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Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában
„Az a nemzet, mely nem képes tehetséges fiainak kifejlődését biztosítani és
őket a nekik megfelelő helyre állítani, az a középszerűség kezén elsorvad”
Klebersberg Kunó

Bevezetés
A Nemzeti Tehetségprogramban megfogalmazottak szerint, Magyarország gazdasági
kibontakozásának

elengedhetetlen

feltétele

a

tudás-

és

képességtartalomban

kiemelkedő teljesítménnyel bíró fiatalok, a tehetségek megtalálása, tehetségük
kibontakozásának támogatása. A kimagasló képességű fiatalok felkutatása, azonosítása
és folyamatos fejlesztésük ma már egy adott ország versenyképességét meghatározó
kulcstényezővé lépnek elő, mely munkában kiemelkedő szerep jut a felsőoktatási
intézményeknek is.
Tehetség és felsőoktatás
A tehetség felismerése, azonosítása
A tehetségazonosítás, melynek során felderítjük az emberekben rejlő ígéreteket, talán a
tehetséggondozó munka legkritikusabb pontja.
Kezdetben a tehetség megnyilatkozásában a kutatók az intelligenciát tartották a
legjellemzőbbnek, majd az intelligencia és kreativitás kutatás eredményeiként egyre
jobban előtérbe kerültek a több tényezőt alapul vevő tehetségmodellek.

A

tehetségkutatás

a

évtizedei

alatt

számos

tehetségmodell

született,

azonban

legelterjedtebb és legszélesebb körben elfogadott Renzulli háromkörös modellje,
mely leggyakrabban idézett kiindulási pontja a tehetség értelmezésének. E modellt, mely
három fő komponenst különböztet meg a tehetség összetevői közül - az átlagon felüli
képességeket, a feladat iránti elkötelezettséget és a kreativitást - vettük további
tehetségazonosító eljárásunk alapjául.

Renzulli megfogalmazása szerint „A tehetség olyan viselkedésformákból áll, amik az emberi
vonások három alcsoportjának interakcióját tükrözik. Ez a három alcsoport az átlagon felüli
átlagos és specifikus képességek, magas fokú feladat iránti elkötelezettség és kreativitás. A
tehetséges viselkedést felmutató emberek azok, akik ezekkel a jegyekkel bírnak, vagy ki
tudják őket fejleszteni, és azokat az emberi teljesítmény bármilyen potenciálisan értékes
területén hasznosítják.” 1
E szerint tehát a tehetség nem pusztán kiemelkedő intellektuális képességet, kiemelkedő
kreativitást feltételez, hanem e két tényezőnek és egy nagyon fontos harmadiknak, a feladat
iránti elkötelezettségnek az interakcióját. Ez utóbbi faktor tisztán személyiségjegyekből áll,
és mint energetikai faktor segíti a tehetség kifejlődését.

TEHETSÉG

1

Ám a modell nyújtotta támogatás mellett is gyakran nehéz megismerni a szunnyadó
tehetségeket, vagy az alulteljesítő, tanulmányi eredményeiben nem mindig sikeres
hallgatókat. Ugyanakkor a pszichológiai vizsgálati módszerek, tesztek bár segítséget
nyújthatnak az azonosításhoz, de önmagukban nem tévedhetetlenek. Ezeket a
szempontokat figyelembe véve alkottuk meg saját tehetségazonosító metodikánkat.

A tehetséggondozó programba történő beválogatást támogató tehetségazonosító
metodika
A tehetséggondozó műhelyek legelemibb célja, hogy minél több lehetőséget kínáljanak a
tehetséges

