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Mező Ferenc – Mező Katalin 
 

Tehetségazonosítás 
 

A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjában rendre feltűnik a 
tehetséges tanulókkal történő kiemelt foglalkozás, törődés motívuma. Ennek 
oki hátterét kutatva négy tényezőt emelhetünk ki. Az egyik a nevelési és/vagy 
oktatási (országonként, időszakonként változik ugyanis az elnevezés…) törvény 
adta lehetőség. A másik a pedagógusok szakmai hivatástudata lehet. A harma-
dik ok a „tehetséggondozás” vonzerejének jegyében folytatott reklámkampány 
lehet, amely sikereket hozhat az iskolák között évről évre zajló, a beiskolázandó 
„lelkekért vívott harcban”. A negyedik ok az lehet, hogy az iskoláknak valóban 
jó befektetést jelenthet a tehetséggondozás, különösen akkor, ha az intézmény 
eredményességét – akár országos vagy nemzetközi szinten is – a tehetséges ta-
nulók kiemelkedő teljesítménye alapján mérik. Az ilyen iskola „hírnévre”, elis-
mertségre, és ezzel akár anyagi előnyökre is szert tehet. Bármilyen motívumok 
is húzódjanak a háttérben, az iskolai tehetséggondozást felvállaló nevelési-
oktatási intézményeknek szembe kell nézniük a tehetségazonosító és gondozó 
programok szervezésének problémáival. Ráadásul a tehetségazonosítás, gondo-
zás nemcsak az iskolák privilégiuma, hiszen vállalkozások, cégek, civil szerveze-
tek (egyesületek, alapítványok) is céljuknak tekinthetik (és sokszor tekintik is) a 
tehetséggondozás ügyét. Tanulmányunkban a tehetségazonosítás céljának meg-
határozására, valamint a tehetségkoncepció típusaira mutatunk néhány példát. 
 

Tehetségazonosítás és programba választás 
 

A tehetségazonosítás és a tehetséggondozó programba választás egymás-
hoz közelálló, de elkülöníthető tevékenységek. Tehetségazonosítás elképzelhető 
például további tehetséggondozó tevékenység folytatása nélkül is. Vagy: lehető-
ség van olyan tehetséggondozó program szervezésére, melybe azok kerülhet-
nek be, akik a program által megcélzott területen – még – nem tehetségesek.   

A tehetségazonosítás/beválogatás tervezésékor sokszor kénytelenek va-
gyunk tisztán szakmai szempontjainktól többé-kevésbé független tényezőket is 
figyelembe venni. Ilyen objektív körülmények lehetnek az alábbiak. 

– A rendelkezésre álló erőforrások. Sajnálatos módon a legoptimálisabb te-
hetségazonosító/beválogató vizsgálatok megvalósításának útjában sokszor a 
szakemberhiány, illetve a szűkre szabott költségvetés áll. Messze vagyunk attól, 
hogy minden intézményben tehetségszakértő működjön. Ugyanilyen távoli (sőt 
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talán távolabbi) az az idea is, hogy anyagi nehézségek ne korlátozzák a szakmai 
teendőket. Sok esetben tehát kompromisszumot kell kötni a „szükséges” és a 
„lehetséges” között.  

– A rendelkezésünkre álló idő. Másik jellegzetes problémaforrás, hogy 
mennyi idő áll rendelkezésre a tehetségazonosítás/beválogatás ötletének felme-
rülése és a végeredmények rendelkezésre állása között. Idő szűkében kell dol-
goznunk, vagy nyugodt, higgadt tempóban.  

Mindez arra vezet, hogy a tehetségazonosítás/beválogatás tervezésekor oly-
kor nem az alábbiakban javasolt sorrend szerint kell eljárnunk, hanem a rendel-
kezésre álló pénzügyi források, idő stb. ismeretéhez szükséges alkalmazkod-
nunk.  

A tehetségazonosítás és a programba válogatás folyamatát lásd az ábrán.  

1. ábra. A tehetségazonosítás és a programba válogatás folyamata 
  

Szakmai tervezés 

A tehetségazonosítás 
céljának meghatározása 

Tehetségkoncepció 
alkotása/átvétele 

A tehetségprogramba kerülés 
feltételeinek meghatározása 
 

Vizsgálat(sorozat) 
tervezése 

Válogatási modell kialakítása 

Technikai tervezés 
 
– Csapatszervezés 
– A tehetségazonosítás  és/vagy    
  beválogatás meghirdetése 
– Vizsgálati személyek 
   regisztrációja 
– A szakmai terv esetleges 
  korrekciója 
– A vizsgálati személyek 
  meghívása 
– Vizsgálat(ok) elvégzése 
– Értékelés, döntés 
– Visszajelzés 
– Utómunkálatok 
 

A tehetségazonosítás 

és/vagy beválogatás vége 

A tehetségazonosítás és/vagy programba válogatás indítása 
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Ebből a folyamatból tanulmányunkban a tehetségazonosítás céljának meg-
határozásával és a tehetségkoncepciókkal foglalkozunk. 

