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„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 létrehozni.” 

(Harsányi István) 

 

 

A Komplex online tehetségazonosító és tehetséggondozó rendszer a GINOP-6.2.3-17-

2017-00005 pályázat keretében a Kaposvári Szakképzési Centrum oktatói által 

kidolgozott program és működtetett honlap, amely abból a célból készült, hogy a 

tehetséges tanulók könnyen beazonosíthatóak legyenek; emellett a felület lehetőséget 

nyújt a folyamatos és tervszerű tehetséggondozáshoz, a tehetségek megmutatásához. 

A honlapon megtalálható(ak): 

 rövid elméleti leírás a tehetséggondozás koncepciójáról, 

 tantárgyfüggetlen tehetségazonosító kérdőívek tanulók, szülők, pedagógusok és oktatók 

számára, 

 a mérések háttérkérdőíveinek kitöltő felülete, 

 egyéni fejlesztési tervek különféle tehetségterületekre, 

 feladatlapok, feladatsorok. 
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Az iskolai tehetséggondozás alapjai és feltételei: 

1. Professzionális vezetés. 

2. Közös irányvonalak és célok kijelölése. 

3. Elkötelezettség. 

4. Vonzó és rendezett tanulási környezet. 

5. Átgondolt oktatás, szakértelem. 

6. A tanulói teljesítmény világos értékelése (korrekt visszajelzés).  

7. Pozitív megerősítés, a tanulói önbizalom növelése. 

8. A tanulók támogatása a tanulási folyamat során. 

9. Kollegialitás, nyitottság, együttműködés a tantestületben. 

10. Együttműködés a szülőkkel, a szülők bevonása a tanulási folyamatba. 

 

Az iskolai tehetséggondozás, tehetségfejlesztés általános feladatai: 

1. A tanulók intellektuális és más egyéni képességeinek felismerése. 

2. A potenciális tehetségek felismerése. 

3. A tanulók személyiségének fejlesztése. 

4. Motiváció fejlesztése. 

5. Magatartás, viselkedés alakítása.  

6. Felkészítés a pályaválasztásra. 

7. Önismeret fejlesztése. 

8. Hatékony tanulási módok elsajátíttatása.  

 

Az iskolai tehetséggondozás személyi feltételei: 

 

Az együttműködő 

szakember(ek): 

Feladataik, felelősségi körük: 

Programvezető  

(igazgató, igazgatóhelyettes) 

Általános áttekintés, bátorítás, segítés, ellenőrzés, a 

téma napirenden tartása. 

Munkaközösség-vezetők   

 

Átfogó programok készítése, tanórai és tanórán 

kívüli gondozás, forrásanyagok biztosítása, 

hatékonyság ellenőrzése. 

Tehetség-tanácsadó szakember  Problémás helyzetekben – elsősorban egyéni és 

kiscsoportos formákban – konzultációs keretek 
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(erre képzett oktató, mentor, 

pszichológus, gyógypedagógus, 

pszichopedagógus) 

 

 

között segíti a tehetségprogram megvalósítását. 

Tanácsadás a gyerekeknek, a közreműködő 

oktatóknak, a szülőknek.  

Segíti a tehetségazonosítási folyamatot, az 

önismereti, motivációs, énkép, intraperszonális 

területen szaktudásával támogatja a fejlesztést. 

Oktatók Közreműködés a programok kidolgozásában, a 

tehetséges tanulók azonosítása, egyéni szükségletek 

és érdeklődés felderítése és fejlesztése, tanórai és 

órán kívüli gazdagítás. 

(forrás: https://docplayer.hu/969372-Tehetsegfejlesztesiterv.html) 

Műszaki – környezeti, tárgyi erőforrás-szükségletek az intézményi tehetséggondozás 

során: 

 termek kiscsoportos, csoportos és egyéni foglalkozáshoz, 

 eszközök tárolására alkalmas szekrények, 

 kiállítási lehetőségek – paravánok, üvegtárlók, vitrinek,  

 projektor, laptop, fénymásoló, szkenner,  

 tehetségfejlesztéshez szükséges nyugodt idősáv, 

 csapatépítéshez és tanulásmódszertanhoz szükséges terem,  

 bemutatkozási lehetőségek (pl. műsor, fellépés),  

 próba lehetőség (műszaki háttérrel),  

 a szakmai munka folyamatos dokumentálása – videó- és fotófelvételekkel. 

 

A tehetség fogalma, az átlag feletti képességek meghatározása:  

- magas szintű elvont gondolkodás, fogalomalkotás, kombinációs készség, 

- jó memória és beszédkészség, 

- kiváló logika, 

- speciális képességek (pl.: pszichomotoros képességek), 

- alkalmazkodóképesség, új helyzetekhez való rugalmas alkalmazkodás, a bizonytalan 

helyzetek toleranciája,  

- kritikus, független, gördülékeny, eredeti, rugalmas gondolkodás, 

- gyors, pontos, szelektív információfeldolgozás, 

- a lényeges és lényegtelen dolgok megkülönböztetésének képessége, 

- ötletgazdagság, szokatlan feladat- és helyzetmegoldások, 
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- kíváncsiság, merészség, szellemi játékosság. 

 

Tipikus tehetségjegyek (Renzulli – Hartman skála): 

1. Szociális (társas) viselkedés: vállalják a konfliktusokat, 

provokálnak, 

egyéniségek. 

2. Kreativitás jellemzői:  intenzív kíváncsiság, 

tudásvágy, 

ingerérzékenység. 

3. Motivációs jellemzők: elmélyültség, 

maximalizmus, tökéletességre törekvés, 

önkritika. 

4. Intellektuális (tanulási) jellemzők: kiválóság, értékesség, 

ritkaság, 

teremtőkészség. 

 

Tehetségtípusok: 

Tehetségtípusok: sikeres tehetség, kreatív tehetség, rejtőzködő tehetség, veszélyeztetett 

tehetség, kettős címkéjű tehetség, autonóm tehetség, alulteljesítő tehetség.  

 

Sikeres tehetség: az azonosított tehetségek 90%-a, jól teljesít a teszteken, igyekszik megfelelni, 

unatkozik az órán, barátságos, könnyen elsajátítja a tananyagot, a kemény munkát nem tanulja 

meg, nem motivált a LLL-re, felsőoktatásban alulteljesítővé válhat, a kreatív gondolkodást el 

kell sajátítania. 

 

Kreatív tehetség: kihívást jelent, ritkán azonosítják, az oktatásban a kreativitás gyakran csak 

mint tapintatlan viselkedés jelenik meg, folyamatosan konfliktusba kerül, önértékelési 

problémák, deviáns és antiszociális viselkedés lehetősége. 

 

Rejtőzködő tehetség: fél kitűnni, fontos számára, hogy elfogadják, iskolán kívül jobban 

elismerik tehetségét, elsősorban kiemelkedő képességű lányok. 
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Kettős címkéjű tehetség: a tehetség valamilyen testi vagy érzelmi sérüléssel, zavarral együtt 

van jelen, a tehetséget elfedi a zavar (pl. tanulási zavar), erőssége olyan oktatási környezetben 

mutatkozhat meg, ahol a képességek sokfélesége a tananyag részét képezi. 

 

Autonóm tehetség: magabiztos, önálló, független, kevésbé hat rá a környezet, vannak 

ismeretei és megküzdési stratégiái, kreatív, problémamegoldó, kihasználja a lehetőségeket, 

megtalálja a fejlődéséhez megfelelő forrásokat. Ez a típus ritkán „terem” magától, olyan 

oktatási környezetet kell teremteni a tanulónak, amelyben problémamegoldó képességei, 

kreativitása, társas-vezetői képességei fejlődhetnek. 

 

Alulteljesítő tehetség: különbség van a lehetséges és a megvalósuló teljesítménye között, 

önbizalma, belső kontrollja gyengébb, teljesítménymotivációja alacsonyabb, többnyire 

szociálisan éretlen, érzelmi problémákkal küzd, antiszociális viselkedés és alacsony önértékelés 

jellemzi. 

(forrás: 

http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/NTP/2015_07_28_ntp/efo/fogalomtar.pdf) 

 

1. szabályos tehetség (iskolai tehetség), 

2. alulteljesítő tehetség (hátrányos helyzetű tehetség), 

3. alul ellátott tehetség, 

4. szabálytalan teljesítésű (testi fogyatékos, hiperaktív, figyelemzavaros, specifikus 

tanulási zavaros, takart, rejtőző, problémás, deviáns, kiegyensúlyozatlan, sajátos 

nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tehetség. 

 

A tehetségazonosítás lehetséges módszerei: 

 Képességvizsgáló tesztek: (Dávid Mária – Hatvani Andrea – Héjja-Nagy Katalin: 

Tehetségszűrő megfigyelési szempontok) tanórai jellemzés, szülői jellemzés, 

tanulótársaktól kapott jelzés, önjellemzés. 

 Tesztek, felmérések, kérdőívek (intézményben használt). 

 Komplex vizsgálat (teljes profil) pszichológus közreműködésével. 

 Folyamatos követő vizsgálatok. 

 

A tehetséggondozás formái:  

 szakkörök,  tehetségműhelyek, 
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 egyéni törődés, 

 külső szakember keresése, 

 projekt készítése, 

 egyéni vagy kiscsoportos fejlesztés, 

 tehetségműhelyek, 

 egyéni mentorálás 

 más tehetségponthoz irányítás, 

 önfejlesztő szakmai napok 

(workshopok, hálózatépítő hétvége, 

szakmai műhely, 

tehetségorientációs tanácsadás, 

szupervízió, tehetségnap, 

konferencia-kötet,  

 mentorálási protokoll-tanulmány). 

 

 

 

 

Tehetségazonosítás (tulajdonságlista): 

Forrás: Polonkai Mária: Tíz jó a hazai gyakorlat a tehetséggondozásban (Magyar 

Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége; 2011. 214-215.oldal)  

Azok a tanulók kerülnek be a tehetségfejlesztő programokba, akikre a listában szereplő 

tulajdonságok több mint fele illik.

Sorsz. Kreativitás jellemzői gyenge átlagos erős 

1.  Eredeti ötletei vannak, kreatívan gondolkodik.    

2.  Szokatlan megoldásmódokat keres, mindig új 

elképzelésekkel áll elő. 

   

3.  Saját ötleteit, megoldásait szereti kipróbálni.    

4.  Sok szabadságot igényel tevékenységeihez, 

mozgásához. 

   

5.  Véleményét gátlás nélkül fejezi ki.    

6.  Kritikus önmagával és másokkal szemben.    

7.  Bizonyos dolgoktól, jelenségekről fantáziál, 

megpróbálja azokat teljesen megérteni. Ötleteket 

keres. 

   

8.  Nagyfokú problémaérzékenységet mutat.    

9.  Egy-egy téma sokáig foglalkoztatja, hosszabb-

rövidebb ideig tartó korszakokat él. 

Problémaérzékeny. 
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10. 

 

Figyel a dolgok esztétikumára, érzékeny, fogékony a 

szépre. 

   

11.  Humorérzéke feltűnően jó.    

12.  Elvont dolgok, fogalmak után érdeklődik, 

összefüggéseket keres: halál, csillagászat, történelmi 

korok, stb. 

   

13.  Foglalkoztatja a jó és a rossz kérdése, értékeli az 

embereket és az eseményeket. 

   

14.  Állandóan „ég”, nem tűri a tétlenséget (kicsi az 

alvásigénye). 

   

15.  Ha valami érdekli, megszállottan kutatja azt.    

16.  Rajzai különösen kifejezőek, expresszívek.    

 

Sorsz. Szociális képességek jellemzői gyenge átlagos erős 

1.  Hajlamos arra, hogy ő legyen a játék irányítója. 

Általában irányító szerepet játszik. 

