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AZ ELŐADÁS VÁZLATA

1. Elméleti keretek: 

- tehetségfogalmak, értelmezések

- tehetségmodellek a szülői részvétel szemszögéből

2. A kutatásról

- a kutatás célja, kérdései

- vizsgálati módszerek, minta

3. Kutatási eredmények  

4. Összegzés



AZ ISKOLA ÉS A SZÜLŐ 

KAPCSOLATRENDSZERE 

Oktatási rendszer szintjén:

- eredményesség

- méltányosság, esélyegyenlőség

- korai iskolaelhagyás megelőzése 

Intézményi szint: 

- intézményi célok / iskolai gyakorlat

Osztály szint:

- osztályfőnök nézetei és gyakorlata a szülőkkel való 
kapcsolattartásról  

Egyéni szint: 

- szülő-pedagógus kétirányú kommunikáció, 
kompetenciahatárok

- szülők részvétele, bevonódása gyermekük iskoláztatásába



AZ ISKOLA ÉS A SZÜLŐ 

KAPCSOLATRENDSZERE 

Partnerkapcsolat – értéktelített terminus, pozitív jelentéstöbblet 

A korábbi „szülő, mint fogyasztó” helyett a „szülő, mint partner” 

kifejezések jellemzők (Byrne és Smyth, 2010). 

Implicit és explicit elvárások, hogy a tanár-szülő között jó partneri 
viszony legyen. 

- Kölcsönös elfogadás, bizalom. 

- Közös célok, érdekek. 

- Nyitott, kétirányú kommunikáció

- Együttes felelősség, közös munkálkodás.

- Információk áramlása az iskolától a szülő felé, és a 

szülőtől az iskola felé (Markstörm, 2013.) 



SZÜLŐI RÉSZVÉTEL, 

„BEVONÓDÁS”

Szülői magatartások, melyek közvetlenül vagy közvetve hatnak a

gyermekek kognitív fejlődésére és az iskolai teljesítményükre.

Szülői bevonódás = aktív szülői elköteleződés a gyermek fejlődése
érdekében. (OECD, 2012)

A szülői bevonódás formái: 

Iskolai részvétel 

- hivatalos kapcsolattartási fórumok (pl.fogadóóra, szülői értekezlet)
- kötetlen kapcsolattartási formákon való részvétel (pl. iskolai 
ünnepségek, versenyek)

Otthoni bevonódás

- Tanulástámogatás szülői részvétellel (pl. feladatlapok keresése, hf. 
elkészítése)



TEHETSÉGFOGALMAK, 

ÉRTELMEZÉSEK

„Tehetség”:  - folytonosan változó fogalomrendszer („társadalmi konstrukció”)

Tradicionális tehetségfogalom:

- kognitív képességek kizárólagossága (IQ)

- iskolai teljesítményekhez kötött, melyek magas osztályzatokban, 
standardizált teszteredményekben, vagy kiemelkedő 
versenyhelyezésekben nyilvánulnak meg (Renzulli, Reis, 1982)

Többtényezős, dinamikus tehetségfogalom: 

- A tehetség nem egy veleszületett, állandósult, univerzális jellemzője az egyénnek, 
hanem folyton változó komplex viselkedésegyüttes, mely kiemelkedő 
teljesítményekben mutatkozik meg (Renzulli and Reis, 2004; Gyarmathy, 
2012).

- Tehetségazonosítási eljárások, mérőeszközök gazdagodása, többfaktorú 
értékelési folyamatok, a tanári és a szülői véleménynek figyelembevétele. 

- Szélesebb populáció bevonása (Briggs et al., 2008).  



TEHETSÉGMODELLEK

A tanuló kivételes képességein, kreativitásán és egyéni 
motivációin túl – a tehetség kibontakozása szempontjából –
meghatározó az iskola mellett a család és a kortársközösség 
szerepe (Mönks-Renzulli, 2001; Renzulli, 2002, 2011).



A KUTATÁSRÓL

„Tehetségek Magyarországa” című projekt -„Kutatások és jó 
gyakorlatok azonosítása a tehetséggondozásban”  c. kutatás.