 
A tehetségazonosítás céljának meghatározása 

 
A tehetségazonosítás célja – a tehetséggondozó programmal való időbeli 

viszonyát tekintve – kétféle lehet (2. ábra). A gyakoribb esetben egy már mű-
ködő (legalábbis elméletben létező) tehetséggondozó programhoz keresnek 
megfelelő személyeket (pl. a felvételi vizsgával járó iskolaváltások). A másik 
esetben pedig először azonosítják a tehetséges egyéneket, és azután „személyre 
szabottan” dolgoznak ki vagy javasolnak tehetséggondozó programot számuk-
ra (ennek jellegzetes példája a feltáró jellegű pályaorientációs és/vagy iskolavá-
lasztási tanácsadás). E két lehetőség közötti különbségtétel annyiból lényeges, 
hogy az utóbbi esetben „csak” a tehetség vizsgálatával kell foglalkozni, míg az 
előbbi esetben emellett a program által meghatározott speciális követelmények-
re (például életkor, iskolai végzettség, nyelvtudás stb.) is figyelmet kell fordítani. 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 

2. ábra. A tehetséggondozás és a tehetséggondozó programba válogatás  
időbeli viszonyának két alapvető lehetősége 

 
A tehetségkoncepció meghatározása 
 

Célja: viszonyítási alapot és egyben értelmezési keretet nyújt a tehetségazo-
nosító és gondozó tevékenységnek.  

Miért van különös jelentősége a tehetségkoncepciónak? Egyrészt azért, 
mert az alkalmazott tehetségkoncepció alapján határozhatjuk meg, milyen té-
nyezőket, illetve tulajdonságokat kell figyelembe vennünk a tehetségazonosítás 
során. Másrészt azért, mert a tehetségkoncepció kijelöli azokat a területeket, 
melyeket fejlesztenünk kell (vagy nem). Minden tehetségazonosító tevékenység 
hátterében található valamilyen alkalmazott tehetségkoncepció. E definíció 

Tehetségazonosítás 

Tehetségazonosítás, beválasztás 

Tehetséggondozó program 

Tehetséggondozó program 



Mező Ferenc – Mező Katalin                                                      Tehetségazonosítás 

 

 29

sokszor nyíltan megfogalmazódik, de olykor csak burkoltan, kimondatlanul 
„dolgozik a háttérben”.  

Az alkalmazott tehetségkoncepció eredetiségét tekintve kétféle lehet. Egy-
részt előfordulhat, hogy egy mások által megfogalmazott koncepció átvételére 
kerül sor; másrészt önállóan is megfogalmazhatunk, létrehozhatunk ilyet.  

A feladat tehát: vegyünk át vagy hozzunk létre egy olyan tehetségkoncepci-
ót, melyre a további tehetségazonosító tevékenységet építhetjük. Ez kijelöli, 
hogy milyen tényezőket kell figyelembe vennünk a tehetség megállapításához. 
Segítségképpen közreadunk néhányat napjaink széles körben ismert tehetség-
koncepciói közül. 
 

1) A Terman-koncepció 
 

Az 1920-as évekből származik Lewis Terman (1925) nagy hatású megköze-
lítése, miszerint a tehetség voltaképpen nem más, mint kimagasló intelligencia. 
Megközelítése valóban nagy hatású volt, hiszen évtizedekre ebbe az irányba 
terelte a tehetségkutatók egy részét, illetve évtizedekre való vitára adott okot.  

Terman vitathatatlan érdeme, hogy nagy lendületet adott az intelligencia és 
a tehetségkutatásnak egyaránt, koncepciójának főtétele (tehetség = kimagasló 
intelligencia) azonban csak az intellektuális tehetségek esetében érvényes (bő-
vebben lásd: Mező és Mező, 2003, 43–45. p.). Az intellektuálisan tehetséges 
gyermekek a következő csoportokba sorolhatók Gross (2000) szerint:  
 

   115–129 IQ: „enyhén vagy alapvetően tehetséges” (mildy or basically gifted) gyerekek; 
előfordulási gyakoriság kb. 1:40; 

   130–144 IQ: mérsékelten tehetségesek (moderately gifted); 
gyakoriság: 1:40 és 1:1000 közötti; 

   145–159 IQ: kimagaslóan tehetségesek (highly gifted); 
előfordulási gyakoriság 1:1000 és 1:10 000 közötti; 

   160–179 IQ: kivételesen tehetségesek (exceptionally gifted); 
gyakoriságuk (vagy ritkaságuk) 1: 1 000 000;  

   180 IQ és   
    felette: 

„behatóan” tehetségesek (profoundly gifted); 
előfordulási arányuk kevesebb mint 1:1 a millióhoz. 

 

2) A Scheifele-koncepció 
 

1950-ben Guilford lett az Amerikai Pszichológiai Társaság elnöke, aki a 
székfoglaló beszédében ismertette az azóta híressé vált 120 faktoros modelljét 
az emberi intelligenciáról (Guilford 1950, 1967). Ezt követően megindultak a 
kreativitáskutatások, melyeknek köszönhetően létrejött a Scheifele-koncepció. 
Ez a koncepció a tehetséget már nem az intelligenciával, hanem a kreativitással 
azonosítja: „A kreativitás vagy originalitás a valóban tehetséges gyermek mun-
kájának és viselkedésének megkülönböztető karakterisztikuma” (Scheifele 
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1953, 2. p.). Az intelligenciára építő modellhez hasonlóan ez a koncepció is ki-
záró jellegű: míg az előző a „nem kimagaslóan intelligens” tehetségeseket zárta 
ki, addig ez a „nem kreatív” tehetségeket zárja ki. Ez azzal jár, hogy a repro-
duktív műfajokon belül (gondoljunk itt a hangszeres játékra vagy verselőadásra) 
például ne keressünk tehetségeket, kivéve ha néhány új verssort vagy dallamot 
hozzáadnak az előadandó műhöz (Mező 2003).  