   

2.  Gyakran megváltoztatja a játékszabályt.    

3.  Általában jól együttműködik kortársaival és a 

felnőttekkel. Nem szeret veszekedni, könnyű kijönni 

vele.  

   

4.  Jó az empatikus érzéke, társai szeretik.    

5.  Szókincse gazdag, választékosan fejezi ki magát, 

mondanivalóját könnyen megértik. 

   

6.  Szeret szervezni.    

7.  Gyakori, hogy túlzottan kiemeli saját álláspontját, 

makacsul véghez akarja vinni azt, amit kitalál. 

   

8.  Nem foglalkozik azzal, ami nem érdekli.    

9.  Kritikus másokkal és önmagával szemben.    

10. Néha nehezen találja meg a közös hangot 

kortársaival. 
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Sorsz. Intellektuális képességek jellemzői gyenge átlagos erős 

1.  Általános tudás, készségek és fejlődés szempontjából 

lényegesen előbbre tart kortársainál. 

   

2.  Az intellektuális jellegű tevékenységek örömmel 

töltik el. 

   

3.  Szókincse gazdag, választékosan fejezi ki magát, 

felnőttes kifejezéseket és mondatfűzést használ. 

   

4.  Rendkívül sok ismerete van különböző témákról.    

5.  Szereti az ismeretterjesztő könyveket, 

enciklopédiákat, filmeket. 

   

6.  Szívesen megy múzeumba, kiállításokra.    

7.  Önállóan tanul.    

8.  Az őt érdeklő témákkal elmélyülten foglalkozik.    

9.  Mindig van számára valami, ami nagyon érdekli.    

10. A felkínált ismereteket könnyen megjegyzi, később 

könnyen felidézi azt. 

   

11. Sok kérdése van, kérdései megdöbbentő logikát 

tükröznek. 

   

12. A számok, a matematikai műveletek érdekesek 

számára. 

   

13. Eredeti ötletekkel oldja meg a logikai feladatokat és a 

konstrukciós játékokat. 

   

14. Törekszik arra, hogy többet értsen, fedezzen fel a 

világból, mint amennyit tud. 

   

15. Éles eszű, érti az absztrakt fogalmakat, jól használja 

őket. Jó megfigyelő. 

   

16. Egyenlőtlenül fejlődik.    

 

A hátrányos helyzetű tehetség:  

(forrás: tankonyvtar.hu/tartalom/tamop412b2) 

Szociokulturális helyzetükből adódóan hátrányos helyzetű tehetség: 

 Családi stabilitás hiánya: felbomlott családok, egyedülálló szülők, árvaság. 

 Szülők alacsony iskolázottsági szintje. 
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 Szülők egzisztenciális bizonytalansága (állandó munkahely hiánya, munkanélküliség). 

 Lakóhely szerinti különbségek (rossz lakáskörülmények, aprófalvakban élők, hátrányos 

helyzetű területen élők). 

 Eltartottak száma meghaladja az eltartókét. 

 Kisebbségi, etnikai helyzet. 

 

Az alulteljesítés okai: 

 Nem megfelelő szociokulturális háttér. 

 Rossz szülői, nevelői módszerek, stílus. 

 Indokolatlanul magas vagy alacsony elvárások a szülőktől. 

 Instabil család. 

 Érzelmi labilitás. 

 Alacsony önértékelés. 

 Kevés pozitív visszajelzés. 

 Alacsony teljesítménymotiváció. 

 Magatartászavar, antiszociális viselkedés. 

 Túlzott szorongás. 

 Iskolai kudarcok. 

 

Jellemzők:  

Sorsz. Jellemző gyenge átlagos erős 

1. Érdeklődési köre meghaladja az iskolai tantervet, de a 

tananyag nem érdekli. 

   

2. Motiváció híján elveszti érdeklődését.    

3. Tanulmányait jól teljesíti, mindent megért, de 

viselkedése visszahúzódó. 

   

4. Képességeinek töredékét használja.    

5. „Letagadja” tehetségét azért, hogy elfogadják 

kortársai. 

   

6. Viselkedési problémák jellemzik, ami agresszióban, 

iskolaellenességben nyilvánul meg. (Problémás, 

deviáns). 
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7. Iskolai feladatait elhanyagolja.    

8. Szeretet- és bizalomhiányban szenved.    

9. A közösségbe nehezen illeszkedik be, nehéz 

megérteni, kiegyensúlyozatlan. 

   

10. Időnként vannak jó „beszólásai”, de rapszodikus.    

11. Okos, de nem mutat folyamatos bizonyítási, tanulási 

kedvet. 

   

12. Akkor nyújt jó vagy kimagasló teljesítményt, ha 

motivált. 

   

13. Szorongó az iskolai teljesítményekben.    

14. Gyakran kedvetlen, álmodozó.    

15. Perfekcionista.     

16.  Kommunikációs, társas készségei hiányosak.    

17. Hamar feladja a feladat megoldása közben.    
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Tehetségszűrő megfigyelési szempontsor pedagógusoknak 

 

A szempontsor alapja „Dávid Mária és munkatársainak megfigyelési szempontsora” pedagógusoknak című dokumentum (Forrás: Dávid M., 

Hatvani, Héjja és Nagy, 2014: Tehetségazonosítás a pedagógiában, MATEHETSZ, Budapest, 18-25. o.), mely eredetileg 79 szempontot tartalmaz. 

Ez egészült ki újabb szempontokkal. 

 

A) Kognitív jellemzők: 

 kreativitás 

 képesség 

 speciális képességek 

B) Affektív jellemzők: 

 motiváció 

 érdeklődés 

c) Hátrányos helyzetűeknél tehetségre utaló jegyek 

 

Instrukció: Kérjük, hogy iskolai pedagógiai megfigyelései alapján minden egyes gyermekre/tanulójára vonatkozóan külön-külön töltse ki ezt a 

megfigyelési szempontsort. 

Kérjük, írjon 1-től 5-ig értéket a megfelelő oszlopba attól függően, hogy az adott állítás a tanulójára mennyire jellemző! 

1 Nagyon ritkán vagy egyáltalán nem figyelhető meg. 

2 Ritkán figyelhető meg. 
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3 Átlagos mértékben fordul elő. 

4 Gyakran megfigyelhető. 

5 Nagyon gyakran megfigyelhető. 

 

             

Tehetségszűrő megfigyelési szempontsor pedagógusoknak 

Sorszám 
A megfigyelt tanuló 

neve: 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. átlag 

  Életkora (év):                       

  Osztálya:                       

  
Tanulmányi 

eredménye: 
                      

  

A pedagógus által 

megfigyelt 

tevékenységek: 

                      

  Tehetségtípus:                        

  Tanulási stílusa:                       

  Versenyeredményei: 
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Szociális háttere 

(nagyon jó) – (jó) – 

(átlagos) - (hátrányos 

helyzetű) – 

(veszélyeztetett 

helyzetű). 

                      

  

Megjegyzések. 

(Tehetségesnek 

tartják-e a tanárai, ha 

igen, miben?) 
                      

Kognitív jellemzők:  

  

Kreativitás Kérjük, értékelje a tanulót 1-től 5-ig terjedő skálán annak függvényében, hogy az adott állítás mennyire 

jellemző rá! 5: nagyon gyakran megfigyelhető / 4: gyakran megfigyelhető / 3: átlagos mértékben fordul elő / 

2: ritkán figyelhető meg / 1: nagyon ritkán vagy egyáltalán nem figyelhető meg 

1. 

Érdeklődő, kíváncsi a 

foglalkozásokon.            

2. 

Újszerű (szokatlan) 

ötletei vannak a 

feladatok 

megoldására. 
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3. 

Nincs számára 

megoldhatatlan 

helyzet, többször is 

próbálkozik, új utakat 

keres. 

                      

4. 

Időnként szokatlan 

kérdéseket tesz fel.                       

5. Sok ötlete van.                       

6. 

Nagy az alkotókedve, 

szívesen hoz létre 

/gondol ki új 

dolgokat. 

                      

7. 

Nehezen tűri, ha 

igazodnia kell 

másokhoz. 

                      

8. 

Nem érdekli / nem 

befolyásolja, hogy 

mit gondolnak róla 

mások. 
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9. 

Sokszor tesz fel ilyen 

kérdést: "Mi lenne, 

ha…?” 

                      

10. 

Gyakran van 

humoros 

megjegyzése. 

                      

11. 
Élvezi a játékos 

helyzeteket. 
                      

12. 

Nem unatkozik / 

képes önmaga 

elszórakoztatására. 

                      

13. 
Kihívás számára, ha 

átléphet határokat. 
                      

Átlag            

  

Képesség Kérjük, értékelje a tanulót 1-től 5-ig terjedő skálán annak függvényében, hogy az adott állítás mennyire 

jellemző rá! 5: nagyon gyakran megfigyelhető / 4: gyakran megfigyelhető / 3: átlagos mértékben fordul elő / 

2: ritkán figyelhető meg / 1: nagyon ritkán vagy egyáltalán nem figyelhető meg 

14. 

Megfigyelései során 

minden érzékszervére 

támaszkodik. 
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15. 

Gondolkodtató 

feladatokban 

”gyorsan kapcsol”. 

                      

16. Gazdag a szókincse.                       

17. 

Elsőként veszi észre 

az ellentmondásokat.                       

18. 

Az adott feladatot 

elemezi tudja / 

részekre tudja 

bontani. 

                      

19. 
Tartósan megjegyez 

dolgokat. 
                      

20. 
Jó a 

megfigyelőképessége. 
                      

21. 
Könnyen megérti az 

írott szöveget. 
                      

22. 
Gyorsan felismeri az 

összefüggéseket. 
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23. 

Könnyen / gyorsan 

megért dolgokat / 

tanul. 

                      

24. 

Sok – az érdeklődési 

köréhez közelálló – 

könyvet olvas. 
                      

25. 

Kívülről úgy tűnik, 

mintha álmodozna, 

lustálkodna, pedig 

valójában komolyan 

gondolkodik. 

                      

26. 
Tud képekben 

gondolkodni. 
                      

27. 

Órák alatt gyakran 

”kibámul az 

ablakon”, de 

pontosan tudja, mi 

történik az 

osztályban. 
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Átlag            

  

Speciális képességek Kérjük, értékelje a tanulót 1-től 5-ig terjedő skálán annak függvényében, hogy az adott állítás mennyire 

jellemző rá! 5: nagyon gyakran megfigyelhető / 4: gyakran megfigyelhető / 3: átlagos mértékben fordul elő / 

2: ritkán figyelhető meg / 1: nagyon ritkán vagy egyáltalán nem figyelhető meg 

28. 

Vannak olyan 

tantárgyak, ahol 

kifejezetten sokoldalú 

/ virtuóz. 

                      

29. 

Az életkori átlagánál 

gazdagabb a 

szókincse. 

                      

30. 
Beszédben könnyen 

és jól fejezi ki magát. 
                      

31. 

Szívesen ír verseket, 

történeteket, dalokat 

vagy színdarabot. 
                      

32. 
Választékosan 

fogalmaz. 
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33. 

Idegen nyelvet, 

dialektusokat, 

tájszólást könnyen 

utánoz. 

                      

34. 

Bonyolultabb 

mondatszerkezeteket 

használ, mint a 

korosztálya. 

                      

35. 

Szívesen foglalkozik 

logikai problémákkal, 

rejtvényfejtéssel. 
                      

36. 

