
Integrált nevelés –

egyénre szabott fejlesztés
„Ha sikeres akarsz lenni, a dolog nagyon egyszerű.

Érts ahhoz, amit csinálsz!

Szeresd, amit csinálsz!

És higgy abban, amit csinálsz!”

(Will Rogers)

Összeállította:

Patakfalvi Attiláné

tehetséggondozási szakértő



Integrációról általában - gondok

Oktatás eredményessége – tanítási folyama 

egyéniesítése, a különbségek  csökkentése a 

teljesítmények között

 Sok a tanulási kudarc – korrepetálás, napközi, 

felzárkóztatás, szakemberek fejlesztése stb.

 Legnagyobb gond - a nagy különbségek, a szociálisan 

hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanulók létszáma 

magas

 Ahol jelen van az agresszió, neveletlenség, nem tanultak 

meg tanulni, nem szeretnek tanulni, nem motiváltak, 

nincs szülői minta, nincs életcél, nem tud olvasni, - a 

módszerek nem megfelelőek



Mikor vagyunk sikeresek?

Ha olyan tudás birtokába juttatjuk a tanulókat, amellyel képes

alkalmazkodni a változó munkaerő igényekhez.

 Alkalmazhatóbb tudás elsajátíttatása

 Életkornak, képességnek megfelelő fejlesztés, tevékenykedtetés

Kompetenssé tenni tanítványainkat a megszerzett tudás alkalmazására, hogy 

majd alkalmazkodni tudjon a kihívásokhoz.

Kompetencia= bizonyos feladat ellátására való alkalmasság, illetve képesség

mely alkalmassá tesz arra, hogy különféle helyzetekben  a megszerzett

tudást, rutint alkalmazni tudja tanítványunk.



Hogyan tudjuk megvalósítani?

Mik az akadályok?

 Magas osztálylétszám

 A tanulók közötti óriási különbségek (minden tekintetben)

 Az integrált neveléshez nem vagyunk felkészülve

 Nincs kellő rutin a differenciált, adaptív oktatásban

 A hátrányos helyzetet nehéz kompenzálni

 Nehéz a szülőkkel együttműködni – idő, értelmi 

különbségek, értékrend stb.



Hogyan érheti el az intézmény, a pedagógus, 

hogy közel kerüljön a problémák megoldásához?

 A differenciálás – felzárkóztatás, tehetséggondozás, egyéni foglalkozások – jogi 
szabályozás

 Egyénre szabott fejlesztés – differenciálás – képesség szerinti csoportok – emelt 
szintű képzések

 Hátránykompenzálás – felzárkóztató programok

 Adaptív oktatás – lehetőséget teremteni a saját ütemű haladásra, szintjüknek 
megfelelő elsajátítási módokat biztosítani

Differenciálás                                  - Adaptív oktatás

Cél:   minimumkövetelmények  teljesítése  - minden tanuló teljesítményének                          

növelése

Lemaradó – tehetséges - gyerekre              - minden gyerek szükségletére        

koncentrál törekszik



Mit tehetünk? Hogyan fogjunk hozzá?

 A ránk bízott tanulók megismerése – képességek feltérképezése, szülői 

háttér stb.

 A differenciálás, adaptív oktatás elsajátítása, rutinszerzés

 Tanulásszervezési formák alkalmazása

 A beilleszkedést segítő kommunikációs, szociális képességek fejlesztése

( kommunikációs készség, gondolkodás, döntéshozás, önismeret, kapcsolat, 

környezet, egészséges élet, közösség, szabályok…)

Projekmódszer

• Olyan területek fejlesztése - együttműködés, tolerancia, empátia, egymás 
iránti figyelem,tisztelet, önállóság, tanulási készség - egymást segítve tanulni,

szabályjátékok, mozaikszerű feladatmegoldás, közös munka, szerepjáték, 

megbeszélés, bemutatás, alkotótevékenységek biztosításával növelni a tanuló 

önállóságát, önbizalmát, megfelelő kihívásokra ösztönözni



Megismerés – tapasztalatok összegzése

„Képességcsokor”