   

3) Az Otto-koncepció 
 

Otto (1957) koncepciójában már több tényezőt is megemlít, amit figyelem-
be kell venni, ha valakinek a tehetségét meg akarjuk állapítani. E tényezők a 
következők: a) kimagasló intelligencia, b) tartósan magas teljesítmény, c) társa-
dalmilag hasznos teljesítményről legyen szó. Az intelligenciával kapcsolatos, 
kizárólagosságra vonatkozó észrevételeket fentebb már megtárgyaltuk. A tartó-
san magas teljesítmény kritériumként való megjelölése kizárja a tehetség fogal-
mából azokat az alkotókat, akiket „egykönyves” íróknak, „egyverses” költők-
nek szoktunk nevezni. De katedrálist sem épít mindennap az ember… A „tár-
sadalmi hasznosság” ésszerű kritériumnak tűnik, habár, hogy mi hasznos, és mi 
nem az, az kultúránként (sőt: szubkultúránként) változó lehet. Egy szélsőséges 
példaként felhozható a náci koncentrációs táborok esete: a nácik szempontjá-
ból ezek társadalmilag hasznos létesítményeknek minősültek, mindenki más 
számára azonban nem. Végül szerepeljen itt még két kultúrtörténeti példa az 
egykoron haszontalannak vélt, de mára nagyra értékelt művészetről, illetve tu-
dományos eredményekről: impresszionizmus, heliocentrikus világkép – az elő-
zőt kigúnyolták kortársai,  manapság pedig milliókat érő művekről van szó (vö.: 
Mező 2003a); az utóbbi miatt akár az inkvizíció megtorlásától is tartani lehetett 
egykor, mára pedig – noha túlhaladottá vált – mégis a tudomány nagy diadalai 
között tartjuk számon.  
 

4) A Marland-koncepció 
 

Marland (1972) az 1970-es években számolt be az amerikai kongresszusnak a 
tehetségügy akkori és ottani helyzetéről. A Marland-jelentés már egészen diffe-
renciált tehetségkoncepciót tükröz. Ennek sarokpontjai a következők:  

a) A tehetséget szakértőknek kell megítélni (tehát szakértőket kell képezni 
erre a célra. Iskolai körülmények között az iskolapszichológusok, illetve rész-
ben a tehetségfejlesztő szakpedagógusok lehetnek felkészülve ilyen feladatra. 
Sajnos az iskolák igen kis hányada rendelkezik iskolapszichológussal (Mező 
1999a), a tehetségfejlesztő szakpedagógus diploma pedig nem ad megfelelő 
kompetenciát pszichológiai vizsgálatok folytatására. 
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b) Beszélhetünk bizonyított vagy potenciális tehetségekről. 
c) Megkülönböztethetünk általában tehetséges (gifted children) gyerme-

keket, és speciális tehetségeket (talented children), akik az alábbi területek egyi-
kén mutatnak fel nagy teljesítményeket: általános intellektuális képesség, speci-
fikus tanulmányi készségek, kreativitás, vezetői képesség, vizuális és előadói 
művészetek, pszichomotoros képesség. 
 

5) A Cohn-koncepció 
 

 Cohn (1981) tehetségkoncepciójának kulcsmondata: a tehetség fogalmába 
beletartozik a humán képességek teljes univerzuma. Vagyis felesleges tehetség-
területeket megjelölnünk (lásd Marland fenti koncepciója esetében), inkább 
hagyjunk nyitott teret a már ismert vagy még ismeretlen emberi képességek 
mindegyikének. Egy példán keresztül gyorsan megérthető e koncepció súlya. 
Soroljunk fel tíz területet, amiben szerintünk Mátyás király tehetséges lehetett! 
Ha ezzel készen vagyunk, nézzük meg, hogy szerepel-e a listában az autóveze-
tés, az ejtőernyőzés, az űrhajózás, a számítógép programozás! Valószínű, hogy 
ilyen tételek nem szerepelnek a listában – pedig ezeken a területeken is tehetsé-
ges lehetett Mátyás király, csakhogy az ő korában még mit sem sejtettek az em-
berek ezekről a dolgokról (akik meg sejtettek valamit, azokat legtöbbször mág-
lyán elégették). A Cohn-koncepció szakít a kizárólagossággal, valóban minden 
területen keresi a tehetséget, még a manapság nem ismert területekre is gondol. 
Ugyanakkor Cohn mégis megpróbálta csoportosítani a különböző képessége-
ket, és négy övezetbe sorolta azokat:  

a) intellektuális övezet (ide tartoznak a kvantitatív, a verbális, a téri és az 
egyéb intellektuális tehetségterületek);  

b) művészi övezet (vizuális művészeti tehetség, előadó művészeti tehetség 
és egyéb művészeti tehetség); 

c) szociális övezet (empátiás-altruisztikus tehetség, vezetői tehetség, egyéb 
szociális tehetség); 

d) egyéb humánképesség-övezet(ek). 