Fáradhatatlan, ha 

matematikáról van 

szó, bensőséges 

„kapcsolata” van a 

számokkal. 

                      

37. 

Felismeri a 

problémák mögötti 

szabályszerűségeket, 

algoritmusokat. 
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38. 
Könnyen tájékozódik 

a térben. 
                      

39. 

Elvont problémák 

megoldásához 

vizuális képet vagy 

modellt készít. 

                      

40. 

A számítógépet 

alkotó módon 

használja (programot 

ír, filmet készít…). 

                      

41. 
Nagyon jó a 

kézügyessége. 
                      

42. 

Rajzaiban újszerű 

elemek, ötletek 

mutatkoznak. 

                      

43. 

Füzete rajzokkal, 

részletes, kifejező 

”firkákkal” díszített.                       
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44. 
Könnyen megfejti a 

képrejtvényeket. 
                      

45. 

Rengeteg időt tölt 

rajzolással, ügyesen 

másol. 

                      

46. 

Szereti, ha a 

ruházatában / külső 

megjelenésében is 

van valami egyedi / 

különleges. 

                      

47. Jó a ritmusérzéke.                       

48. 

Tud játszani 

valamilyen 

hangszeren, esetleg 

többön is. 

                      

49. 

Könnyen megjegyzi a 

dallamokat, 

ritmusokat. 

                      

50. 
Szívesen énekel, 

dúdol. 
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51. 

Tudja utánozni egyes 

hangszerek hangját.                       

52. 

Jó hallása van, 

könnyen azonosít 

hangokat, 

akkordokat. 

                      

53. Nehezen fárad el.                       

54. 

Ügyesen végzi el a 

mozgásos 

feladatokat. 

                      

55. 
Gyorsan tud futni, 

vagy ütni. 
                      

56. 
Összerendezett a 

mozgása. 
                      

57. 
Ügyesen dob vagy 

kap el tárgyakat. 
                      

58. 

Mások szükségleteit, 

igényeit felismeri.                       
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59. 

Élvezi, ha emberek 

között van, nem 

szeret egyedül lenni. 

                      

60. 

Korának megfelelő 

szinten felelősen 

viselkedik.  
                      

61. 
Hajlamos társait 

befolyásolni. 
                      

62. 
A többiek hallgatnak 

rá. 
                      

63. 

Általában irányítja 

azt a tevékenységet, 

amelyben részt vesz. 
                      

Átlag            

Affektív jellemzők 

  

Motiváció Kérjük, értékelje a tanulót 1-től 5-ig terjedő skálán annak függvényében, hogy az adott állítás mennyire 

jellemző rá! 5: nagyon gyakran megfigyelhető / 4: gyakran megfigyelhető / 3: átlagos mértékben fordul elő / 

2: ritkán figyelhető meg / 1: nagyon ritkán vagy egyáltalán nem figyelhető meg 
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64. 
A viselkedése 

lendületes, energikus. 
                      

65. 

Mások érzelmeire 

intenzíven reagál.                       

66. 
Nem könnyen adja fel 

a küzdelmet. 
                      

67. 

Képes tanulni a 

hibáiból, kudarcából 

is okul. 

                      

68. 

Nagy benne az önálló 

ismeretszerzési vágy.                       

69. 

A legjobb 

teljesítményt akkor 

nyújtja, ha a saját 

útját járhatja. 

                      

70. 

Lelkesedik az 

erőfeszítést igénylő 

feladatokért. 
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71. 

Elképzelései vannak 

a saját jövőjére 

vonatkozóan. 

                      

72. 

Általában többet 

teljesít, mint amit 

elvárnak tőle. 

                      

73. 
A munkáját odaadóan 

végzi. 
                      

74. 

Nem kihívás a 

számára az a feladat, 

amelyiknek a sikere 

biztosra vehető. 

                      

75. 
Szereti próbára tenni 

a saját ügyességét. 
                      

76. Vállalja a kockázatot.                       

77. 

Tud egy dologra 

intenzíven figyelni / 

kitartóan koncentrálni 

(ha érdekli). 
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78. 

Az iskolai feladatokra 

csak annyi időt fordít, 

amennyi feltétlenül 

szükséges. 

                      

Átlag            

  

Érdeklődés Kérjük, értékelje a tanulót 1-től 5-ig terjedő skálán annak függvényében, hogy az adott állítás mennyire 

jellemző rá! 5: nagyon gyakran megfigyelhető / 4: gyakran megfigyelhető / 3: átlagos mértékben fordul elő / 

2: ritkán figyelhető meg / 1: nagyon ritkán vagy egyáltalán nem figyelhető meg 

79. 
Érdeklődik az 

újdonságok iránt. 
                      

80. 

Szívesen megy a 

környezetében 

„felfedező” útra. 

                      

81. 
Vannak különböző 

gyűjteményei. 
                      

82. 

Kedveli a nehezen 

kibogozható 

szituációkat. 
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83. 
Lázba hozza, ha 

ötletelni lehet. 
                      

84. 
Szereti / élvezi a 

vitahelyzeteket. 
                      

85. 
Szeret építeni, 

megjavítani dolgokat. 
                      

86. 

Szívesen beszél a 

társainak a 

”találmányairól”, 

”alkotásairól”. 

                      

87. 
Szerepjátékokban 

fantáziadús. 
                      

88. 
Szójátékozik a 

társaival. 
                      

89. 

Nagy öröm számára, 

ha keresztrejtvényt 

fejthet. 

                      

90. 

Új ismeretekre 

fokozottan kíváncsi 

és nyitott. 
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91. 

Igazán lelkesíti az, ha 

találgathat, 

kísérletezhet a 

problémák megoldása 

során. 

                      

Átlag            

  

Hátrányos 

helyzetűeknél 

tehetségre utaló 

jelek 

Kérjük, értékelje a tanulót 1-től 5-ig terjedő skálán annak függvényében, hogy az adott állítás mennyire 

jellemző rá! 5: nagyon gyakran megfigyelhető / 4: gyakran megfigyelhető / 3: átlagos mértékben fordul elő / 

2: ritkán figyelhető meg / 1: nagyon ritkán vagy egyáltalán nem figyelhető meg 

92. 

Jó nonverbális 

képességére 

támaszkodva oldja 

meg azokat a 

helyzeteket, 

amelyekben 

hiányosak az 

ismeretei, illetve a 

szókincse. 
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93. 

Önbizalma alacsony, 

de pozitív 

megerősítés hatására 

belevág a feladatba, 

és sikeresen hajtja 

végre önállóan. 

                      

94. 

Szeret mindent 

először a 

gyakorlatban 

kipróbálni. 

                      

95. 

Általában nincs 

kiemelt helyzete a 

gyermekcsoportban, 

társai mégis szívesen 

követik. 

                      

96. 

Hosszú távú céljai 

vannak, amelyek 

korán kifejlődtek és 

reálisaknak tűnnek. 
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97. 
Hiányos ismeretek és 

szókincs. 
                      

98. 
Tudása hiányos, 

gyengén olvas. 
                      

99. 

Állandó segítséget, 

ösztönzést igényel, ha 

nem kapja meg, 

csökken a 

teljesítménye. 

                      

100. 
Erősen tanárfüggő, 

lassan halad. 
                      

101. 

Gyakran leragad egy-

egy feladatnál, és 

csak a pedagógus 

segítségével tudja 

befejezni. 

                      

102. 

Ritkán olvas, inkább 

felnőttel, vagy más 

tehetséges tanulóval 

beszélget. 
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103. 

Jó nonverbális 

kifejezőkészség 

jellemzi. 

                      

104. 
A konkrétumok iránti 

fogékony. 
                      

105. 
Külső motiválást 

igényel. 
                      

Átlag            

 

Összesítő adatlap 

„Dávid Mária és munkatársainak adaptált megfigyelési szempontsorához” 

 

Instrukció az eredmények összesítéséhez: 

 

Minden kategóriában összeadjuk az elért pontszámot és az összeget elosztjuk a kérdések számával. Így minden kategóriában 1-5 közötti átlagot 

kapunk, melynek alapján a tanuló teljesítménye a tehetségesnek minősített tanulók átlagával összehasonlítható. 

 

Megfigyelt személyiség-tulajdonság Eredmény: 

Kognitív jellemzők: 

1-63. kérdés 

Kreativitás: (1-13)  

Általános intellektuális képesség: (14-27)  
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Verbális képességek: (28-34)  

Logikai-matematikai képességek: (35-40)  

Vizuális-ábrázolási képességek: (41-46)  

Zenei képességek: (47-52)  

Pszichomotoros képességek: (53-57)  

Szociális képességek: (58-63)  

Affektív jellemzők: 

64-91. kérdés 

Motiváció: (64-78)  

Érdeklődés: (79-91)  

Hátrányos helyzetű 

tanulók 

tehetségjegyei:  

92-105. kérdés 

  

 

Értékelés: 

 

Az eredmények értékelésénél a kategóriánként kapott átlagokat vesszük figyelembe, és összevetjük a tanáraik által tehetségesnek tartott tanulók 

átlagaival. További értelmezési lehetőség, hogy az átlagok alapján rangsorba állítjuk a személyiségtulajdonságokat. A rangsor elején szereplő 

tételek a tanuló/gyermek erősségei, ezekre támaszkodhatunk a tehetségnevelő tevékenység közben. A rangsor végén lévő, esetleg elmaradó 

tulajdonságokra pedig kiemelt figyelmet fordítunk a fejlesztés során, amennyiben úgy látjuk, hogy erre szükség van. 

 

Minden szempont esetében a 3,5 feletti átlagot tekintjük megfelelőnek a tanuló tehetségígéretként történő kezeléséhez.  
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Forrás: Dr. Balogh László: Az egyéni tehetségfejlesztő programok alapjai: „Dávid Mária és munkatársainak megfigyelési szempontsora” adaptált 

változata (Didakt Kiadó, Debrecen, 2016. 73-78. oldal)
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Tanulási stílus vizsgálata (Bernáth – Horváth – Mihály – Páldi) 

Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat! Döntsd el, hogy az öt válasz közül melyik 

jellemző rád, és azt a számot karikázd be! 

1 = nem jellemző rád 

2 = inkább nem jellemző rád, mint igen 

3 = nem tudod eldönteni, talán igen is, nem is 

4 = inkább jellemző rád, mint nem 

5 = igen, jellemző rád 

 

A 3-as választ lehetőleg ritkán használd, csak akkor, ha semmiképpen nem tudsz dönteni! 

