
N E M Z E T I T E H E T S E G K O Z P O N T. h u

– szakmai konferencia

KÖVESD 
    A TEHETSÉGET! 

PLENÁRIS ELŐADÁSOK
10:15–10:45
„MOZGÓ CÉLPONT”  – A TEHETSÉG ÉS A VÁLTOZÁS KUTATÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI
Elter András, projekt szakmai vezető – Nemzeti Tehetség Központ (NTK)

10:00–10:15
KÖSZÖNTŐK ÉS A KONFERENCIA MEGNYITÁSA

Az előadás a Tehetségek Magyarországa projekt kutatási programját tekinti át, fókuszban a konferenciasorozat aktuális 
állomásának fő témáját adó követő kutatásokkal. A 2016–2020 között megvalósuló uniós fejlesztési projekt keretében egy tizen-
hat témából álló kutatási program valósul meg, a tehetséges tanulók, a pedagógusok, a tehetséggondozó rendszer és a 
munkaerőpiac témacsoportjai köré szervezve. A vizsgálatok különböző eszközöket alkalmaznak, így dokumentumelemzést, 
interjúkat és kérdőíves adatfelvételt is.  Egy részük a keresztmetszeti, mások a longitudinális kutatások műfajába sorolható.   
Utóbbiak – így a konferencián bemutatott három követő kutatás is – kiemelt jelentőséggel bírnak a tehetséggel kapcsolatos 
összetett jelenségek tanulmányozása és a bizonyítékokra támaszkodó beavatkozások tervezése szempontjából. Az előadás kitér 
az idősoros adatokra támaszkodó, hosszmetszeti kutatások különböző (történeti, retrospektív és követő) típusaira és az ezekben 
rejlő lehetőségekre.

Elter András, történelemtanár, etnográfus. Korábban az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az 
Educatio NKft. munkatársaként vett részt tehetségsegítő folyamatok megvalósításában, kidol-
gozásában. Oktatásfejlesztőként elsősorban a tehetségsegítés rendszerszintű megoldásain 
(tehetségszűrés, mentorhálózat, bizonyítékokon alapuló tervezés) dolgozik.  Érdeklődési körébe 
tartoznak a tehetségfejlesztés és a társadalomtudományok összefüggései. Jelenleg a Tehetségek 
Magyarországa uniós projekt szakmai vezetőjeként a Nemzeti Tehetség Központ munkatársa.

10:45–11:15
TEHETSÉGEK EGYMÁS KÖZÖTT: RETROSPEKTÍV KUTATÁS AZ ELSŐ MAGYAR MATEMATIKA 
TAGOZATOS OSZTÁLYRÓL
Prof. dr. Győri János, egyetemi tanár

A tehetségkibontakoztatás egyik örök dilemmája, amely a szakembereket éppúgy foglalkoztatja, mint a laikus személyeket, 
hogy vajon hasznos vagy éppenséggel ártalmas-e, ha a tehetséges gyerekek közös tanulói közösségben nevelkednek.                           
Az előadás egy olyan, a MATEHETSZ által támogatott kutatás eredményeit mutatja be, amelynek során azt vizsgáltuk meg, 
hogy a világ egyik első matematikatagozatának, a Fővárosi Fazekas Gimnázium 1962-1966-os „specmatekos” osztályának a 
tanulói miként élték meg a tagozatos élet éveit, valamint hogy 50 év távlatából utólagosan miként konstruálják újra ennek                  
a négy évnek a tapasztalatait. Az előadásban azt is összefoglaljuk, hogy a nemzetközileg is párját ritkító retrospektív esettanul-
mány kutatási műfajának milyen előnyei és milyen hátráltató nehezítő jellemzői befolyásolták a kutatást, valamint hogy mindez 
milyen tanulságokkal jár a tehetségkutatásokra vonatkozóan általánosságban. 