A kutatás célja: 

- szülők és a köznevelési intézmények együttműködési 
területeinek feltárása, a szülők tehetséggondozási rendszerrel 
kapcsolatos igényeinek, elvárásainak vizsgálata. 

Kutatási kérdések: 

- Hogyan értelmezi az intézmény, a pedagógus és a szülő a 
tehetség fogalmát?

- A tehetséggondozás folyamatában milyen szerepe van az 
iskola és a szülő közötti együttműködésnek?

- Milyen területeken működik együtt az iskola a szülővel?

- Milyen nehézségeket fogalmaznak meg az iskolák/szülők az 
együttműködés kapcsán? 



A KUTATÁSRÓL

A kutatás módszerei:  

1. Intézményvezetői kérdőíves adatfelvétel (N=479)(2017/18-as tanév)  

- intézményvezetői minta almintánként (képzéstípus) 
regionálisan és településtípusok szerint reprezentatív

2. Pedagógus online adatfelvétel (N=1427)

- többlépcsős véletlen valószínűségi mintavétel során előállt 
reprezentatív minta  

3. Szülői online adatfelvétel (N=467)

- mintába került intézményekbe járó tehetségesnek tartott 
tanulók szülei (nem reprezentatív minta) 

Kvalitatív vizsgálat:

- Szülői interjúk (egyéni, félig-strukturált, 15 + 10 fő)

- Tehetségpontos munkatárssal készített interjúk (5 fő)  



KUTATÁSI EREDMÉNYEK -

TEHETSÉGFOGALOM

Mennyire ért egyet az alábbi állítással: A tehetség születéstől adott, nem változik 
idővel, tapasztalattal (Az intézményvezetői és a pedagógusi válaszok %-ában)



KUTATÁSI EREDMÉNYEK -

TEHETSÉGFOGALOM

Mi jellemzi a tehetséges tanulókat a többi tanulóhoz képest? (A pedagógus válaszok %-ában, N= 
1212)
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KVALITATÍV VIZSGÁLAT -

TEHETSÉGDEFINÍCIÓ

„Ha nagyon szűkre vennénk a tehetség definícióját, az iskolás populáció

nagyon kis százalékát érintené. Ide jár 610 tanuló, s én max. 10-t találnék

igazán kiemelkedően tehetségesnek. De én tágabbra venném (…) A tehetség

az emberrel valamennyire veleszületik, s azt el is tudjuk rontani, de hozzá is

tudunk tenni, ami a képezhetőség mértékéből adódik. Istenadta, és genetika a

tehetség, de ez elszáll, ha nincsen szorgalom mellette. Itt is elszállnak, mert

nem érzik a szakmai alázatot. Aki elér a csúcsra, abban ki kell alakuljon az

alázat a tudás megszerzésével, a tudománnyal kapcsolatban.

Szerintem minden ide bekerülő gyerek tehetséges, az hogy mennyire, milyen

mértékben, azt az iskola vagy kihozza belőle, vagy nem.”

(Dunántúli megyeszékhely, elitgimnázium, igazgatóhelyettes)



KUTATÁSI EREDMÉNYEK

Mennyire ért egyet az alábbi állítással: A tehetséggondozás az iskola és a szülő közös 
feladata (Igazgatói válaszok %-ában, N=479, p=0,052)
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KVALITATÍV VIZSGÁLAT 

SZÜLŐ-ISKOLA KAPCSOLATRENDSZER

„Én azt gondolom, hogy egy gyerek életéért, sorsáért,

kibontakozásáért, minden felnőtt felelős, aki vele kapcsolatba kerül. A

szülőnek is oda kell tennie magát, és a pedagógusnak is. Ha a szülő

nincs otthon ezekben a dolgokban, akkor a pedagógusnak kell

felismerni, és attól kezdve együttműködni a szülőkkel. Ha a szülő kicsit

ott van a dolgokban, akkor ő ismeri fel, és akkor ő kezdeményezi a

pedagógus felé, hogy működjünk együtt. A felelősséget nem lehet

delegálni egyik féltől amásikra,mind a kettőnek óriási felelőssége van.