A Cohn-koncepció tehát felhívja a figyelmet arra, hogy a tehetségkutatás 
sosem lehet befejezett, hiszen az új és újabb képességterületek folytonos felada-
tot adnak a tehetségazonosítás, gondozás szakembereinek.  

6) A Renzulli- és a Mönks–Renzulli-koncepciók 

Napjaink egyik legdivatosabb tehetségkoncepciója Renzulli (1979) nevéhez 
kötődik. Renzulli koncepciójában a tehetség átlagon felüli képesség, feladat 
iránti elkötelezettség és kreativitás, ami általános és speciális teljesítményben 



Műhely 

 

 32

manifesztálódik (3. ábra). Ezt szokták „háromgyűrűs” modellnek is nevezni – 
ti., hogy a tehetséget három, egymást metsző halmaz (a kiemelkedő képesség, a 
kreativitás, a szorgalom) metszéspontjaként ábrázolja. Renzulli később négykö-
rössé alakította a modellt: az átlagon felüli képességet két csoportra bontotta, 
az általános képességek és a speciális képességek halmazára.  

3. ábra. A Renzulli-féle háromgyűrűs modell 

A Renzulli-modell minden erénye ellenére csak a Robinson Crusoe helyze-
tű tehetségek esetében igaz, akik a társadalomból kiszakítva, magányosan élnek 
egy lakatlan szigeten. Ezt a hiányosságot pótolja a Mönks–Renzulli-modell (4. 
ábra). Mönks a család, az iskola és a kortársak szerepét is hangsúlyozza a tehet-
séggel kapcsolatban (Mönks–Boxtel 1996), és e három szociális tényezőt a 
Renzulli-gyűrűsmodell köré rajzolt háromszög csúcsaiban ábrázolja. 

4. ábra. A Mönks–Renzulli-modell 
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7) A Czeizel-modell 

Czeizel Endre „2 x 4 + 1” faktoros modellt javasol (Czeizel–Erős 1995). A 
modellben az első négy faktort az általános értelmi adottság, a speciális mentá-
lis adottság, a kreativitási adottság és a motivációs adottságok jelentik. Jelentős 
társadalmi teljesítményekre általában csak az lehet képes, akiben az előbb emlí-
tett négy összetevő egybeesik. Ezen „adottságok kibontakozását segítő külső 
hatásokat kihívó és/vagy serkentő környezetnek minősíthetjük, és közülük 
ugyancsak négy kategória: a család, az iskola, a kortárs csoportok és az általános 
társadalmi környezet (elvárások, lehetőségek, divatok stb.) emelhető ki” 
(Czeizel–Erős 1995, 113. p.). Ez eddig tehát 2 x 4 faktor. Az utolsó „+1” fak-
tort Czeizel Endre „sors faktornak” nevezi, és ezzel arra utal, hogy a vak sors-
nak, a véletlenek kiszámíthatatlan játékának is igen nagy szerepe van a tehetség 
alakulásában, és e faktorról rendszerint meg szoktak feledkezni a tehetségkon-
cepciók kialakításakor. Tipikus példaként hozható fel a megfelelő élettartam 
elérése: a felnőttkori művészi teljesítmény kibontakozásának sorsszerű akadálya 
lehet például bármelyik gyermekkori fertőzőbetegség, melybe az illető belehal. 
A 5. ábra mutatja be a Czeizel-modell vázlatát. 

 

5. ábra. A Czeizel-modell 
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8) Tannenbaum pszichoszociális tehetségmodellje 
 

Pszichoszociális tehetség modelljében Abraham J. Tannenbaum (1986, 
2000) öt tényezőt hangsúlyoz; ezek: a) általános intelligencia, mely mindenféle 
probléma megoldásához szükséges; b) speciális képesség: a magas intellektuális 
képességnek kapcsolódnia kell valamilyen területhez, ami ugyanakkor visszahat, 
és erősíti az intelligenciát; c) nem intellektuális facilitátorok: motiváció, énkép, 
személyiségjegyek, a problémával való szembesülés módja stb.; d) környezeti 
tényezők: a család, a kortársak, a társadalom, az ingergazdag környezet, a ren-
delkezésre álló eszközök alapvetően meghatározzák a (kor- és kultúrafüggőnek 
tekinthető) tehetség fejlődését és kibontakozását és e) a véletlen. 

