböző oktatási szintek között nem valósul meg szisztematikus együttműködés. 
Sem egyes programon belül (például Arany János Programok), sem közöttük nem 
valósul meg a tudásmegosztás, a tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok átadása.

A tehetséggondozó programok átjárhatósága, együttműködése

A közoktatásból a felsőoktatásba való továbblépés, és a tehetségek felsőoktatásban 
való kimagasló eredményessége érdekében szükséges erősíteni a két oktatási alágazat 
közötti kapcsolatot, elsősorban két fő területen: a) az információátadás tekintetében, 
illetve b) az átmenet sikerességének elősegítésére irányuló projektek, programok és 
kezdeményezések közötti koordináció révén. Ennek oka, hogy egyrészről a felsőok-
tatásban zajló ciklusos képzésben a közoktatásban feltűnt és továbbtanuló tehetséges 
fiatalok újra-felfedzése és bevonása a tudományos munkába késedelmet szenved az 
alapképzésben, elsősorban információhiány miatt. A probléma elhárítása érdekében: 
(1) Meg kell keresni a módját, hogy ismét át lehessen adni a OKTV helyezések adatait 
annak a felsőoktatási intézménynek, amelyikbe a fiatal felvételt nyert (ez korábban 
jó hatékonysággal működött és jelentősen lerövidítette a felvételt nyert tehetségek 
azonosítását és bevonását); (2) Segíteni kell a bekerülő tehetséges fiataloknak, hogy 
azokhoz az információkhoz gyorsan és egyszerűen hozzáférhessenek, amelyek tar-
talmazzák a tehetséggondozás felsőoktatási formáit, lehetőségeit és elérhetőségeit; 
a tehetséggondozással foglalkozó oktatók neveit és elérhetőségeit; saját érdeklődési 
területén működő tehetséggondozást vállaló oktatók-kutatók neveit, elérhetőségeit.

Megfigyelhető az is, hogy számos tehetséggondozó program, kezdeményezés, szer-
vezet működik mind a középfokú oktatásban, mind a felsőoktatásban, ám ezek sem 
horizontálisan, sem vertikálisan nem tudnak egymásról, nincs közöttük kapcsolat, 
így az erőforrások és a tehetséggondozásra fordított energia s eredmények gyakran el- 
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enyésznek, vagy nehezen hasznosulnak. Ennek elősegítésére – és részben az a) pont -
ban foglaltak támogatására is – az érintettek bevonásával központi koordinációs me-
chanizmust kell kidolgozni és működtetni. 

A tehetséggondozás finanszírozásának jellemzői

A túlzottan a pályázati rendszerre épülő forrásallokáció bizonyos tekintetben hekti-
kus fejlesztéseket tesz lehetővé, ami a napi szintű működést, fenntarthatóságot ne-
hezíti. Szükséges biztosítani, hogy a támogatások hosszabb távra is tervezhetőek, át-
láthatóak és kiszámíthatóak legyenek, s azokból szükség esetén a versenyek nevezési 
díjai, az utazási és szállásköltségek is finanszírozhatók legyenek.

A finanszírozás bizonytalansága még az olyan hosszú ideje működő program fenn-
tarthatóságát is veszélyezteti, mint az Arany János Program.

A J Á N L Á S O K  A  T E H E T S É G P O N T O K  R É S Z É R E

A célcsoportok és a tehetségterületek szerinti összetétel vizsgálata alapján kevesebb a 
fiatal felnőtteknek, vagy a felsőoktatásban tanulóknak, s még kevesebb a 35 év felet-
tieknek szóló lehetőség. Ez utóbbi csoport abból a szempontból is figyelmet érdemel, 
mivel esetükben a településtípus szerinti egyenetlenségek még inkább szembetűnő-
ek: a kisebb településeken alig találhatóak fiatal felnőtteknek, vagy 35 év felettiek-
nek szóló programok. A térségi hálózatoknak, az egymás közelében működő tehet- 
ségpontok együttműködésének ilyen esetekben különösen nagy jelentősége lehet, 
növelve a kisebb településeken élők tehetséggondozó tevékenységbe való bekapcsoló-
dá sának esélyét. Természetesen nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy ennek 
anyagi vonzatai is vannak, elsősorban az utazási és az időbeli ráfordításokat tekintve, 
ezért szükséges lehet a tehetséggondozás terén olyan oktatási, mentorálási formák 
kifejlesztése és támogatása, amelyek a tehetséggondozás hagyományos személyes,  
face-to-face formáitól eltérő szemlélettel bírnak.  