 

1. Ha látom és hallom is a megtanulandó szöveget, nagyon könnyen megjegyzem. 5 4 3 2 1 

2. Hangosan szoktam elolvasni a tanagyag szövegét, amikor felkészülök. 5 4 3 2 1 

3. Szívesebben tanulok az osztálytársammal vagy a barátommal, barátnőmmel, 

mint egyedül. 
5 4 3 2 1 

4. Nagyon hasznos számomra, ha a tanár ábrákat mutat be a táblán vagy a 

kivetítőn. 
5 4 3 2 1 

5. Ha ábrát készítek, jobban megértem a leckét, mintha csak olvasom. 5 4 3 2 1 

6. Jól tudok úgy tanulni, hogy csupán némán olvasva átveszem a leckét. 5 4 3 2 1 

7. Szívesebben töltöm az időt rajzolással, festéssel, mint sportolással, vagy 

testmozgást igénylő játékkal. 
5 4 3 2 1 

8. Gyakran előfordul, hogy szóban elismétlem, „felmondom” magamnak a leckét. 5 4 3 2 1 

9. Ha leírom magamnak azt a szöveget, amit meg kell tanulnom, akkor 

könnyebben megjegyzem, mintha csak látom vagy hallom. 
5 4 3 2 1 

10. Nem szeretem azokat a feladatokat, amelyeken törnöm kell a fejem. 5 4 3 2 1 

11. Nyugtalanít, ha tanulás közben csend van körülöttem. 5 4 3 2 1 

12. Jobban kedvelem azokat a feladatokat, ahol kézzelfogható dolgokkal, 

tárgyakkal kell foglalkozni, mint ahol csak rajzok, ábrák, szövegek vannak. 
5 4 3 2 1 
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13. Jobban megy nekem az olyan feladat, ahol valamilyen mozdulatot kell 

megtanulnom, mint ahol szöveget kell megérteni. 
5 4 3 2 1 

14. Jobb, ha a tanár magyarázatát meghallgatom, mintha könyvből kellene 

megtanulni az anyagot. 
5 4 3 2 1 

15. A szabályokat szóról szóra „bevágom”. 5 4 3 2 1 

16. Ha ábrát készítek magamnak, jobban megértem a leckét, mintha más által 

készített rajzot nézegetnék. 
5 4 3 2 1 

17. Amikor a tanár felszólít és kérdez tőlem valamit, gyakran előbb válaszolok, 

minthogy át tudnám gondolni, mit is mondok. 
5 4 3 2 1 

18. Szeretem, ha kikérdezik tőlem, amit megtanultam. 5 4 3 2 1 

19. Ha vannak képek, ábrák a könyvben, könnyebb a tanulás. 5 4 3 2 1 

20. Ha megbeszélem valakivel a tananyagot, akkor hamarabb megtanulom. 5 4 3 2 1 

21. Teljesen csendben tudok csak tanulni.  5 4 3 2 1 

22. Amikor új dolgokat tanulok, jobban szeretem, ha bemutatják, mit kell 

csinálnom, mintha szóban elmondják, mit kell tennem. 
5 4 3 2 1 

23. Ha valaki szóban elmondja nekem a leckét, sokkal könnyebben megértem, 

mintha egyszerűen csak elolvasom. 
5 4 3 2 1 

24. Egyedül szeretek tanulni. 5 4 3 2 1 

25. Tanulás közben nagyon zavaró, ha beszélgetnek körülöttem. 5 4 3 2 1 

26. Akkor tanulok könnyen, ha közben szól a rádió vagy a magnó. 5 4 3 2 1 

27. Akkor vagyok biztos magamban, ha szóról szóra megtanulom a leckét. 5 4 3 2 1 

28. Gyakran előfordul, hogy megtalálom a számtanpélda megoldását, de nem 

tudom elmagyarázni és bebizonyítani, hogyan jutottam el a megoldáshoz. 
5 4 3 2 1 

29. Szívesebben bemutatom, hogyan kell valamit csinálni, minthogy 

elmagyarázzam. 
5 4 3 2 1 

30. Gyakran előfordul, hogy olyan dolgokat is megtanulok, amiket nem nagyon 

értek. 
5 4 3 2 1 

31. Amikor egy számtanpéldát megoldok, szinte minden lépést meg tudok 

indokolni, hogy miért tettem. 
5 4 3 2 1 
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32. A tanári magyarázat nem sokat jelent nekem, a könyvből mindent meg tudok 

tanulni. 
5 4 3 2 1 

33. Több olyan dolgot tudok csinálni, amit nehéz lenne szavakkal elmagyarázni 

(játékok, szerkezetek javítása). 
5 4 3 2 1 

34. Mozdulatokat könnyebben megjegyzek, mint képeket vagy ábrákat. 5 4 3 2 1 

 

Értékelés: 

              össz.pont átlag 

Auditív 2 6n 8 14 23 32n     

Vizuális 4 5 19 22 29       

Mozgásos 7n 9 12 16 33 34     

Társas 3 18 20 24n        

Csend 11n 21 25 26n        

Impulzív 1n 13 17 28 31n       

Mechanikus 10 15 27 30        

 

Az „n” betűvel jelzett item értéket úgy kapjuk meg, hogy 6-ból kivonjuk az item eredetei 

skálaértékét. A 11. sorszámú kérdésnél tehát, ha pl. 5-öst karikázta be a gyerek, akkor 6-5=1 

értéket kell nekünk a skálaérték számításánál figyelembe venni. Az egyes skálaértékeket akkor 

tudjuk megfelelően összehasonlítani, ha átlagokkal számolunk. Az auditív skála esetén ez azt 

jelenti, hogy a kapott összeget 6-tal osztjuk, a mechanikus stílus esetén 4-gyel stb. 

A végén összeadjuk az egyes stílusokra vonatkozó pontértékeket, s a maximális 

pontszámhoz (az adott stílushoz tartozó tételek számát meg kell szorozni öttel) viszonyítva a 

kapott értékeket százalékban kifejezhető minden egyes stílus szerepe a tanuló tanulmányi 

tevékenységében. Ez támpontokat nyújthat ahhoz, hogy mire lehet támaszkodni, illetve mit kell 

fejleszteni a tanulási módszerek közül. 

 

Auditív stílus:  

 a legkönnyebben hallás után, auditív ingerek segítségével sajátítanak el új ismereteket,  

 főként a szóban elhangzott információkból tanulnak hatékonyan,  
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 számukra nem hátrányos a frontális oktatás, mivel az elhangzott szövegből ki tudják 

szűrni, el tudják raktározni a kellő mennyiségű és minőségű információkat, 

 hasznos lehet, ha egy csoportmunka keretein belül a társaitól hallja a tananyagot, mivel 

viszonylag kevés embernél fordul elő, hogy ez az elsődleges stratégia, 

 hasznos lehet, ha tanulás során hangosan olvassák fel, vagy mondják fel maguknak a 

megtanulandó részeket. 

 

Érzések: 

 Hangosan szoktam olvasni a tananyag szövegét, amikor felkészülök. 

 Gyakran előfordul, hogy szóban elismétlem, felmondom magamnak a leckét. 

 Jól tudok tanulni néma olvasással.  

 Jobb, ha a tanár magyarázatát meghallgatom, mintha a könyvből kellene megtanulni. 

Ha valaki szóban elmondja nekem a leckét, könnyebben megértem, mintha csak 

elolvasom.  

 A tanári magyarázat nem sokat jelent nekem, a könyvből mindent meg tudok tanulni. 

 

Vizuális stílus:  

 elsősorban a látottak, vizuális ingerek alapján szerzik meg maguknak az információt,  

 ha látnak egy képet, szöveget, ábrát vagy táblázatot, a felidézésnél könnyedén le tudják 

írni szóban vagy lerajzolni a látott anyagot, mert agyuk könnyebben raktározza el a 

vizuális úton érkező információkat,  

 fontos a tanulás során a szemléltetés,  

 ha egyedül tanul, segítségére lehetnek rajzok, ábrák, valamint a különböző színekkel 

történő kiemelés is.  

 

Érzések: 

 Nagyon hasznos számomra, ha a tanár ábrákat mutat be a táblán vagy a kivetítőn, amikor 

magyaráz.  

 Ha ábrákat készítek, jobban megértem a leckét, mintha csak olvasom.  

 Ha vannak képek, ábrák a könyvben, könnyebb a tanulás. 

 Amikor új dolgokat tanulok, jobban szeretem, ha bemutatják, mit kell csinálnom, 

mintha csak szóban elmondják.  
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 Szívesebben bemutatom, hogyan kell valamit csinálni, minthogy elmagyarázzam. 

 

Mozgásos stílus:  

 a cselekvés játszik nagy szerepet, 

 ezt a technikát alkalmazza az alsó tagozatos diákok nagy része, és a tanulásban 

akadályozott gyermekek egy része is, 

 számukra a mozgás segíthet az információk feldolgozásában, raktározásában,  

 a hasonló mozgássorok ismétlése a felidézést is megkönnyítheti, 

 a tanulásszervezésben a finommotorikán és a nagymotoros mozgásokon alapuló 

tevékenységek dominálnak. 

 

Érzések: 

 Szívesebben töltöm az időmet sportolással vagy testmozgást igénylő játékokkal, mint 

rajzolás, vagy festéssel.  

 Ha leírom magamnak a szöveget, akkor könnyebben megjegyzem, mintha csak látom, 

hallom.  

 Jobban kedvelem azokat a feladatokat, ahol kézzel fogható dolgokkal kell foglalkozni, 

mint ahol csak rajzok, ábrák, vagy szövegek vannak.  

 Ha ábrákat készítek magamnak, jobban megértem a leckét, mintha más által készített 

rajzot nézegetek. 

 Mozdulatokat könnyebben megjegyzek, mint képeket vagy ábrákat. 

 

Társas stílus:  

 akkor tudnak igazán hatékonyan tanulni, ha ezt nem egyedül teszik, hanem társaságban, 

 igénylik a barátok, szülők, tanárok segítő jelenlétét, 

 a társaság lehet egy tanulópár, vagy a kooperatív csoportmunka során kialakult 

tanulócsoport,  

 jobban szeretik, ha a csoport közösen jut megoldásra, ha elmagyarázzák neki 

többféleképpen, amit nem értenek. 

 

Érzések: 

 Szívesebben tanulok barátommal, mint egyedül.  

 Szeretem, ha kikérdezik tőlem, amit megtanultam.  
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 Hamarabb megtanulom az anyagot, ha megbeszélem mással. 

 Társaságban szeretek tanulni. 

 

Csendes (egyéni) stílus:  

 az előző tanulási stílus ellentéte,  

 egyedül szeretnek tanulni,  

 szeretik a nyugalmat, a csendet,  

 zavarják a környezet ingerei 

 inkább hátráltató tényezőnek fogják fel a társak jelenlétét a tanulási folyamatban. 

 

Érzések: 

 Nyugtalanít, ha tanulás közben zaj van körülöttem.  

 Teljesen csendben tudok csak tanulni.  

 Tanulás közben nagyon zavaró, ha beszélgetnek körülöttem. 

 

Impulzív stílus: 

 válaszait inkább intuitív módon közlik, 

 gyakran előbb beszélnek, minthogy mérlegeltek volna. 

 

Érzések: 

 Jobban megy nekem az olyan feladat, ahol valamilyen mozdulattal kell megtanulni, 

mint ahol szövegeket.  

 Amikor a tanár felszólít, gyakran előbb válaszolok a kérdésére, minthogy átgondolnám, 

mit is mondok.  

 Amikor egy matematikapéldát megoldok, nem tudom indokolni, hogy az egyes 

lépéseket miért tettem. 

 

Mechanikus stílus:  

 hasonlít a mozgásos stílusra, mert ez is a mozgásos tevékenységeken alapszik,  

 különbözik abban, hogy itt gyakorlati tevékenységek végzése során történik a tanulás, 

 az új ismeretek gyakorlati úton történő feldolgozása segíti az elmélyítést, 

 meg kell neki mutatni, és sokszor el kell gyakorolni, hogy menjen. 
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Érzések: 

 Nem szeretem azokat a feladatokat, amelyeken törnöm kell a fejem.  

 A szabályokat szóról szóra bevágom.  

 Akkor vagyok biztos magamban, ha szóról szóra megtanulom a leckét.  

 Gyakran előfordul, hogy olyan dolgokat is megtanulok, amiket nem is nagyon értek. 

 

(Forrás: Szitó Imre: A tanulási stratégiák fejlesztése. Trefort Kiadó, Budapest, 2005. 51-53.o.;  

Gönczi Károly: Önismereti játékok gyűjteménye 2. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2006. 

102-103.o.) 
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Szülői kérdőív 

 

Adatok: 

Név: …………………………………………………………………………………………… 

Iskola: …………………………………………………………………………………………. 