Tannenbaum (2000, 25. p.) négy tehetségtípust különböztet meg:  
a) Ritka tehetségek („ritkaságok”, scarcity talents): olyan, az emberiség jólétét 

szolgáló személyek, akikből mindig kevés van (példa: Isaac Newton, Szent-
Györgyi Albert).  

b) Többlet-tehetségek (surplus talents): művészek, filozófusok, akik az embe-
riség létfenntartása szempontjából talán nem olyan jelentősek, mint a „ritka 
tehetségek”, de a létezés minősége (luxus) szempontjából nagyszerű alkotá-
sokat tudnak létrehozni. Műveiket egyesek csodálatosnak, mások egyfajta 
többletnek, feleslegnek tarthatják (példa: festők, zenészek, költők).  

c) Hányad- vagy kontingens tehetségek (qouta talents): a kereslet-kínálat tör-
vényei által determinált mértékben tevékenykedő, specializált, kvalifikált 
képességekkel és szakértelemmel bíró tehetségek, akikből olykor hiány, oly-
kor többlet jelentkezik (vö.: orosznyelv-tanárok magyarországi munkaerő-
piaci helyzetét az orosz nyelv kötelező oktatásának eltörlése előtti és utáni 
időszakban).  

d) Rendhagyó tehetségek (anomalous talents): a Guinness-rekordok könyvé-
ben szereplő tehetségek, illetve a túlhaladott tehetségterületek (pl. egyes 
népi mesterségek) sorolhatók ide.  

9) A Gagné-koncepció 

Gagné (1985) tehetségmodelljének új vetülete, hogy egy hármas tagolású, 
„differenciált modellt” javasol a tehetség leírására (6. ábra). A három „tag”: 
1. a tehetséghez szükséges képességek, egyfajta tehetségpotenciál (giftedness – 

szokás: kompetencia oldalként is hivatkozni erre az összetevőre);  
2. katalizátor (a személyiség, a társas környezet stb.), ami a képességek és a 

valós teljesítmények közötti kapcsolatot megteremti és garantálja;  
3. a valójában megnyilvánuló teljesítmény (talent vagy performancia oldal). 
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6. ábra.  A Gagné-modell (átvéve: Habermann 1989a, 183. p.) 

10)  A Gardner-féle  többszörös intelligenciamodell 

Gardner (1983) „többszörös intelligenciamodellje” a nyelvi, logikai-
matematikai, téri, testi-kinesztetikus, zenei, társas és intraperszonális intelligen-
ciák létét veti fel, melyek speciális tehetségterületeket is jelölnek (egymástól 
függetlenek, de egymással interakcióban állnak).   

Gardner (1997) a tehetség fokát és területét figyelembe véve négyféle tehet-
ségtípusról szól, melyek két csoportba sorolhatók: 

A. Valamely tárgykör iránti érdeklődés alapján egy csoportba vonható tehetsé-
gek: 

1. Mester: aki abszolút mértékben elsajátította mestersége fogásait – 
például: Mozart, Rembrandt. 

2. Teremtő: mesterfokon műveli szakterületét, és képes új  távlatokat, 
területeket is nyitni azzal kapcsolatban – például: Freud, Darwin.  
 

B. Az emberekkel való kapcsolat alapján egy csoportba vonható tehetségek: 
3. Befolyásoló tehetség: az interperszonális intelligencia magas szintje 
jellemzi (vesd össze: többszörös intelligencia modellje – Gardner 
1983). Például: Mahatma Gandhi.  

4. Önmegfigyelő tehetség: lelki életéről, tudatműködéséről, élményei-
ről, önmagáról kimerítő tájékoztatást adni tudó személy. Például: 
Proust, Joyce. 
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11) A Heller-féle (müncheni) tehetségmodell  

A Heller-féle müncheni tehetségmodell (The Munich Model of Giftedness 
and Talent – Heller 1990; hivatkozik rá: Ziegler–Heller 2000, 7. p.) egy 
multidimenzionális koncepció, melynek összetevői a következők: 

1. Tehetségfaktorok (prediktorok, előrejelzők): a) intellektuális képességek 
(nyelvi, matematikai, technikai-konstruktív és egyéb); b) kreatív képes-
ségek (originalitás, produktivitás, elaboráció, flexibilitás, fluencia stb.); 
c) szociális kompetencia (pl. tervezőképesség, vezetési képességek, tár-
sas interakciók ellenőrzésének képessége stb.); d) zenei képességek; e) 
művészi képességek; f) pszichomotoros képességek; g) gyakorlati intel-
ligencia (pl. hétköznapi szakmai feladatok és problémák kezelése). 

2. Teljesítményterületek: a) matematika; b) természettudományok; c) mű-
szaki tudományok; d) számítástechnika, sakk; e) művészetek (zene, 
képzőművészet); f) nyelvek; g) sport, mozgás; h) társas kapcsolatok. 

3. Nonkognitív személyiségvonások (moderátorok): a) a stresszel való 
megküzdés; b) teljesítménymotiváció; c) tanulási és munkastratégiák; d) 
vizsgaszorongás; e) önkontroll. 

4. Környezeti feltételek (moderátorok): a) családi tanulási környezet; b) 
családi klíma; c) az oktatás minősége; d) osztálytermi klíma; e) kritikus 
életesemények. 

 Heller (1990) többdimenziós modelljében a kiemelkedő tehetség nem más, 
mint egyéni, kognitív, motivációbeli és szociális lehetőség kiemelkedő teljesít-
mény elérésére egy vagy több területen (7. ábra).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ábra. A müncheni tehetségmodell egyszerűsített vázlata (Ziegler–Heller 2000, 7. p.) 
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A müncheni egyetemen 1985 óta folyó kutatása során a következő főbb 
megállapítások születtek a kiemelkedő tehetséggel kapcsolatban: 1. a kiemelke-
dő tehetség az intellektuális és/vagy a kreatív és/vagy a zenei és/vagy a pszi-
chomotoros területeken nyilvánulhat meg; 2. a sokoldalú (több területen is ki-
emelkedően teljesítő) tehetség ritka; 3. az egyes tehetségterületek különböző 
iskolai és iskolán kívüli teljesítményekben manifesztálódnak; 4. a nonkognitív 
személyiségjegyek (például munka- és tanulási stratégia, illetve stílus, érdeklődés 
stb.) csak későbbi életkorban válnak fontossá; 5. a szocializációs feltételek kö-
zül főleg a családi és az iskolai faktorok állnak a középpontban. 