Professzor dr. Győri János az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának egyetemi tanára, a hazai tehetségkutatás és 
a gyakorlati tehetségpedagógia több évtizede aktív, vezető szakembere. Több könyvet és számos folyóirattanul-
mányt publikált a tehetséges tanulók nevelésének pedagógiája témakörében. Ezek közül kiemelkedik az a három, 
általa szerkesztett és részben általa is írt kötet (A tehetséggondozás nemzetközi horizontja I-II.; A tehetséggondozás 
világa), amelyben szerzőtársaival együtt mintegy 30 ország tehetségpedagógiai programjait mutatta be. Kutatói és 
egyetemi oktatói tevékenysége mellett prof. dr. Győri János mintegy négy évtizeden keresztül gyakorló pedagó-
gusként is tevékenykedett; ebből három évtizeden át az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola magyar szakos 
vezetőtanáraként, kiemelkedő képességű és teljesítményű 10-18 éves tanulók pedagógusaként dolgozott, és szerzett 
így széles körű gyakorlati tapasztalatokat is az iskolai tehetséggondozás terén.
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A reziliencia mint külső és belső tényezők rendszere és az iskolai eredményesség összefüggéseit feltáró 
kutatása során alkotta meg gyermek- és ifjúsági reziliencia-modelljét (2014). A statisztikai számításokkal 
megalapozott reziliencia-modell alapján kidolgozott reziliencia skálájával (2016–2018) a 12-17 éves korosztályhoz 
tartozó serdülők reziliencia-szintjének mérése végezhető. A szerző és munkatársai nevéhez fűződik a nemzet-
közi RRC kutatócsoportok által fejlesztett CYRM 28 skála magyar adaptációjának elkészítése, kulturális, nyelvi 
validálása (2016). Felsőoktatási tevékenységet 2003 óta végez. Jelenleg a Gál Ferenc Főiskola Egészség és 
Szociális Tudományi Kar intézetigazgatója, dékánja, a Szociális munka alapszak szakfelelőse, főiskolai tanár.

SZEKCIÓK

PLENÁRIS ELŐADÁSOK
11:15–12:15
MEDDIG TART AZ ISKOLA FELELŐSSÉGE ÉS LEHETŐSÉGE EGY-EGY KIEMELTEN TEHETSÉGES 
TANULÓ ESETÉBEN? HOGYAN LEHETNE AZ ISKOLAFOKOZATI ÁTMENETEKET JÓL KEZELNI?
Pódiumbeszélgetés tehetséggondozó iskolák képviselőivel

13:00–14:30
TEHETSÉGES DIÁKOK MOTIVÁCIÓS ÁLLAPOTA (KÖVETŐ KUTATÁS)
Dr. Gaskó Krisztina és Dr. Pajor Gabriella, NTK kutatók

13:00–14:30
REZILIENCIA, A NEHÉZSÉGEK ELLENÉRE VALÓ BOLDOGULÁS
Dr. Homoki Andrea, NTK kutató

A beszélgetés résztvevői: 
• Dudla Erzsébet, az apostagi Nagy Lajos Általános Iskola igazgatója
• Hujber Julianna, a győri Széchenyi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola mesterpedagógusa
• Farkas György, a XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Minősített Tehetséggondozó Műhely igazgatója
• Horváth László, a miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, Minősített Tehetséggondozó 
  Műhely programfelelőse

A „Tehetségek Magyarországa” projekt keretében 2017 novembere és 2019 áprilisa között végzett kutatásunk azt vizsgálta, hogy 
a tehetséggondozó programokba belépő tanulók milyen motivációs jellemzőkkel bírnak, és ezek hogyan változnak a program-
ban eltöltött első két év alatt. A kutatásban olyan 5., 7., 9. osztályos tanulók vettek részt, akik a 2017/2018-as tanév őszi félévében 
kezdték meg tanulmányaikat egy olyan köznevelési intézményben, amelynek képzési kínálatában valamilyen tehetséggondozó 
program is megjelenik. A vizsgálati csoportot a tehetséggondozó programban részt vevő diákok, a kontroll csoportot ugyanabba 
az intézménybe és azonos évfolyamra járó, de tehetséggondozó programban részt nem vevő diákok alkották. Az online kérdőívet 
a kutatás első szakaszában (2017. szeptember–2018. április) összesen 19 intézmény 947 tanulója, a kutatás második szakaszában 
(2019. január–2019. április) összesen 18 intézmény 712 tanulója töltötte ki. A kutatásban kérdőíves módszerrel a következő 
változókat vizsgáltuk: teljesítménycélok, flow, énhatékonyság, alulteljesítés, tanulói önszabályozás, siker-kudarc attribúció.

A prezentációban a mintába került diákok és pedagógusaik válaszai alapján a tehetség és reziliencia mutatók mentén feltárt 
sajátosságok, jellemzők bemutatását tesszük meg. A diákok kutatás során feltáruló veszteségeinek, nehézségeinek ismertetésén 
túl, azon külső és belső erőforrásaik elemző bemutatása történik, melyek mozgósításával, aktiválásával a sikeres megküzdésük, 
adaptív helyt állásuk az iskolai életút hétköznapjaiban megvalósítható, elősegíthető. 