(Tehetséggondozó szakember, Székesfehérvár)



TEHETSÉGES TANULÓ 

ELŐREHALADÁSÁNAK TÉNYEZŐI 

Megítélése szerint az alábbiak milyen mértékben járulnak hozzá a kiemelten tehetséges tanuló sikeres 
előrehaladásához…? (Igazgatói válaszok %-ban, N=479)
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TEHETSÉGFEJLESZTŐ MUNKA 

NEHÉZSÉGEI – SZÜLŐI BEVONÓDÁS HIÁNYA

Az Ön intézményében milyen mértékben akadályozzák a minőségi tehetségfejlesztő munkát a 
következők: Szülői érdeklődés, motiváció, bevonódás hiánya (Igazgatói válaszok %-ban, p<0,001)
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KVALITATÍV VIZSGÁLAT 

SZÜLŐ-ISKOLA KAPCSOLATRENDSZER

„Nagyon sok elveszett tehetség van, de ez az élet velejárója (...)

Beszélhetünk az integrációról, nagy szavakat mondhatunk, de a puszta

tény az, hogy van olyan, hogy a szülő nem hajlandó kooperálni, és a

pedagógus megtenne mindent, de nem engedi a gyereket, nincs egy

támogató légkör otthon és a gyerek nem tud kibontakozni; és fordítva,

van támogató légkör, de a szülő nem tud mit kezdeni, vagy nem talál

fogadókészséget a pedagógusoknál, és akkor elveszik, van ilyen

sajnos.”

(Tehetséggondozó szakember, Székesfehérvár)



KUTATÁSI EREDMÉNYEK-

SZÜLŐI RÉSZVÉTEL A

TEHETSÉGGONDOZÁSBAN

Milyen mértékben vonják be a szülőket a tehetséggondozási programokba?

(Igazgatói válaszok %-ban, N=479)
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Pályaválasztásban való tanácsadás

A tanuló terhelhetőségének megállapítása, érzelmi támogatása

A tanuló fejlődését mutató adatok (tesztek) értékelése

Tehetséges gyermek keresése, tehetségterület azonosítása

A fejlesztési célok kialakítása, egyéni fejlesztési /haladási tervek kidolgozása

teljes mértékben bevonjuk részben bevonjuk egyáltalán nem vonjuk be nem végzünk ilyen tevékenységet Nem tudom/nincs válasz



TEHETSÉGSPECIFIKUS 

TÉMATERÜLETEK

• tehetséges tanulók felismerése, kiválasztása

• tehetséggondozással kapcsolatos iskolai programokon való részvétel 

• a tanuló érzelmi támogatása, terhelhetőség megállapítása

• szakmai egyeztetés a pedagógussal (pl. szakmai elvárások, 

teljesíthetőség) 

• a tanuló fejlődését mutató adatok (pl. tesztek) közös értékelése 

• egyéni fejlesztési célok, tervek kidolgozása

• pályaválasztásban való tanácsadás  

• technikai és anyagi jellegű támogatás (p. utaztatás, táborozás)

• adminisztratív jellegű feladatok (pl. engedélyeztetési eljárások, 

szülői hozzájárulások) 



SZÜLŐI NEHÉZSÉGEK A 

TEHETSÉGGONDOZÁSBAN

Milyen mértékű nehézséget jelentenek Önnek az alábbiak tehetséges gyermeke 
képességeinek fejlesztésében? (A szülői válaszok %-ban)
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ÖSSZEGZÉS

- Többtényezős, dinamikus tehetségfogalom az intézményi 

szereplők értelmezésében.

- A tehetséggondozás az iskola és a szülő közös feladata.

- A szülő elkötelezettsége és a szülő-iskola kapcsolat jelentősége 

a tehetséges tanuló előrehaladásában fontosabb, mint a 

tanulói összetétel, vagy a családi háttér – az igazgatók szerint.

- A szülői érdeklődés, bevonódás hiánya a köznevelési 

intézmények egyes típusaiban (pl. ált. isk., gimn, műv.okt.int.) 

nem jelent komoly problémát- az igazgatók szerint.

- A személyes leterheltség, időhiány jelenti a legnagyobb 

nehézséget a tehetséges gyermeket nevelő szülőknek.    



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