Osztály: ……………………… 

Időpont: ……………………… 

 

Instrukció: 

Kérjük, jelölje meg, mennyire tartja fontosnak az iskola munkájában, gyermeke fejlesztésében 

a következő célokat! Az egyes célok mellé írja oda a véleményének megfelelő számot! 

 

- Nagyon fontos: 1 

- Fontos: 2 

- Kevésbé fontos: 3 

- Nem fontos: 4 

 

1. Azonosulás ____ 

2. Demokratizmus ____ 

3. Együttérzés ____ 

4. Előítélet-mentesség ____ 

5. Empátia ____ 

6. Eredményes tanulás ____ 

7. Erkölcsi bátorság ____ 

8. Életmód, egészség ____ 

9. Érzelmi kapcsolat ____ 

10. Felelősség ____ 

11. Gazdasági érzékenység ____ 

12. Kommunikációs készség ____ 

13. Közösségi kapcsolat ____ 

14. Megbízhatóság ____ 

15. Munkára nevelés ____ 

16. Műszaki műveltség ____ 
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17. Szabadidő eltöltés, önfejlesztés  ____ 

18. Széleskörű érdeklődés ____ 

19. Szorgalom, kitartás ____ 

20. Vállalkozói szellem ____ 

21. Aggódás, megfontoltság ____ 

22. Tudatosság ____ 

23. Megértés, érvelés ____ 

24. Összekapcsolás – asszociálás ____ 

25. Kísérletezés, tervezés, építés ____ 

26. Összerakás, rendezés ____ 

27. Nagyon erős figyelem, reagálás ____ 

28. Demonstrálás, bemutatás ____ 

29. Mások nagyra becsülése ____ 

30. Tudás elismerése ____ 

 

Értékelés: 

 

1. Összegezzük a célok pontszámát a következő tulajdonság-csoportok szerint! 

a) Kognitív jellegűek: 6., 16., 23., 24.  

Eredményes a tanulásban, könnyen ért meg problémákat és érvel mellettük vagy 

ellenük. Műszaki műveltsége magasabb az átlagnál, könnyen kapcsol össze dolgokat, 

asszociál.  

b) Társas-kommunikációs: 2., 4., 12., 13.,  

Közösségi kapcsolatai jók, könnyen barátkozik, hiszen a kommunikációs készsége 

átlagon felüli. Előítéletek nélkül alakítja társas kommunikációját, a demokratizmus 

uralja.  

c) Emocionális-akarati vonások: 1., 3., 5., 9., 19. 

Kitartó munkájában, erőn felül is szorgalmas. Empátia jellemzi társai felé: együttérző, 

képes azonosulni a másik problémáival. Érzelmi kapcsolatai erősek, erősebbek, mint 

az átlagé.  

d) Erkölcsi jellegűek: 7., 10., 14. 

Megbízható, a rábízott feladatot haladéktalanul és színvonalasan elvégzi, 

felelősségteljesen gondolkodik az erkölcsi problémákkal kapcsolatban. Erkölcsileg 

bátor, betartja az általános etikai normákat.  
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e) Gyakorlati területeket érintenek: 11., 15., 20., 

Munkával szemben erősen elkötelezett, gazdasági problémákkal szemben érzékeny. 

Vállalkozói szellem jellemzi.  

f) Szabadidő eltöltésével kapcsolatosak: 8., 17., 18., 

Fontos számára az egészséges életmód, maga az egészség. Szabadidő hasznos eltöltése, 

önfejlesztés. Széleskörű érdeklődés jellemzi, minden iránt fogékony, érdeklődő.  

g) Szociális érzékenység: 21.; 22.  

Folyamatos aggódás jellemzi, megfontoltan hoz döntéseket. Tudatosan cselekszik, 

megfontoltan jut el az ismereteinek megszerzéséhez.  

h) Felfedező jellegű: 25.;26. 

A körülvevő környezetben szívesen kísérletez, tervez és épít. Jellemzi az összerakás, 

rendezés, a tervei alapján. A környezetét megfigyelve hoz létre kísérleteket.  

i) Mozogva csinál: 27.;28 

Nagyon erősen figyel, koncentrál a körülötte lévő változásokra, reagál azokra. Ezt 

bemutatással, szemléltetéssel teszi.  

j) Mások által elismert jellegű: 29.;30 

Mások tudását nagyra becsüli, elismeri, tiszteli. Fontosnak tartja az értékek között a 

tudást.  

2. Készítsük el a célok fontossági rangsorát a szülői vélemények alapján! 

 

3. Beszéljük meg a szülőkkel ezek jelentőségét, szerepét a gyerekek fejlődésében, s 

ugyanakkor ismertessük meg az adott intézmény tehetséggondozó programjának fejlesztési 

célkitűzéseit! 

 

Forrás: „A szülők értékelése a gyerek tanulásáról” kérdőív; „Nebraskai Csillagos Éjszaka” 

szempontsora tehetségígéretek felismeréséhez c. kérdőívek adaptált változata. 

(Forrás: Dr. Balogh László: Az egyéni tehetségfejlesztő programok alapjai, Didakt Kiadó, 

Debrecen, 2016. 79-80.o.; 122-126.o.) 
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Szempontsor pedagógusoknak tehetségígéretek jellemzésének elkészítéséhez 

 

Instrukció: 

Ezt a skálát minden egyes tanuló esetében külön-külön kell kitölteni. A kitöltés úgy történik, 

hogy X jelet teszünk arra a helyre, amely a következő skálaértékeknek megfelel: 

1. helyre: ha soha vagy nagyon ritkán láttuk ezt a jellemzőt, 

2. helyre: ha időként megjelent ez a jellemző, 

3. helyre: ha meglehetősen gyakran megjelent a jellemző, 

4. helyre: ha a jellemző szinte mindig jelen volt. 

 

A bejelölés elvégzése után annyiszor vesszük a súlyozási értéket, azaz 1-2-3-4-es számot az 

adott oszlopból, ahány X-et kapott ott a tanuló. Ezek összege az Összesen rovatba kerül. Az 

átlagot úgy számoljuk ki, hogy az Összesen rovatba került számértéket elosztjuk az adott 

területen szereplő (megszámozott) állítások számával. 

A tapasztalatok szerint tehetségesnek minősíthetők azok a tanulók, akik a skála alapján magas 

pontértéket értek el.  

 

Tanulási szokások; Tanulási motiváció; Egyéni tanulási módszerek; Énkép, önértékelés; Társas 

kapcsolatok területeken: 

 magas pontszám 21 pont felett,  

 kiugróan magas pontszám 26 pont felett. 

Speciális képességterület, amelyben tehetségígéretnek látszik a tanuló területen: 

 magas pontszám 26 pont felett,  

 kiugróan magas pontszám 33 pont felett. 

 

(Az értékelés részletes ismertetése megtalálható: Tóth László (2006): A tanulói személyiség 

megismerése)  
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Adatok: 

Név: …………………………………………………………………………………………… 

Iskola: …………………………………………………………………………………………. 

Osztály: ……………………… 

Időpont: ……………………… 

 

Tanulási szokások 1 2 3 4 

1. Az otthoni tanulás feltételei adottak: van a 

tanulónak saját szobája, íróasztala. 

    

2. Van a tanulónak saját számítógépe, laptopja 

vagy táblagépe, okostelefonja. 

    

3. Az otthoni tanulása szervezett: a legkönnyebb 

tantárggyal kezdi a tanulást. 

    

4. Az órarend szerinti sorrendben készül.     

5. Először az írásbeli feladatokat készíti el.     

6. Tanulási stratégiák: ha sok a lecke, szünetet tart 

a tanulás közben. 

    

7. Az ismeretlen kifejezések, idegen szavak 

jelentését megkeresi az interneten. 

    

ÖSSZESEN 

 

 

Tanulási motiváció 1 2 3 4 

1. Az érzelmi motívumok erősek a tanulásban.     

2. A lelkiismereti motívumok erőssége a 

tanulásban. 

    

3. Az érdeklődés dominál a tanulásban.     

4. A tananyag nagy részét már az iskolai órán 

megtanulja. 

    

5. Nem okoz nehézséget, hogy a tanórán végig 

figyeljen. 

    

6. Szereti, ha megdicsérik azért, mert jól tanul.     
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7. Ha elkezd egy feladaton dolgozni, semmi nem 

tudja kizökkenteni belőle. 

    

ÖSSZESEN 

 

 

Egyéni tanulási módszerek 1 2 3 4 

1. Tanulás során a megértésre törekszik.     

2. Az összefüggésekre építi a tanulást.     

3. Aláhúzza a könyvben a lényeges gondolatokat.     

4. Rövid vázlatot ír a lecke alapján.     

5. Tanulása során a részletekre koncentrál.     

6. Szívesebben tanul egyedül.     

7. Szövegolvasás után próbafelmondást végez.     

ÖSSZESEN 

Énkép, önértékelés 1 2 3 4 

1. Pozitívan gondol önmagára és céljaira.     

2. Önértékelése reális.     

3. Van önbizalma, magabiztos.     

4. Önmagát és a környezetét is elfogadja.     

5. Sohasem bátortalan.      

6. Nem szorong, nem fél feleléskor.     

7. Elégedett az iskolai teljesítményével.      

ÖSSZESEN 

 

 

Speciális képességterület, amelyben 

tehetségígéretnek látszik a tanuló 

1 2 3 4 

1. Logikai – matematikai     

2. Nyelvi, verbális, nyelvészeti - kommunikációs 

(anyanyelvi és idegennyelvi) 

    

3. Testi – kinesztetikus, sport, tánc (mozgásos)     

4. Térbeli – vizuális, képzőművészeti, rajz, 

filmművészeti, fotóművészeti (praktikus) 
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5. Zenei     

6. Interperszonális (szociális)     

7. Intraperszonális     

8. Természettudományi (természeti)     

9. Digitális, műszaki, technikai     

ÖSSZESEN 

 

 

Társas kapcsolatok 1 2 3 4 

1. Barátkozó, gazdag kapcsolatai vannak.     

2. Vezető szerepe van csoportban.     

3. A csoporton belül nincs periférián.     

4. Nincsenek konfliktusai iskolai kereteken belül.     

5. Együttműködő, nyitott.     

6. Érdeklik mások érzései, gondolatai.     

7. Őszinte, egyenes, nyíltan kérdez.     

ÖSSZESEN 

 

 

Értékhatárok 

 

Minimum 

pont 

Maximum 

pont 

Átlagpont Átlag 

alatti 

ponthatár 

Átlagzóna 

pontjai 

Magas 

pontszám 

Kiugró 

pontszám 

Tanulási szokások 

7 28 17,5 14 alatt 15 - 20 21 - 25 26 fölött 

Tanulási motiváció 

7 28 17,5 14 alatt 15 - 20 21 - 25 26 fölött 

Egyéni tanulási módszerek 

7 28 17,5 14 alatt 15 - 20 21 - 25 26 fölött 

Énkép, önértékelés 

7 28 17,5 14 alatt 15 - 20 21 - 25 26 fölött 

Speciális képességterület, amelyben tehetségígéretnek látszik a tanuló 
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9 36 22,5 19 alatt 20 - 25 26 - 32 33 fölött 

Társas kapcsolatok 

7 28 17,5 14 alatt 15 - 20 21 - 25 26 fölött 

 

 

 

Megállapításaink/ becsléseink 

 

 

Az egyes területeken tehetségesnek véljük azokat a tanulókat, akik magas pontszámokat értek 

el.  

Az egyes területen tehetségesnek tartjuk azokat, akik kiugró pontszámot értek el. 