A beszélgetést moderálja Sinka Edit, módszertani alprojektvezető – Nemzeti Tehetség Központ (NTK).

Dr. Gaskó Krisztina: Az elmúlt években az oktatásfejlesztés területén dolgozik, illetve óraadóként az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán indított Fejlesztőpedagógus 
szakirányú pedagógus-továbbképzésében tanít. Korábban iskolapszichológusként és a pedagó-
gusképzésben tanulási kompetenciák fejlesztésével foglalkozott, ez egyben fő kutatási területe is.
Dr. Pajor Gabriella, PhD: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológia Karának 
adjunktusa. Több mint 15 éve vesz részt pszichológus hallgatók képzésében (a tanácsadás és iskola-
pszichológia programban) és a kar tanárképzésében, mind az alap-, mind a szakirányú képzésekben.  
Fő kutatási területe a tanulói motiváció. 

Dr. Homoki Andrea óvodapedagógus, szociológus, PhD-fokozatát (Debreceni Egyetem, BTK, HTDP) a neveléstu-
domány területén szerezte 2015-ben, doktori disszertációjának címe: A gyermekvédelmi gondozottak reziliencia 
vizsgálata a Dél-alföldi és az Észak-alföldi régióban. 

– szakmai konferencia
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Korreferátum: 
Batthyány Lajos Gimnázium, Minősített Tehetséggondozó Műhely (Nagykanizsa), Alexa Mercédesz, mentor

Korreferátum: 
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Minősített Tehetséggondozó Műhely (Szolnok). Előadó Dancza János, mentor
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13:00–14:30
TEHETSÉG ÉLETPÁLYA-MINTÁZATOK (KÖVETŐ KUTATÁS)
Kun Richárdné, NTK kutató

A kutatás résztvevői középfokú tanulmányaikat befejező tehetséges fiatalok voltak, akikkel kérdőíves felmérés és félig strukturált 
interjú készült. A kérdések az életpálya alakulását befolyásoló tényezőkre, az életesemények hatására, családi és iskolai szociális 
tényezők szerepére irányultak, valamint a pályaorientáció folyamatát, a tehetségesekre jellemző dilemmákat, motiváló és gátló 
tényezőket, karrierterveket térképezték fel. Az adatgyűjtés két lépésben zajlott, az első interjút követően egy év múlva történt a 
résztvevők utánkövetése. 

Korreferátum: 
Földes Ferenc Gimnázium, Minősített Tehetséggondozó Műhely (Miskolc), Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet programfelelős

Kun Richárdné klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, a fővárosban és Pest 
megyében szerzett tapasztalatot pedagógiai szakszolgálatnál iskolapszichológusként, nevelési- és 
pályaválasztási tanácsadóként, valamint sajátos nevelési igényű fiatalok szakértői vizsgálatában. 
Jelenleg gyermekpszichiátrián ambuláns ellátásban dolgozik. 

14:45–16:15
EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS A TEHETSÉGGONDOZÁSHOZ
Dr. Kállai Gabriella, NTK kutató

Az előadás két országos felmérés adatainak segítségével arra a kérdésre keresi a választ, hogy a hazai pedagógiai gyakorlatban, 
iskolai szinten milyen keretek közt valósul meg a tehetségek fejlesztése, mi jellemzi az intézményi gyakorlatot és kínálatot.                        
Emellett kitér arra is, hogy az iskolavezetők és a pedagógusok miként vélekednek a hatékony munkához szükséges 
fejlesztésekről. A kvantitatív adatokat kvalitatív kutatás eszközeivel kiegészítve mutatunk rá néhány olyan problémás pontra, 
melyek a munka gátló tényezői lehetnek, ugyanakkor néhány előremutató kezdeményezést is bemutatunk.

Korreferátum: 
Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, Minősített Tehetséggondozó Műhely, Bíró Gábor igazgató

Kállai Gabriella szociális munkás, szociológus. Kutatói pályáját az Oktatáskutató Intézetben kezdte, 
munkáiban elsősorban oktatási egyenlőtlenségekkel, lemorzsolódással, korai iskolaelhagyással, 
tehetséggondozással foglalkozik. Jelenleg az ELTE BGGYK tudományos főmunkatársa.