A tehetségfejlesztés lépései:

Helyzetkép

 Rögzítés

 Összegzés

 Képességcsokor

 Tervkészítés

 Fejlesztés



Képességterületek megfigyelése

Testi, motoros 

Értelmi

Szocializációs

Érzelmi, akarati

Anyanyelvi

Tanulási 

képességek



Tapasztalatok, megfigyelések
(pedagógus, szülő)

Motivációs jegyeire jellemző:
kíváncsi, önálló

problémamegoldása fejlett

munkájában kitartó, sohasem unatkozik

határozott érdeklődési területe van

Vezetői tulajdonságai:
könnyen teremt kapcsolatot
szívesen vállal feladatokat
jó szervező

Kreativitására jellemző:
ötletekben gazdag, újszerű 
megoldásokat keres,
szokatlan kérdéseket tesz fel,
fejlett képzelőerővel rendelkezik,
fejlett művészi beállítódása, 
alkotókészsége

Képességei, intellektuális jegyei:
széleskörű ismerettel rendelkezik
kimagasló szóbeli kifejezőképessége 
fejlett lényeglátása, logikája, 
memóriája, figyelme,
helyzetfelismerése, kritikai készsége



Diagnosztizálás -A tanuló megismerése
(tulajdonságlista)

Kognitív tesztek, eljárások

- intelligencia-tesztek: általános és speciális képességek mérése
- kreativitás mérése rajzos és nyelvi tesztekkel (Barkóczi Ilona és csapata)
- tanulóképesség mérése - új helyzetekre való reagálás
- problémamegoldó tanulás funkcionális képességének mérése (Klein Sándor 
által készített tesztek)
- tanulási stílus mérése 
- tantárgytesztek 

Nem kognitív eljárások

- a tehetség motivációs, érdeklődési mozzanatait tárja fel
- énkép és önértékelő teszt, amely megkülönbözteti a tehetségest az 
átlagostól
- információgyűjtés (tanári és szülői megfigyelés)



A tehetség meghatározása

Harsányi István klasszikus meghatározása szerint:

„ Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd 
gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakoztatott képességet
értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területén az 
átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létre hozni." 

A legáltalánosabban elfogadott a Renzulli-féle tehetségmodell.

Ez a modell négy összetevőjét emeli ki a tehetségnek:

- átlag feletti általános képességek,
- átlagot meghaladó speciális képességek,
- kreativitás,
- feladat iránti elkötelezettség.



A tehetség

Harsányi István klasszikus meghatározása szerint:

- átlag feletti általános képességek,

- átlagot meghaladó speciális képességek,

- kreativitás,

- feladat iránti elkötelezettség

Czeizel – féle tehetségmodell

Komplexebb látásmód

Gyarmathy Éva

„A szemléletek egyeztetése, megvitatása vezet a hatékony megoldásokhoz. A szakmai vita 

kiváló eszköz a szakmai fejlődésre. Ennek hiánya és az elavult szemlélet erőltetése ismét 

visszaveti a már megindult fejlődést a tehetségesek ellátásában.”



Felismerés

Szülő - pedagógus felismeri a „tehetségígéreteket”

Nem biztos, hogy kibontakozik tehetsége –
gátló tényezők:

- Másságot nehezen fogadja el a közvetlen környezet
- A szülő nem megfelelő nevelése, feltételek biztosítása

szétaprózza a tehetséget, sok szakkör
- Tudunk-e képességeknek megfelelő oktatást felkínálni,                  

megfelelően differenciálni a tanórákon? 
- Tudunk-e megfelelő tárgyi és személyi feltételeket biztosítani?

-Van-e kölcsönös tájékoztatás szülő és pedagógus – fejlesztő  

pedagógus, pszichológus - között a tehetséggel kapcsolatban?