12) A Müncheni tehetségmodell Ziegler–Perleth-féle variációja 

Ziegler és Perleth (1997 – hivatkozik rá: Ziegler–Heller 2000, 7. p.) a mün-
cheni tehetségmodell egy variációját ajánlja figyelmünkbe (lásd a 8. ábrán). A 
modell szerint a rendkívüli teljesítmények hátterében a teljesítmények szemé-
lyen belüli diszpozícióinak, a kedvező személyiségi jellemzőknek és a környeze-
ti tényezőknek az interakciója áll. E tényezők egy aktív tanulási folyamat révén 
adott időbeli kiemelkedő teljesítményben nyilvánulhatnak meg. 

Az aktív tanulás nélkül (melyet a kedvező személyiség vonások és környe-
zeti tényezők támogatnak) a tehetség szertefoszlik. A teljesítmény egy adott 
időpontban jelentkezik, mintegy a tehetség, a motivációs és a környezeti fakto-
rok összjátékának eredményeként.  

E modell érdekessége, hogy kiemelten felhívja a figyelmet a személyi disz-
pozíciók és a kiemelkedő teljesítmények között ható tanulási folyamatra.  
 
13) Egyéb tehetségkoncepciók 
 

Ogilvie (1973) szerint tehetséges az, aki egy tágabb vagy körülhatároltabb te-
rületen kiemelkedő sajátos vagy általános képességekkel rendelkezik. Hat sajá-
tos területet különböztet meg: 1. fizikai adottság; 2. technikai érzék; 3. képző- 
és előadóművész; 4. vezetői és szociális képesség; 5. kreativitás; 6. intelligencia. 

 Ogilvie négy tehetségtípus és négy megjelenési forma szerint tipologizálta a 
tehetséget. Típusai: 1. Leonardo da Vinci-típus: a polihisztor; 2. Mozart-típus: a 
specialista; 3. Churchill-típus: proszociális szervezői tehetség; 4. Hitler-típus: 
antiszociális szervezői tehetség.  

E típusok négy formában jelenhetnek meg: 1. szabályos zseni: iskolában és 
életben egyaránt szembetűnő tehetség; 2. rejtett géniusz: alulteljesítő, visszahú-
zódó, félénk; 3. viselkedési zavarokkal jellemezhető tehetség; 4. nagyon kreatív 
tehetség.  
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8. ábra. A müncheni tehetségmodell Ziegler–Perleth-féle variációja  

(Ziegler és Perleth, 1997 – hivatkozik rá: Ziegler–Heller 2000, 7. p.) 
 

Csikszentmihályi és Robinson (1986) modelljükben a tehetség szociokulturális 
voltát hangsúlyozzák – ez két pontban összefoglalva: a) a tehetség a kulturális 
és az egyéni lehetőségek kedvező találkozása esetén juthat érvényre; b) a tehet-
ség nem lehet stabil vonás, hiszen a kultúrák teljesítmények iránti igénye is vál-
tozik mind az élet folyamán, mind az egyes tevékenységi területek szerint, illet-
ve az egyén képességei is változnak az élet során. Nincs tehát arra garancia, 
hogy egy csodagyerek kiemelkedő tizenévessé vagy felnőtté cseperedik. 

Csikszentmihályi és Robinson szerint a tehetség négyféle, egymástól függet-
len „idővonal” mentén alakul az élet folyamán: a) a pszichoszociális fejlődés 
menete; b) a kognitív fejlődés menete; c) a speciális tehetségterületen belül tör-
ténő fejlődés menete; d) a társadalmi struktúrákban (család, iskola, képzőkörök, 
mentor–tanítvány kapcsolat, mesterré válás stb.) való haladás menete. Ez a 
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négy idővonal párhuzamosan fut és interakcióban áll egymással, és végül oda-
vezet, hogy az egyént valamely területen tehetségesnek ismerik el (Sternberg–
Davidson 1996, 39. p.). 
 

John F. Feldhusen szerint a tehetség négy komponensből áll: a) általános intelli-
gencia, b) pozitív önértékelés, c) teljesítménymotiváció; d) speciális képesség 
(hivatkozik rá: Sternberg–Davidson 1996, 32. p.). 
 

Patricia Haensly, Cecil R. Reynolds és William R. Nash négykomponensű tehetségkoncepci-
ója: a) fúzió: együttműkődő, összeötvöződő képességek; b) kontextus: az adott 
szituációs és társadalmi tényezők hatása; c) konfliktus: ami a tehetségesek fejlő-
dését alakítja és fejleszti; d) elkötelezettség: a konfliktusokkal és a helyzetekből 
fakadó akadályokkal szembeni kitartás (Sternberg–Davidson 1996, 32–33. p.). 
 