Azokat a fiatalokat, akik legalább négy területen magas vagy kiugró pontszámokat, két területen 

pedig átlag pontszámot értek el, jó képességű, tehetséges tanulóknak tartjuk. 

 

„Balogh László szempontsora” pedagógusoknak tehetségígéretek jellemzésének elkészítéséhez 

(Iskolás korúakra alkalmazható, általános intellektuális képességek és speciális képességek 

mérésének kiegészítéseként). 

Forrás:  

1. Balogh László (2012): Komplex tehetségfejlesztő programok. Didakt Kiadó, Debrecen, 

53-54. o. 

2. Borbély Anikó, Botos Réka, Turcsik Katalin: Tanulásmódszertan 

Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola 2011. szeptember 
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Kérdőív a kiemelkedő tanulók viselkedésjellemzőinek becslésére. („Renzulli-Hartman 

skála”) 

 

Adatok: 

Név: …………………………………………………………………………………………… 

Iskola: …………………………………………………………………………………………. 

Osztály: ……………………… 

Időpont: ……………………… 

 

RENZULLI-HARTMAN SKÁLA 

 

Tanulási jellemzők (T) 1 2 3 4 

1. Életkorához vagy osztályához viszonyítva 

 szókincse fejlett. Beszédét kifejezés-gazdagság,  

 kidolgozottság és folyékonyság jellemzi. ___ ___ ___ ___ 

2. Különféle témákról sok ismerete van. ___ ___ ___ ___ 

3. Könnyen megjegyzi és felidézi a tényeket, adatokat. ___ ___ ___ ___ 

4. Gyorsan átlátja az ok-okozati összefüggéseket, 

igyekszik megérteni a dolgok hogyanját, miértjét. 

Sok kérdése van. ___ ___ ___ ___ 

5. Gyorsan megérti az alapelveket, könnyen jut el az  

általánosításokhoz. ___ ___ ___ ___ 

6. Éles eszű, jó megfigyelő. Többet „lát meg” valamiben, 

mint a többiek ___ ___ ___ ___ 

7. Sokat olvas. Nem kerüli el a nehéz olvasmányokat. ___ ___ ___ ___ 

 

Összesen: ________ 

 

 

Motivációs jellemzők (M) 1 2 3 4 

1. Teljesen elmerül bizonyos témákban, problémákban. 

Kitartóan keresi a feladatok megoldását, nehéz átvinni 

egyik feladatról a másikra. ___ ___ ___ ___ 

2. Könnyen megunja a rutinszerű feladatokat. ___ ___ ___ ___ 
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3. Kevés külső motivációra van szüksége olyan munkánál, 

ami kezdettől lelkesíti. ___ ___ ___ ___ 

4. Önkritikus. A tökéletességre törekszik. ___ ___ ___ ___ 

5. Jobban szeret önállóan dolgozni, a tanár részéről  

kevés irányítást igényel. ___ ___ ___ ___ 

6. Sok „felnőttes” kérdés érdekli (politika, vallás) jobban, 

mint társait. ___ ___ ___ ___ 

7. Gyakran túlzottan kiemeli saját álláspontját (néha egyenesen 

agresszív, nézeteiben makacs). ___ ___ ___ ___ 

8. Szeret szervezni. ___ ___ ___ ___ 

9. Sokat foglalkoztatja a jó és a rossz kérdése, gyakran értékeli 

az embereket, eseményeket. ___ ___ ___ ___ 

 

Összesen: ________ 

 

 

A kreativitás jellemzői (K) 1 2 3 4 

1. Sok ötlete vagy megoldása van különböző problémákra. 

Gyakran egyedi, szokatlan, meglepő válaszokat ad. ___ ___ ___ ___ 

2. Nincsenek gátlásai véleményének kifejtésével kapcsolatban. 

Időnként radikális ellentmondó. ___ ___ ___ ___ 

3. Szereti a kockázatot. Kalandvágyó és töprengő. ___ ___ ___ ___ 

4. Hajlama van intellektuális játékosságra. Gyakran fantáziál 

különböző intézmények, tárgyak, szerkezetek átalakításáról. 

(„Mi lenne, ha …?”) Ötleteit is átdolgozza, módosítja. ___ ___ ___ ___ 

5. Jó humorérzéke van. ___ ___ ___ ___ 

6. Nagyfokú érzelmi érzékenységet mutat. ___ ___ ___ ___ 

7. Sokat foglalkoztatja a jó és a rossz kérdése, gyakran értékeli 

 az embereket, eseményeket. ___ ___ ___ ___ 

8. Nonkonformista. Elfogadja a rendetlenséget. 

Nem érdeklődik a részletek iránt. ___ ___ ___ ___ 

9. Konstruktívan bírál. Nem fogadja el a tekintélytől eredő 

kijelentéseket kritikus elemzés nélkül. ___ ___ ___ ___ 
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Összesen: ________ 

 

 

Vezetési-társas jellemzők (V) 1 2 3 4 

1. Jól viseli a felelősséget. Lehet rá számítani, hogy amit 

megígért, jól megcsinálja. ___ ___ ___ ___ 

2. Mind kortársaival, mind a felnőttekkel kapcsolatban 

nagy az önbizalma. ___ ___ ___ ___ 

3. Osztálytársai szeretik. ___ ___ ___ ___ 

4. Jól együttműködik társaival és a tanárokkal. Nem szereti a 

civódást, könnyű kijönni vele. ___ ___ ___ ___ 

5. Jó verbális képességei vannak, jól megértik. ___ ___ ___ ___ 

6. Könnyen alkalmazkodik új helyzetekhez. 

Gondolkodása, cselekvése hajlékony. ___ ___ ___ ___ 

7. Szeret másokkal együtt lenni. Szociábilis, és nem szereti 

az egyedüllétet. ___ ___ ___ ___ 

8. Általában irányító szerepet játszik. ___ ___ ___ ___ 

9. Részt vesz a legtöbb iskolai társas tevékenységben. ___ ___ ___ ___ 

10. Jó sportoló, minden sportot kedvel. ___ ___ ___ ___ 

 

Összesen: ________ 

 

 

Értékelés: 

A skála nem a Renzulli-féle elméleti modell hű letérképezése, hanem egy arra támaszkodó 

azonosítási eszköz (vö. Tóth L. 2006). Fő területei egymástól függetlenül is használhatók. 

Például, ha egy tehetségfejlesztő program a kreatív és produktív gondolkodás terén 

tehetségeseket kívánja ellátni, a teljes skálából a kreatív jellemzők becslése javallott, amit más, 

hasonló célokat szolgáló azonosítási eszközök alkalmazásával célszerű kiegészíteni. 

 

Instrukció: 

Ezt a skálát minden egyes tanuló esetében külön-külön kell kitölteni. A kitöltés úgy történik, 

hogy X jelet teszünk arra a helyre, amely a következő skálaértékeknek megfelel: 

5. helyre: ha soha vagy nagyon ritkán láttuk ezt a jellemzőt, 
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6. helyre: ha időként megjelent ez a jellemző, 

7. helyre: ha meglehetősen gyakran megjelent a jellemző, 

8. helyre: ha a jellemző szinte mindig jelen volt. 

A bejelölés elvégzése után annyiszor vesszük a súlyozási értéket, azaz 1-2-3-4-es számot az 

adott oszlopból, ahány X-et kapott ott a tanuló. Ezek összege az Összesen rovatba kerül. Az 

átlagot úgy számoljuk ki, hogy az Összesen rovatba került számértéket elosztjuk az adott 

területen szereplő (megszámozott) állítások számával. Így a fő területek szerint egyéni profilt 

is készíthetünk. A tapasztalatok szerint tehetségesnek minősíthetők azok a tanulók, akik a skála 

alapján magas pontértéket értek el. (Az értékelés részletes ismertetése megtalálható: Tóth L., 

2006) 

 

 

Forrás: Renzulli, J. S. és Hartman, R. K. (1971): Skála a kiemelkedő tanulók viselkedési 

sajátosságainak megítélésére. Exceptional Children, 3. 243-248. (OPKM DOk.) 

Idézi: Kósáné Ormai Vera, Porkolábné Balogh Katalin és Ritoók Pálné (1984): 

Neveléslélektani vizsgálatok. Tankönyvkiadó, Budapest. 180-182. 

Tóth László (2006): A tanulói személyiség megismerése: In: Balogh László: Pedagógiai 

pszichológia az iskolai gyakorlatban. Urbis Kiadó, Budapest. 336-339. 

 

  



54 
 

Iskolai motiváció kérdőív 

 

Név:   

Születési év:   

Osztály:   

Kitöltés időpontja:  

 

Kedves Tanuló!  

 

Kérünk, olvasd el figyelmesen az alább felsorolt mondatokat! Döntsd el, hogy az öt lehetséges 

válasz közül melyik jellemző rád, és a megfelelő betűt karikázd be az egyes mondatok végén! 

Köszönjük! 

 

Választási lehetőségek: 1: teljesen egyetértek 

                      2: részben egyetértek 

                      3: félig-meddig értek vele egyet 

                      4: többnyire nem értek vele egyet 

                      5: egyáltalán nem értek vele egyet 

 

 

1. Szívesen beszélgetek a szüleimmel arról, hogy mi történt az 

iskolában. 

1 2 3 4 5 

2. A legtöbb tanár minden diákkal, mindig igazságos. 1 2 3 4 5 

3. Nekem fontosabb, hogy barátságos legyek a társaimmal, mint 

hogy versengjek velük. 

1 2 3 4 5 

4. Ha valamilyen tevékenységbe belemerülök, a szüleim nem 

zavarnak meg. 

1 2 3 4 5 

5. Sokszor annyira megragad, amit az iskolában tanulok, hogy majd 

később is foglalkozni akarok vele. 

1 2 3 4 5 

6. Az iskola unalmas. (-) 1 2 3 4 5 

7. Önmagam előtt is nagyon szégyellem, ha nem jól teljesítek az 

iskolában. 

1 2 3 4 5 
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8. Nekem nagyon fontos, hogy a tanáraim tudják, bennem 

bízhatnak. 

1 2 3 4 5 

9. A büntetés az iskolában mindig igazságtalan. (-) 1 2 3 4 5 

10. A felnőttek túl sokat követelnek a fiataloktól, s nagyon kevés 

segítséget adnak cserébe. 

1 2 3 4 5 

 

11. Nagyon jól esik nekem, hogy érzem, a szüleim boldogok, ha jól 

teljesítek az iskolában. 

1 2 3 4 5 

12. Rossz érzés lenne, ha csalódást okoznék a tanáromnak. 1 2 3 4 5 

13. Örülök, ha segíthetek társaimnak az iskolai munkában. 1 2 3 4 5 

14. Nem szeretem, ha egyedül kell a feladataimon dolgozni (-) 1 2 3 4 5 

15. Az utolsó percig szoktam halogatni a házi feladat elkészítését. (-

) 

1 2 3 4 5 

16. A legtöbb óra unalmas. (-) 1 2 3 4 5 

17. Inkább bevallom, ha elkövettem valamit, mint hogy elleplezni 

próbáljam. 

1 2 3 4 5 

18. Ha hagynák a tanárok, hogy mindenki azt csináljon az iskolában, 

amit akar, jobban tetszene az iskola. (-) 

1 2 3 4 5 

19. Jobb, ha kijavíttatják a hibáimat, mint ha elnézik azokat. 1 2 3 4 5 

20. A tanáraim akkor sem elégedettek azzal, amit csinálok, ha nagyon 

igyekszem. 