Tanórai differenciálás
 Biztosítja mindenki számára a vonzó feladatot (motivál)

 Felkínálja a tanulás különféle módszereit – képességekre támaszkodik

 Lehetővé teszi az eredmények változatos megközelítését

 Kielégítse a tanulók érdeklődését, tudásvágyát

 Megalapozza a tanulást



Tanórán kívüli lehetőségek biztosítása
iskola – szülői ház



Tehetségfejlesztés 
tárgyi, személyi feltételek, tehetségek munkáinak bemutatása

A nevelő elhivatottsága, módszertani kultúrája, tárgyi feltételek



Tudatos munka
 Gyermekek ismerete – játék, beszélgetés, tevékenység, feladatvégzés, terem, 

berendezés 

(Érzelmek kimutatása, érzelmek közvetítése. Ha nem tanulják meg átadni érzéseiket, 
elveszíthetik

motivációjukat, belső ösztönző erejüket. Szükség van arra, hogy elmondhassák örömüket, 

aggodalmaikat, félelmeiket. Meg kell közben tanulniuk az önfegyelmet, mások érzéseivel és 

viselkedésével szemben türelmesnek, megértőnek lenniük.)  

Drámajáték személyiségfejlesztő hatása mással nem helyettesíthető.

Kooperatív, együttműködő  tanulás – együttműködő tanulás, együttműködési hajlandóság 
(sorversennyel megalapozni) személyes cél, szociális kapcsolat, együttműködés, pozitív 
értékek

* Csoportmunka – lehetőség a spontaneitásra, személyes képesség, kreativitás, párbeszéd –
állandó tevékenységet biztosít, a kommunikációra ad lehetőséget, szabálytartás, 
személyes tevékenység, játék, közös probléma

 Célok meghatározása  - Mit, mivel ?(Feladatok világos megfogalmazása, számítógéppel 
készített fejlesztő játékok.)

 Feladatok tervezése – eszközök, módszerek, tanulásszervezési formák



Tehetségek felismerése

- Nevelői, szülői tulajdonságlista
- A gyermek képességeinek feltárása, intenzív fejlesztése – hatékony 

pedagógiai eszközökkel

DIAGNOSZTIZÁLUNK – Tehetségpont, tehetséggondozás szakértő

NEVELŐI, SZÜLŐI KÉRDŐÍV- TULAJDONSÁGLISTA - SZÜLŐI NYILATKOZAT

IDŐPONT – MEGFELELŐ SZAKEMBERHEZ IRÁNYÍTÁS, PSZICHOLÓGUS IQ TESZT

ÖSSZEGZŐ VÉLEMÉNY - JAVASLAT INTÉZMÉNYNEK, SZÜLŐNEK

TUDÁSPRÓBÁKAT ÁLLÍTUNK ÖSSZE, NYOMONKÖVETÜNK, VERSENYEZTETÜNK,

TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMOKAT BIZTOSÍTUNK – szakkör, emelt óraszám …

Fejlesztünk:
- Általános intellektuális képességek és a speciális képességek párhuzamos 
fejlesztése
- Kiemelten a személyiségfejlesztés – motiváció, önismeret, alkalmazkodás, 
moralitás, viselkedéskultúra stb.



Komplex tehetséggondozó program

- A tehetségek erős oldalának fejlesztése
- A tehetséggel összefüggő gyenge oldal 

fejlesztése – megnehezíti vagy akadályozza

- Egyedi segítségnyújtás - alulteljesítő tehetségek

- Megelőzés, megfelelő légkör – azt kell megakadályozni, hogy kedvét 
elveszítse, vagy elbátortalanítsa a többit – szociális kapcsolatok fejlesztése!!!

- Kiegészítő tevékenységek – közvetlenül semmit 
sem nyújt a gyermek tehetségével 
kapcsolatban – pl. a magas intellektuális képességekkel rendelkező gyermekeket a 
festészetben, táncban, sportban támogatják 

- Ezek nélkül nincs hatékony tehetséggondozás! A komplex, egész napos programokban ezekről kell 
gondoskodni!!