14:45–16:15
JÖVŐKÉP ÉS ISKOLAI KARRIER A TEHETSÉGEKNÉL (KÖVETŐ KUTATÁS)
Rákóczi Emese, NTK kutató

A kutatás fő célja az volt, hogy feltárjuk, melyek azok a fő faktorok, amik meghatározzák a tehetséges fiatalok jövőképének és 
karrierjének alakulását. Ennek érdekében döntően kvalitatív módszerrel (mélyinterjúk készítésével) vizsgáltuk iskolai karrier-
útjukat, az őket érő családi és kortárs hatásokat, céljaikat, értékeiket, pályaválasztási elképzeléseiket, a külföldi továbbtanulással 
és munkavállalással kapcsolatos gondolataikat. A kutatás célja volt, hogy javaslatokat fogalmazzon meg a tehetségesekkel 
foglalkozó szakemberek számára, hogy mik azok a tényezők, amik leginkább segítik a tehetséges fiatalokat tehetségük kibonta-
koztatásában, olyan jövőkép megalkotásában, ami egyéni céljaikat esetlegesen társadalmi célokkal is integrálja.

Korreferátum: 
Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma, Minősített Tehetséggondozó Műhely, 
Fábián Gábor igazgató

Rákóczi Emese gyermek klinikai- és mentálihigiéniai szakpszichológus, munka- és pályatanácsadó 
szakpszichológus, valamint pszichológia szakos tanár. Előbb iskolában pedagógusként, majd pedagó-
giai szakszolgálatnál nevelési tanácsadás, illetve szakértői bizottsági területen dolgozott. Kutatási 
tevékenységeit elsődlegesen a pályaorientáció és tehetséggondozás területén kezdte meg, részt vett 
a pedagógiai szakszolgálatok számára készült protokollok kidolgozásában, a Nemzetközi tehetség 
bibliográfia összeállításában, illetve jelenleg közreműködik a Nemzeti Tehetség Központban zajló 
kreativitásteszt-fejlesztésben

SZEKCIÓK
– szakmai konferencia
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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

14:45–16:15
TEHETSÉGSZEMPONTÚ ÁTJÁRHATÓSÁG
Dr. Seres-Busi Etelka, NTK kutató

16:15–16:30 
A KONFERENCIA ZÁRÁSA

Az átjárhatóság egyszerre jelenti a vertikális mozgás, illetve a képzések közötti mobilitás igényét, valamint ezek megvalósítási 
lehetőségét is. Az egyéni tanulási útvonalak biztosításának szükségessége ma már evidencia. A törvényi szabályozások köre 
szűkebbnek mondható a tehetségszempontú átjárhatóságra vonatkozóan. Szisztematikus megközelítéssel elemeztük a sza- 
bályozásokat befolyásoló fontos – de esetlegesen mégis kevésbé előkerülő – szempontokat; valamint a pedagógiai gyakorlat ezt 
támogató hangsúlyait. A kiindulási alapot többek között az iskolák nézőpontjai, a nemzetközi jó gyakorlatok, a tehetséges diákok 
hangja adták. Milyen – az átjárhatóságra utaló – elemeket lehet azonosítani nemzetközi színtéren? Felmerül-e és ha igen, hogyan 
a validálás lehetősége a különböző átjárhatósági kérdésekben Magyarországon? Milyen eljárásrend létezik ma a gyakorlatban 
ezzel kapcsolatban? S a fentieken túl: hogyan biztosítható a méltányosság, azaz, hogy a lehetőségek mindenki számára 
elérhetőek legyenek. 

Korreferátum: 
Móri Radnóti Miklós Általános Iskola, Minősített Tehetséggondozó Műhely, Piringer Zoltán igazgatóhelyettes

Dr. Seres-Busi Etelka, pszichológus, neveléstudományi szakember. Egyetemi docens a budapesti Evan-
gélikus Hittudományi Egyetemen és óraadó oktató az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, ahol 
évekig volt a tehetségfejlesztő szaktanácsadó szakirányú pedagógustovábbképzési szak 
szakfelelőse. Jelenleg is több tárgyat oktat a tehetség összetevőivel, alulteljesítéssel, kommu-
nikációval kapcsolatban. Az ELTE Neveléstudomány című folyóirat Szemle rovatának társszerkesztője.

SZEKCIÓK

– szakmai konferencia
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