A tehetségkoncepciók száma több százra tehető – számosságuk arra kész-
tet egyes kutatókat, hogy megpróbálják valamilyen jellemző ismérv alapján cso-
portokba szervezni azokat. Demonstrációképpen lássunk néhány lehetséges 
csoportosítási lehetőséget: Sternberg és Davidson, Marx, Mönks és Mason, va-
lamint Gallagher és Courtright rendszerezési próbálkozásait. 

Sternberg és Davidson (1996, 29. p.) például implicit és explicit elméleteket 
különböztet meg: „Az implicit teóriák lényegében az – akár szakértő, akár lai-
kus – elméletalkotók fejében lakozó definíciók. (…) Definicionális természetük 
folytán az implicit elméletek empirikusan nem tesztelhetők, illetve csupán any-
nyiban, hogy esetleg megmutatkozik, hogy a szóban forgó implicit elmélet mi-
lyen mértékig van összhangban más emberek implicit teóriáival”. Ezzel szem-
ben az explicit elméletek: „hipotetikus definíciókat alkotnak, és megpróbálják 
ezeket beilleszteni a pszichológiai és nevelési elméletek és adatok hálózatába. 
Az ilyen teóriák a szokásos empirikus módszerekkel tesztelhetők, következés-
képpen hamisíthatók is. Az alapjukat képező definíciók azonban nem hamisít-
hatók, ezért nagyon fontos, hogy az explicit elméletek értékelésekor mindig 
érzékenyen figyeljünk a teória hátterében rejlő tehetségdefinícióra, és mindig 
vizsgáljuk meg, mennyire hasznos számunkra ez a fogalom” (Sternberg–
Davidson 1996, 29. p.). Implicit elméleti megközelítések közé sorolják például 
Abraham J. Tannenbaum (1986, 2000) pszichoszociális megközelítését vagy 
Joseph S. Renzulli (1979) „háromgyűrűs” modelljét. Sternberg–Davidson az 
explicit elméletek közé sorolja például:  

 

A) Kognitív teóriák: 
o Nancy Ewald Jackson és Earl C. Butterfield a metakogníció szerepét 

hangsúlyozzák, azt a tehetség egyik jól kutatható kulcskomponensének 
tekintik, de nem azonosítják azzal (Sternberg–Davidson 1996, 34. p.). 
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o John G. Borkowsky és Virginia A. Peck a metamemória szerepét hang-
súlyozzák.  

o Janet E. Davidson a belátás szerepét emeli ki – szerinte a civilizáció 
legnagyobb felfedezései és találmányai, de ugyanúgy a kisebbek is, 
több-kevesebb mértékben a belátástól függtek. 

o Robert J. Sternberg (1985) triarchikus („háromívű”) elmélete szerint a 
tehetség három lényeges aspektusa: a) jól működő mentális funkciók lé-
te; b) a tapasztalatok gyors és tudatos feldolgozása, c) az intellektuális 
működés folymatait a tapasztalat közvetítésével a környezethez való al-
kalmazkodásra, annak alakítására és kiválasztására használás. 

 

B) Fejlődésszempontú elméletek: 

o Howard E. Gruber (1986) négy tétele: a) a tehetség megértéséhez is-
mernünk kell a gyermekkori és a felnőttkori fejlődés folyamatait; b) a 
tehetség érlelődését a különlegesség érzése indítja el, és a személy saját 
erőforrásaiból és érdeklődéséből fakad; c) egy konkrét tehetségfajta je-
lentése és értéke mindig a történeti és társadalmi körülmények függvé-
nye; d) a tehetség tanulmányozásának legjobb módja a tehetséges em-
berek életének beható tanulmányozása. 

o Csikszentmihályi Mihály és Rick E. Robinson (1986) szerint: a) a tehet-
ség megítélése és jelentkezése kultúrafüggő jelenség; b) a tehetség nem 
stabil vonás, hanem az időben, a társadalom és az egyén életében egy-
aránt változó jelenség. 

o Robert S. Albert és Mark A. Runco hét alapfelvetésből vezetik le tehet-
ségkoncepciójukat (Sternberg–Davidson 1996, 40. p.): a) a mentális ké-
pességek és tehetségek magasabb szintjein az intelligencia és a kreativi-
tás nem teljesen választható szét; b) a kiváló eredmény eléréséhez a te-
hetséges személynek át kell alakítania a korai tehetségét új értékek, 
drive-ok és készségek megfelelő készletévé; c) a kezdeti kreativitás kivá-
ló eredménnyé történő átalakítása a családi struktúránál kezdődik, de a 
formális és informális nevelés során, valamint a személy korai pályatö-
rekvései során állandóan finomul; d) az, hogy egy potenciálisan tehetsé-
ges személy végül ténylegesen sikeres lesz-e, az nagyrészt attól függ, 
hogy élete során milyen „informáló lehetőségekkel” találkozik, amelyek 
lehetővé teszik, hogy akár mások által nevelődve, akár saját erejéből va-
lamely konkrét életpálya irányába haladhasson; e) a család élményterem-
tő és tapasztalatkínáló jellege alapvetően a családtagok szocio-ökonómi-
ai státusától, személyiségétől és vállalt értékeitől függ; f) a családtagok 
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interakciói során kibontakozó családtörténet minden családtag fejlődé-
sére befolyással van, így a potenciálisan tehetséges családtagéra is; g) a 
család az egyén tehetségének biológiai és interperszonális szervezője, és 
olyan módon alakítja és mobilizálja az egyént és a környezetet, ami 
kedvező a tehetség esetleges megjelenésének szempontjából. 