A komplex program
(Mátészalkai Móricz Zsigmond Általános Iskola - 1999 óta komplex tehetségfejlesztés Polonkai Mária 

vezetésével dolgozták ki a szempontokat) 

- A képzési idő teljes egészét átfogja, az egyes 
elemek kapcsolatban vannak egymással, a 
személyiség folyamatos vizsgálatával megfelelő 
személyiségformálás valósul meg.
4 részből áll
- lineárisan dúsított tantervek
- A csoportos és egyéni differenciálás
- Délutáni foglalkozások komplex szervezése
- Záróvizsgák, tudásszint mérések - hatásvizsgálat



TANTERVKÉSZÍTÉS TEHETSÉGESEKNEK
A hatékony tehetséggondozás leghangsúlyosabb területe a tehetséges tanulók természetére épülő 

speciális tanmenet készítése. 

A speciális tanmenet alapvetően a magasabb szintű gondolkodást, a feldolgozási készségeket és 
a tantárgyakon átívelő megközelítéseket hangsúlyozza. 

Ezeket a következő főbb  szempontok érvényesítésével érhetjük el:

1. A tanterv szintjének olyannak kell lenni, hogy a tehetséges tanulót érdekelje, és számára 
kihívást jelentsen.

2. A tanterv ajánlott ütemét úgy kell igazítani, hogy az megfeleljen a gyorsabb és a lassabb 
ütemnek is, a tanterv kihívása természetétől függően.

3. A tanterv összetettségének tükröznie kell a tehetséges tanuló kapacitását, komplex 
fejlesztését

Tervezzük meg a jó tanítási/tanulási metodológiákat, amelyek figyelembe veszik a 
motivációt, a gyakorlatot, a visszajelzést!

Figyelembe veszi a társakkal való együttműködést 

Lehetőséget biztosít a személyes és szociális értékek kialakítására, valamint a 
személyes értékrendszer kialakítására

Lehetőséget biztosít a verbális és nem verbális rendszerek és készségek 
kifejlesztésére az elképzelések megvitatására, megosztására és kicserélésére



Nézetek, változások

Korábbi nézet: „ A tehetség utat tör magának”.
Ma már világszerte egyértelműen megfogalmazódik az a követelmény, amit Czeizel

professzor már évekkel ezelőtt meghirdetett:
„A tehetséget keresni kell”!  Nehéz azonosítani.

Azonosítás, gondozás komplex feladat!
Tanító, pszichológus, tehetséggondozó, szülő…

Sokan az iskolai tehetséggondozó munka legkritikusabb pontjának tartják ezt a 
területet.

Tehetségekre való odafigyelés - Csermely Péter professzor által fémjelzett „Magyar 
Géniusz Tehetségprogram” 

Nemzeti Tehetségprogram keretében lehetőség van tehetségprogramok támogatására

Az Európai Unió támogatásával a Tehetséghidak Program



Tehetséggondozás sikere

 Legtöbbet a család tehet

 A pedagógus felelőssége megnőtt

- a képességek megismerése

- célirányos fejlesztés

- lehetőség biztosítása

a tehetség számára

 Megismerő munka ( családi nevelés
értékrendje, nevelési elvei)

 A hátrányok kompenzálása
 Tudatos fejlesztés (tanórán,  tanórán

kívül, családban)
 Változatos tanulási formák 

alkalmazása
 Differenciált nevelő-oktató munka
 Nevelő, szülői, fejlesztőpedagógus 

team munkája
 Megfelelő tárgyi és személyi 
feltételek
(nevelő, család, szakember)



„LEGNAGYOBB TERMÉSZETI KINCSÜNK: A TEHETSÉG”
(Czeizel Endre)

Öt kritériumot érdemes kiemelni:

(1) a tehetség potenciát, lehetőséget, ígéretet, reményt, esélyt jelent
(2) valamelyik emberi tevékenységi körben
(3) olyan kiemelkedő teljesítményre, amely
(4) társadalmilag hasznos és amely
(5) megelégedettséggel, örömérzéssel, tehát sikerélménnyel jár elérője számára.

A pedagógus feladata: 

felismerje, támogassa, lehetőséget teremtsen, hogy a csiszolatlan 
gyémántok, „ fényes, értékes kövekké” válhassanak.



Köszönöm a figyelmet!

Minden kedves kollégának sikeres

munkát kívánok!