1 2 3 4 5 

 

21. A szüleimet nem érdekli igazán, hogy mi történik velem az 

iskolában. (-) 

1 2 3 4 5 

22. Nagyon kevés az olyan tanár, akiért lelkesedni tudnék. (-) 1 2 3 4 5 

23. Jó érzés, ha a társaim láthatják, hogy jól dolgozom. 1 2 3 4 5 

24. Nem lehet a tanulóktól elvárni, hogy maguktól jó ötleteik 

támadjanak. (-) 

1 2 3 4 5 

25. Az iskolában sok olyat tanulunk, aminek az életben hasznát 

vesszük. 

1 2 3 4 5 

26. Szabadidőm nagy részében olyan dolgokra igyekszem rájönni 

magamtól, amik érdekelnek. 

1 2 3 4 5 
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27. Ha megbíznak valamivel, azt mindig igyekszem olyan jól 

elvégezni, ahogy csak tudom. 

1 2 3 4 5 

28. Az iskolai szabályok általában helyesek, észszerűek, mindig 

igyekszem betartani azokat. 

1 2 3 4 5 

29. Ha valami rosszat tettem, mindig kész vagyok vállalni a 

következményeket. 

1 2 3 4 5 

30. Nehezemre esik elviselni azt a nyomást, amit a tanárok 

gyakorolnak rám. 

1 2 3 4 5 

 

31. Szüleim segítségére, biztatására mindig számíthatok az iskolai 

munkámmal kapcsolatban is. 

1 2 3 4 5 

32. A legtöbb tanár nem veszi azt a fáradtságot, hogy igazán jól 

elmagyarázza a dolgokat. (-) 

1 2 3 4 5 

33. Nem érdekel, hogy mások mit gondolnak rólam. (-) 1 2 3 4 5 

34. Szüleim mindig fontosnak tartják a véleményemet. 1 2 3 4 5 

35. Amit az iskolában tanulunk, annak valójában nemigen vehetem 

hasznát. (-) 

1 2 3 4 5 

36. Felélénkít, ha új dolgok tanulásába fogunk. 1 2 3 4 5 

37. Mindig találok kifogást, ha nincs kész a házi feladatom. (-) 1 2 3 4 5 

38. Ha nehéz az iskolai munka, általában abbahagyom az 

erőfeszítést. (-) 

1 2 3 4 5 

39. Valahogy mindig mentségeket kell keresnem. (-) 1 2 3 4 5 

40. A szüleim túl sokat követelnek, s túl nagy nyomást gyakorolnak 

rám. 

1 2 3 4 5 

 

41. A felnőttek nem igazán igyekeznek megérteni a fiatalok érzéseit. 

(-) 

1 2 3 4 5 

42. Gyakran a tanár a hibás abban, hogy az ember bajba kerül az 

iskolában. (-) 

1 2 3 4 5 

43. Úgy veszem észre, a többiek elég nehezen jönnek ki velem. (-) 1 2 3 4 5 

44. Jobban szeretem, ha magamnak kell rájönnöm, hogyan kell 

valamit megcsinálni. 

1 2 3 4 5 

45. Ha a feladat nehéz, hamar elvesztem az érdeklődésemet. (-) 1 2 3 4 5 
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46. Nagyon sok órát kifejezetten izgalmasnak, nagyon érdekesnek 

tartok. 

1 2 3 4 5 

47. Ha valamiben számíthatnak rám, mindig el is végzem. 1 2 3 4 5 

48. Mindig nagyon igyekszem teljesíteni azt, amire megkérnek az 

iskolában. 

1 2 3 4 5 

49. Mindig kész vagyok vállalni a felelősséget azért, amit tettem, 

bármilyen következménnyel számolhatok. 

1 2 3 4 5 

50. A szüleim teljesen irreális követelményeket támasztanak az 

iskolai teljesítményemmel kapcsolatban. 

1 2 3 4 5 

 

51. Ha jól teljesítek az iskolában, a szüleim mindig kimutatják, hogy 

elégedettek velem. 

1 2 3 4 5 

52. A legtöbb tanár minden tanulónak igyekszik annyit segíteni, 

amennyit csak tud. 

1 2 3 4 5 

53. Ebben az iskolában jó viszony van a tanulók között. 1 2 3 4 5 

54. Túl sok mindennel kapcsolatban várják el azt, hogy magam jöjjek 

rá, magam oldjam meg. (-) 

1 2 3 4 5 

55. Nem bánom, ha nagyon keményen kell dolgoznom, ha közben 

fontos dolgokat tanulhatok meg. 

1 2 3 4 5 

56. Az iskolai munkát érdekfeszítőnek tartom. 1 2 3 4 5 

57. Mindig igyekszem megfelelni a szüleim bizalmának. 1 2 3 4 5 

58. Csak a gyenge emberek szeretik a szabályokat, a rendet (-) 1 2 3 4 5 

59. A lelkiismeret-furdalás még a szigorú büntetésnél is kínosabb. 1 2 3 4 5 

60. A felnőttek mindig túl sokat várnak el a fiataloktól. 1 2 3 4 5 

 

Értékelés 

Az „1” választása 5 pontot jelent, a „2” 4-et, a „3” 3-at, a „4” 2-őt, az „5” 1-et. Egyes tételeket 

azonban fordítva kell értékelni, ott az „5” választása ér 5 pontot, a „4” 4-et és így tovább. Itt a 

tétel után zárójelbe tett (-) jelzi, hogy fordított irányban kell pontozni az illető tételt. A pontozás 

után motívumonként, illetve dimenzióként összesítjük a pontokat. Az eredmények 

értelmezéséhez felhasználhatjuk a Kozéki (1986) által magyar mintán végzett eredeti vizsgált 

eredményeit. Későbbi összesített vizsgálati eredmények is elérhetők középiskolás tanulók 

értékeléséhez: Balogh, Bóta, Dávid és Páskuné, 2004. 
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A kérdőív 60 itemet tartalmaz, melyek 3 motivációs faktorban ill. 10 dimenzióban mérik a 

tanuló iskolai motivációját: 

           I. követő motiváció, alskálái:  

                 1. Melegség  

                 2. Identifikáció  

                 3. Affiliáció  

 

          II. érdeklődő motiváció, alskálái:  

                 4. Independencia  

                 5. Kompetencia  

                 6. Érdeklődés  

 

         III. teljesítő motiváció, alskálái:  

                 7. Lelkiismeret  

                 8. Rendszükséglet  

                 9. Felelősség  

 

           Kiegészítő dimenzió:  

               10. Presszióérzés (a teljes kérdőív a magyar standardokkal elérhető Tóth, 2000  

                     munkájában).  

 

A követő faktor azt írja le, a diák mennyire igyekszik iskolai magatartásával, tanulásával 

környezetének megfelelni: mennyire követi szülei elvárásait (melegség szükséglete), mennyire 

próbál tanárai elvárásainak megfelelni (identifikáció szükséglete), illetve mennyire veszi 

figyelembe társai, barátai elvárásait (affiliáció szükséglete).  

 

Az érdeklődő faktorba tartozó independencia szükséglete arra vonatkozik, mennyire fontos a 

diáknak a tanulásban a saját út követése, önállóságigényének mértéke mennyire magas; 

kompetenciaszükséglet alatt a tudásszerzés vágyát értjük; az érdeklődés szükséglete pedig arra 

vonatkozik, mennyire fogékony a diák újdonságokra, mennyire igyekszik bevonódni az új 

ismeretek elsajátításának folyamatába.  
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A teljesítő faktor az ún. belsővé tett elvárásokat foglalja magába. A lelkiismeret szükséglete 

arra vonatkozik, hogy a tanulónak milyen mértékben van igénye az értékelésre, önértékelésre. 

A rendszükséglet az iskolai szabályok betartásának igényére vonatkozik. A felelősség 

szükséglete pedig azt takarja, hogy a tanuló mennyire igyekszik felelősséget vállalni saját 

tanulói teljesítményéért.  

 

A presszióérzés arra vonatkozik, mennyire érzi az adott diák irreálisnak, teljesíthetetlennek a 

vele szemben támasztott követelményeket. 

 

Forrás: Kozéki B. és Entwistle, N. J. (1986), 271-292. o. 
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Tanulói önértékelés  

 

Név:   

Születési év:   

Osztály:   

Kitöltés időpontja:  

 

 

Kedves Tanuló!  

 

Kérünk, olvasd el figyelmesen az alább felsorolt tulajdonságokat. Döntsd el, hogy a két válasz 

(igen vagy nem) közül melyik jellemzőbb rád, és a megfelelőt karikázd be az egyes mondatok 

végén! 

Köszönjük! 

 

1. Tele vagyok energiával és ez időnként bajba sodor. igen nem 

2. Kíváncsi természetű vagyok. igen nem 

3. Erős bennem a tudásvágy. igen nem 

4. Untat a tények memorizálása, inkább az elvi vitákat szeretem. igen nem 

5. Jó kifejezőképességgel rendelkezem. igen nem 

6. Értelmesen lehet velem beszélgetni. igen nem 

7. Szeretek egyedül dolgozni. igen nem 

8. Általában minden érdekel. igen nem 

9. Jó tanuló vagyok. igen nem 

10. Képes vagyok erősen koncentrálni. igen nem 

11. Általában kritikusan gondolkodom. igen nem 

12. Kitartóan tudok figyelni. igen nem 

13. Mások ellenszenvesnek találnak. igen nem 

14. Gyorsan tanulok. igen nem 

15. Jó vagyok a természettudományi tárgyakban. (fizika, kémia, stb.) igen nem 

16. Jó vagyok az anyanyelvi tárgyakban. igen nem 

17. Jó a memóriám. igen nem 

18. Jó vagyok a matematikában. igen nem 
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19. Értek a zenéhez. igen nem 

20. Gyorsan észreveszem az összefüggéseket. igen nem 

21. A megoldásokból az újszerűt kedvelem, a sablonok untatnak. igen nem 

22. Hamar észreveszem az ellentmondásokat. igen nem 

23. Jó a humorérzékem. igen nem 

24. Nagy a szókincsem. igen nem 

25. Utálom a magolást, az írást és helyesírást. igen nem 

26. Jó szervező vagyok. igen nem 

27. Gondom van az olvasással. igen nem 

28. Jól kijövök a környezetemben lévő emberekkel.  igen nem 

29. Sok eredeti ötletem van. igen nem 

30. Rendszerető vagyok. igen nem 

31. Kitartó vagyok.  igen nem 

32. Érzékeny vagyok. igen nem 

33. Képes vagyok az embereket befolyásolni.  igen nem 

34. Motivált vagyok az iskolai feladatokban. igen nem 

35. Mindenből tréfát űzök. igen nem 

36. Jók az ösztönös megérzéseim. igen nem 

37. Önálló vagyok. igen nem 

38. Jó megfigyelő vagyok. igen nem 

39. Gyakran provokatívan kérdezek. igen nem 

40. Szeretek sportolni. igen nem 

 

Értékelés: 

Összesítsük a tanuló válaszait, s vessük össze azokat más forrásokból származó információkkal: 

a tanuló magatartásának jellemzői, teljesítménye, mások – tanulótársak, szülők, pedagógusok 

– jellemzéséből származó adatok. 

 

Az adatok összehasonlításának elengedhetetlen feltétele, hogy a pedagógus év közben 

folyamatosan gyűjtse az adatokat (formatív értékelés), nem elég tehát arra hagyatkozni, hogy 

év végén az összegző (szummatív) értékeléshez majd úgyis összeszedésre kerülnek. A 

tapasztalat arra int, hogy ha erre nem figyelünk, az adatok tekintélyes része „menet közben” 

elkallódhat.  
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Forrás: Tóth László (1998): A tehetségesek tanítása. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 62. 

o. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kérünk, olvasd el figyelmesen az alább felsorolt jellemzőket, majd egy ötfokozatú skálán 

döntsd el, milyen osztályzatot adnál magadnak aszerint, hogy mennyire jól tudod azt a dolgot 

csinálni! A leggyengébb az 1, a legjobb az 5 osztályzat. Karikázd be az általad választott 

osztályzatot! 