 
Marx (1963) munkájára hivatkozik Mönks és Mason (2000), mikor négy kü-

lönböző teóriacsoportot tartanak szükségesnek megkülönböztetni: a) deduktív 
teóriákat (valamilyen logika vagy deduktív levezetés révén alkotott koncepciók); 
b) funkcionális teóriákat (empirikus eredményekre és konceptualizációra épülő 
teóriák); c) induktív teóriákat (empirikus adatok összegzésén alapulnak), és d) 
modelleket (analógiák, melyek felhasználhatók az empirikus kutatásokban is). 

Mönks és Mason (2000) az alábbi teóriákat különbözteti meg: a) biológiai 
orientációjú teóriák; b) ökológiai orientáltságú teóriák; c) pszichodinamikus 
teóriák; d) interakcionista teóriák; e) egyéb perspektívák. 

James J. Gallagher és Richard D. Courtright a tehetség pszichológiai és ne-
velésközpontú felfogásait különbözteti meg (Sternberg–Davidson 1996, 31. p. 
– lásd még az 1. táblázatban). 
 

A napjainkban „forgalomban lévő” néhány száz megközelítés közül alig 
néhányat említettünk meg, de ezekből is látható, mennyire eltérő vélemények-
kel kell számolnunk, ha tehetségről beszélünk. Milyen gyakorlati jelentősége 
van e véleménykülönbségeknek? Azt, hogy kit tekintünk tehetségesnek, csupán 
az általunk alkalmazott tehetségkoncepció határozza meg.  

Az adaptált vagy önállóan létrehozott tehetségkoncepció számos gyakorlati 
következményt von maga után a tehetségazonosításban. Elindulhatunk egy 
úton, mely nehéz döntések elé állít. Előbb az alkalmazott tehetségkoncepció 
mérhető elemeit kell meghatároznunk (a konceptualizációt tehát operacionali-
záció követi). Ezután ki kell választanunk, hogy milyen módszer lenne a legal-
kalmasabb e „mérhető elemek” vizsgálatára. Ezt követi a mérőeszköz kiválasz-
tása, majd a tehetségküszöb és/vagy a programba kerülés küszöbértékének 
meghatározása. Egy példa: ha a Terman-koncepciót adaptáljuk (tehetség = ki-
magasló intelligencia), akkor az intelligencia lesz a „mérhető elem”, az intelli-
genciateszt alkalmazása lehet a célravezető módszer, Stanford–Binet intelligen-
ciatesztje lehet a konkrét mérőeszköz és 135 IQ-pont lehet az alkalmazott te-
hetségküszöb (az érték, ami felett tehetségesnek tekintünk valakit a Terman-
koncepció alapján). 
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Az összehasonlítás 

szempontjai 

Pszichológiai felfogások 

(az egyéni különbségeken 

alapulnak) 

Nevelésközpontú felfogások 

(iskolai teljesítményen ala-

pulnak) 

Tekintetbe vett té-

nyezők 

tekintetbe veszik a mentális 

képességek teljes tartomá-

nyát; 

az iskolai sikeresség szem-

pontjából releváns tényezőket 

veszik figyelembe. 

Identifikációs esz-

közök 

mérőeszköz-elemeket alkal-

maznak e tartomány teljes 

körű vagy majdnem teljes 

körű mérésére; 

az iskolával kapcsolatos te-

hetségek mérésére szolgáló 

eszközökkel dolgoznak. 

Környezeti tényezők többé-kevésbé figyelmen 

kívül hagyják az ökológiai 

tényezőket; 

gondolkodásukban függnek 

az iskolai és kulturális kör-

nyezetektől. 

Fő cél a kognitív folyamatok termé-

szetének feltárását tekintik fő 

céljuknak; 

arra törekednek, hogy a meg-

felelő oktatási-nevelési kör-

nyezetbe helyezzék a gyer-

mekeket és esetenként a fel-

nőtteket is. 

Eredmény eredményként: megalkotják 

a „tehetség” címkét; 

a címkét úgy nevezhetnénk, 

hogy „megfelelően iskolá-

zott”, vagy „kellően képzett.” 

Táblázat. Gallagher és Courtright tehetség felfogások közti különbség tétele (Sternberg–
Davidson 1996, 31. p. alapján) 

A tehetségkoncepció megalkotása után kerül sor a tehetségprogramba kerü-
lés feltételeinek meghatározására, a vizsgálat (sorozat) tervezésére és a válogatá-
si modell kialakítására. Ehhez számos technikai tervezési folyamat tartozik, 
melynek ismeretére és alkalmazására szükség van a tehetségazonosítás és/vagy 
-beválogatás során. Ezek részletes tartalmáról a Tehetség tanácsadás kézikönyve; a 
Tehetségdiagnosztika, valamint a Tehetségkoordinátorok kézikönyve című könyveink-
ben olvashatnak. 
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