hallgatók

ismereteinek,

készségeinek

a

képzési

anyagon

túllépő

kiszélesítésére, a minőségi (az adott ismeretanyag mélységében vagy tartalmában való)
gazdagítására, a feldolgozási képességek javítására.
A programunk legfontosabb fejlesztendő területe a tehetségazonosítás módszertanának
kidolgozása. Célunk, hogy a hallgatóink közül ne csak az aktívan helyét kereső
jelentkezők munkába vonása, hanem a „szunnyadó” tehetségek feltárása is
megvalósuljon, hiszen vannak olyan introvertált személyiségű, nem túl beszédes,
zárkózott hallgatók, akik pont e tulajdonságaik miatt nem tudnak kiemelkedő
teljesítményt elérni. (E célt legteljesebben a kezdetektől fennálló mentorálási rendszer
szolgálhatja.)
A tehetség beazonosításánál a legfontosabb általános jellemzők egy felsőoktatási
tehetséggondozó program esetében a következők lehetnek:
átlag feletti képesség,
feladat-elkötelezettség,
divergens gondolkodás,
magas frusztrációs tolerancia,
specifikus készségek és ismeretek
A tehetségazonosítási metodika kidolgozásánál arra törekedtünk, hogy több szempont
érvényesülhessen, így valóban azoknak legyen esélye, akik karunk szakjainak tehetséges
hallgatói.

A programba történő beválogatás konkrét szempontjait a következőképpen fogalmaztuk
meg:
előzetes, kimagasló tanulmányi teljesítmény
az átlagosat jóval meghaladó kognitív képességek, kognitív teljesítménydiszpozíciók
érdeklődés, motiváció
releváns személyiségtényezők
E szempontokat figyelembe véve a beválogatási rendszerünk delegálás és jelentkezés
alapján, a következő lépésekben történik:

I. BEVÁLOGATÁS
a, DELEGÁLÁS
Tanulmányi átlag és oktatói vélemények alapján karunk évfolyamfelelős oktatói
delegálják a hallgatókat a programba belépéshez szükséges felmérésre. A jelöltek a kar
azon aktív, nappali szakos hallgatói lehetnek, akik tanulmányikat nem szakították meg
két szemeszternél hosszabb időszakra, s akik rendelkeznek 3 lezárt félévvel. E félévek
tanulmányi összátlaga (azaz korrigált kreditindexe) nem lehet rosszabb 4,00-nál.
b, JELENTKEZÉS
A tehetséggondozó műhelybe való bekerülés lehetőségről és a jelentkezés (fentebb
részletezett) feltételeiről minden érintett automatikusan értesítést kap az elektronikus
tanulmányi rendszeren keresztül, így önmagát is „delegálhatja”. Ezzel a lehetőséggel a
felülről irányított delegálási rendszer mellett egy másik, - a bekerülési rendszert
rugalmasabbá tevő, a szubjektív ítéletek meglétét csökkentő, alulról szerveződő utat is
meg kívántunk nyitni a hallgatók előtt.
II. FELMÉRÉS

A jelentkezést és delegálást követően kerül sor a hallgatók tényleges a tanuláshoz fűződő
viszonyát, megismerési képességét, kreativitását, énkép működését önértékelését
vizsgáljuk az általunk összeállított T-SEARCH tesztcsomag segítségével. Tesztcsomag a
kutatómunka iránti elkötelezettség mérésére, a tanuláshoz fűződő viszony megismerésére,
a megértő és problémamegoldó képesség vizsgálatára, valamint a személyiség kreatív
jellemzőinek megállapítására alkalmas.

III. ÉRTÉKELÉS
Az értékelési folyamat első lépése a beválogatási küszöb meghatározása.
A tesztlapokat - amelyeken név nem szerepel -, egy pszichológus és pedagógus
szakemberekből álló bizottság értékeli. A vizsgálatok eredménye alapján e bizottság
javaslatot tesz a beválogatható hallgatók körére vonatkozóan, majd egy meghatározott
keretszám szerint kijelölődik a tehetséggondozó programba kerülő hallgatók sora.
A részvétel legutolsó feltétele, hogy egy oktató témavezetőként vállalja a felelősséget a
hallgató speciális képzéséért, ezt nyilatkozatával ismerje el - a hallgatóval közösen
kidolgozott munkaterv jóváhagyásaként. (5. számú melléklet)