Az egyenlőtlenségek nem csupán a tehetségkínálat szempontjából érdemelnek figyel-
met, hanem amiatt is, mert azokon a területeken, ahol kisebb a lefedettség, az alacso-
nyabb sűrűség miatt kisebb a hálózatosodás esélye is. A tehetséggondozási kínálat 
egyenetlenségei pedig végső soron maguk is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egyes 
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kevésbé fejlett térségek – a tehetség kibocsátás, megtartás és vonzás hármasát tekint-
ve – a rosszabb tehetségháztartással rendelkező térségek közé tartoznak.     

A szervezetek közel fele olyan tevékenységet végez, ami korosztályilag jól beha-
tárolható, oktatási szintek szerint is elkülönülő célcsoportra irányul, így a tehetség-
gon  dozás folyamatossága miatt különösen fontos lehet a különböző korosztályok-
kal foglalkozó, de földrajzilag egymáshoz közel lévő tehetséggondozó szervezetek 
együttműködése.  

A tehetségpontok kapcsolati hálójáról elmondható, hogy policentrikus, és hogy leg-
inkább helyi intézmények találhatók a háló középpontjában. A tehetségpontok továb-
bi ösztönzése javítaná az egyes tehetségpontok közötti információáramlást, szakmai 
tapasztalatcserét, és a tehetséges gyerekek tehetségpontok közötti mobilitását. 

A területi hátrányok leküzdésére alternatív tehetségtámogatási formák kidolgozásá-
val és bevezetésével lehet erőfeszítéseket tenni, például online programok segítsé-
gével.

A tehetségpontként való regisztrációt a szervezet motivációján kívül a régióban talál-
ható, már tapasztalt tehetségpontok mentorálása is ösztönözheti. Ennek a folyamat-
nak a támogatása, ösztönzése különösen olyan térségekben lehet hasznos, ahol még 
kevés, vagy csak szórványosan található működő tehetségpont.

A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók támogatását célzó 
programok késői beavatkozást nyújtanak (az Arany János programok a középszinten 
tanulókat célozza meg, az Útravaló-Macika Ösztöndíjprogram pedig 7. évfolyamtól 
nyújt támogatást). Szükséges lenne a tanulók támogatása korábbi időszakban is.

A tehetséggondozó programokban a résztvevők utánkövetése jelenleg nem működik 
rendszerszinten. Szükséges lenne ennek módszertani kidolgozása és működtetése. 
Fontos mutató lehet a programokból való lemorzsolódás mérése, vizsgálata, amely-
nek csökkentése érdekében érdmes lenne a tanulókat nyomon követni, szükség ese-
tén visszaintegrálni, és személyre szabottan támogatni őket.

Meg kell keresni a módját, hogy ismét át lehessen adni a OKTV helyezések adatait 
annak a felsőoktatási intézménynek, amelyikbe a fiatal felvételt nyert (ez korábban 
jó hatékonysággal működött és jelentősen lerövidítette a felvételt nyert tehetségek 
azonosítását és bevonását); (2) Segíteni kell a bekerülő tehetséges fiataloknak, hogy 
gyorsan és egyszerűen hozzáférhessenek azokhoz az információkhoz, amelyek tar-
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talmazzák a tehetséggondozás felsőoktatási formáit, lehetőségeit és elérhetőségeit; 
a tehetséggondozással foglalkozó oktatók neveit és elérhetőségeit; saját érdeklődési 
területén működő tehetséggondozást vállaló oktatók-kutatók neveit, elérhetőségeit.

Kiemelten fontos a tehetséggondozás szereplői közötti kapcsolatépítés, network-épí-
tés, a programok és projektek összekapcsolása, az eredmények nyomon követése és 
értékelése és mindezek közzététele nyilvános felületen. Külön megoldást kell kidol-
gozni arra, hogy ez a tevékenység ne álljon meg valamelyik alágazat határán, hanem 
problémamentesen áthidalja azt.

A tehetséggondozás szolgáló beavatkozások szempontjából két területnek kiemelke-
dő fontossága van: a pedagógusképzésnek és továbbképzésnek, valamint a szükséges 
tudásháttér biztosításának. A tehetséggondozással foglalkozó humán erőforrás szá-
mára szükséges e területek további megerősítése, fejlesztése, a programokban ennek 
tervezése is.
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