Köszönjük! 

 

1.  Az osztály előtt beszélni. 1 2 3 4 5 

2.  Röviden elmondani, amit gondolok. 1 2 3 4 5 

3.  Úgy beszélni, hogy mások odafigyeljenek rám. 1 2 3 4 5 

4.  Másokat arra biztatni, hogy bátran mondják el, amit gondolnak. 1 2 3 4 5 

5.  Másokra figyelni. 1 2 3 4 5 

6.  Előbb gondolkodni, mielőtt beszélek. 1 2 3 4 5 

7.  Megjegyzéseimmel a kérdésnél maradni. 1 2 3 4 5 

8.  Az érzéseimről beszélni. 1 2 3 4 5 

9.  Nyíltan „nem”-et mondani. 1 2 3 4 5 

10.  Baráti érzést, szeretetet kifejezni. 1 2 3 4 5 

11.  Hálát kifejezni. 1 2 3 4 5 

12.  Humorosnak lenni. 1 2 3 4 5 

13.  Ha valakivel összeütközésbe kerülök, azt megoldani. 1 2 3 4 5 

14.  Elfogadni, ha valaki szeretettel fordul felém. 1 2 3 4 5 

15.  Elviselni a csendet. 1 2 3 4 5 

16.  Elviselni a feszültséget. 1 2 3 4 5 

17.  Megbízni másokban. 1 2 3 4 5 

18.  Segíteni másoknak. 1 2 3 4 5 

19.  Felhívni magamra mások figyelmét. 1 2 3 4 5 

20.  Türelmesnek lenni. 1 2 3 4 5 

 

Értékelés: 

1. Az állítások a következő csoportokba sorolhatók: 
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 a) kommunikációs készségek: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. 

 b) érzelmi kifejezőkészségek: 8., 9., 10., 11., 12. 

 c) az érzelmi helyzetek vállalása: 13., 14., 15., 16. 

 d) társas viszonyok: 17., 18., 19., 20. 

 

2. Összesítsük a tanulók önértékelését! Foglaljuk táblázatba az eredményeket! (A vízszintes 

sorok egy-egy tanuló osztályzatait tartalmazzák, a függőleges oszlopokban pedig a 20 

tulajdonság szerepel.) Számoljunk átlagot! 

 

3. Elemezzük egy-egy tanulóról eddig kialakult ismereteink, tapasztalataink alapján, mi lehet 

az értékek magyarázata – különösen figyelve az alacsony, illetve magas értékekre! 

 

4. Ha a tanulók egyénileg igénylik, beszélgethetünk külön egy-egy tanulóval a kapott 

eredményeiről.  

 

5. Beszélgethetünk kiscsoportban vagy osztályszinten az összesített eredményekről, a 

kiscsoport vagy az osztály összképéről. 

 

 

Forrás: Rudas (1990), 269-272. o., 

            Kósáné Ormai Vera (2010), 198-200. o. 
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A tehetséggondozás lehetséges területei intézményeinkben:  

(adaptálva: A tehetség fajtái, területei Gardner (1991.) elmélete alapján, kiegészítve a magyarországi meghatározásokkal és a speciális 

mentális adottságok Czeizel elmélete alapján): 

1. logikai – matematikai 

2. nyelvi, verbális, nyelvészeti – kommunikációs (anyanyelvi és idegennyelvi) 

3. testi – kinesztetikus, sport, tánc (mozgásos) 

4. térbeli – vizuális, képzőművészeti, rajz, filmművészeti, fotóművészeti (praktikus) 

5. zenei 

6. interperszonális (szociális) 

7. intraperszonális 

8. természettudományi (természeti) 

9. digitális, műszaki, technikai 

 

Egyéni fejlesztési tervek tehetséggondozáshoz (ajánlás, javaslatok) 

 

Az egyéni fejlesztő programok alapelvei: 

1. A tanuló részletes pedagógiai megismerése (tesztek, kérdőívek, osztályfőnök, szakos oktatók, iskolapszichológus, szülő, társak). 

2. Részterület meghatározása (amire koncentrálni kell). 

3. Feladattípusok átgondolása (amelyek alkalmazhatóak); feladattípusok hozzárendelése a tananyaghoz vagy a szabadidős tevékenységek 

lehetőségeihez. 

4. Differenciált, egyéni képességek figyelembevételével történő tehetséggondozás, egyéni fejlesztés egyéni célkitűzésekkel. 

5. Fejlesztési alapelvek: belső egyensúly,  
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fokozatosság elve, 

erősségek és gyengeségek feltárása, 

motiváció szintjének meghatározása, 

tanulási szokások, stílus feltárása, feltérképezése, 

szociális kompetenciák fejlesztése, 

tehetségorientációs tanácsadás. 

6. Alulteljesítő tehetségek helyzetének segítése. 

7. Önismeret fejlesztése, az elmagányosodás megakadályozása. 

8. Mappa, portfólió készítésének megtanítása, bevezetése (gyűjtő, bemutató és értékelő mappa). 

9. Félévenkénti egyénre szóló értékelés, önértékelés; a részeredmények összehasonlítása. 

10. Szükség esetén a tervezés rugalmas módosítása. 

 

Az egyéni fejlesztő programok általános céljai: 

1. Erős és gyenge pontok feltárása és fejlesztése. 

2. Kiegészítő tevékenységek. 

3. Átlagon felüli adottságok fejlesztése. 

4. Motivációs adottságok megerősítése. 

5. Kreatív adottságok kibontakoztatása. 

6. Mélyítésben történő gazdagítás. 

7. Tartalmi gazdagítás. 

8. Feldolgozási képességek gazdagítása. 

9. Tempóban történő gazdagítás. 
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10. Megelőzés, légkörjavítás. 

 

Az egyéni fejlesztő programok gyakorlati céljai: 

1. Tanulásfejlesztés (IPOO-minimum program). 

2. Személyiségfejlesztés. 

3. Egészségnevelés (Ép testben ép lélek). 

4. Pályaorientáció (felkészítés arra a pályaterületre, mely felé speciális tehetsége alapján javasolható). 

5. Kimagasló teljesítmény menedzselése (publikálási, kiállítási, szereplési, versenyzési lehetőség biztosítása). 

6. Képességfejlesztés, lexikális és gyakorlati ismeretek nyújtása, motiválás, stb. 

 

Az egyéni fejlesztő programok fejlesztési területei: 

1. Kommunikáció 

2. Figyelem 

3. Észlelés 

4. Gondolkodás 

5. Emlékezet 

6. Mozgás 

7. Szociális képességek 

8. Olvasás 

9. Szövegértés 

10. Írás 

11. Motiváció 
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12. Kreativitás 

13. Tanulásmódszertan 

14. Pályaorientáció 

15. Komplex 

 

Az egyéni fejlesztő programok alkalmazásának lehetőségei: 

Az egyéni fejlesztési tervek egyes területeinek kitöltése történhet a programban megjelölt jellemzők, adatok beillesztésével, és / vagy egyéni 

elgondolás alapján. 

A megjelölt adatoknál a megfelelő rész az utasításnak megfelelően aláhúzandó. 
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Egyéni fejlesztési terv 

 

Egyéni fejlesztés 

célja: 

 

 

 

 

 

Célhoz 

kapcsolódó 

speciális 

feladat: 

 

 

 

Időtartam:  

 

Fejlesztendő 

területek, 

képességek: 

Erős oldal Gyenge oldal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módszerek:  

 

 

 

 

 

 

Szervezeti 

keret: 

(A szervezeti 

keretek 

egymásra 

gyakorolt 
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hatásának 

követése, 

figyelembe 

vétele!) 

 

 

Együttműködés 

a bevont 

kollégákkal, 

szakemberekkel 

Fejlesztési célok lebontása a különböző területekhez kapcsolódó 

feladatokra (kinek, mikor, mi a teendője a folyamatban?) 

osztályfőnök pszichológus pedagógus, 

oktató 

szülők 

 

 

 

   

konzultáció 
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Egyéni fejlesztési terv és szöveges értékelés tehetséggondozáshoz 

LOGIKAI – MATEMATIKAI terület 

 

 

A tanuló neve: ………………………………………………………………………………….   Osztálya: ………………… 

 

 

Születési helye, ideje: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Intézménye: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A foglalkozás gyakorisága: …………………………………………………………………………………………………………………… 

A tanuló tanulási stílusa: auditív, társas, vizuális, csendes, mechanikus, mozgásos, impulzív (aláhúzandó) 

Tehetségtípus: szabályos, alulteljesítő (hátrányos helyzetű), alul ellátott, szabálytalan teljesítésű (aláhúzandó) 

 

Mentor neve: …………………………………………………………………………………... 

 

 

A foglalkozás időszaka: ……………………………………………………………………….. 
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1. A tanuló megismerése a tehetségterületre jellemző jegyek alapján:  

Sorsz. Jellemző gyenge átlagos erős 

1. Szívesen végez olyan tevékenységeket, amelyekben számolni kell.     

2. Csodálatba ejtik a tények, formulák.    

3. Keresi a problémákat.    

4. Kiváló emlékezete van számokra, formulákra, viszonyokra, megoldási módokra.    

5. Rugalmas a gondolkodása a matematikai struktúrák és minták terén.    

6. Kiemelkedően jó a vizuális képzelete, környezetében geometriai formákat fedez fel.     

7. Problémákat és absztrakt viszonyokat jól vizualizál, felfedezi az azonosságokat és a különbségeket.     

8. A részleteken felülemelkedik.    

9. Az összetettet egyszerűbbé teszi.    

10. A problémát gyorsan általánosítja, tervszerűen halad.     

11. Hasonló problémákra már a közbülső logikai lépések kihagyásával reagál.    

12. Egyszerű, egyenes megoldásokat keres.    

13. Verbális problémákat is egyenletben tudja megfogalmazni és kezelni.    

14. Szereti a számjátékokat, kirakókat, mintákat, téri és geometriai rejtvényeket, mintákat, (sudoku, Rubik-

kocka). 

   

15. Pillanatok alatt készít bonyolult terveket, emiatt kiváló az időbeosztásban és a pénzügyekben.    

 

2. Javasolt szakmák: könyvelő, gazdasági elemző, mérnök, tanár, építész, tudós, matematikus, számítógép-operátor, adminisztrátor, adóellenőr, 

bankpénztáros, biztosítási kárbecslő egyéb: ……………………………………………………………………………………………. 

3. Célok, feladatok:  
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1. A matematika területén levő kiemelkedő ismeretek meghatározása. 

2. A kiválasztott terület matematikai, geometriai törvényszerűségeinek felismertetése, kapcsolása a mindennapi élethez. 

3. Logikai összefüggések felfedeztetése játékokkal. 

4. A mindennapi életből kiválasztott problémák megoldása a matematika és a logika felhasználásával. 

5. A kiválasztott logikai játék alaposabb megismerése. 

6. Kreatív gondolkodás fejlesztése matematika-logika segítségével. 

7. A különböző matematikai problémák egyértelmű megfogalmazása, a problémamegoldó-képesség fejlesztése. 

8. A matematikai nyelv logikai elemeinek használata. 

9. Az összes megoldás keresése egy probléma kapcsán. 

10. A kombinatorikus gondolkodás fejlesztése. 

11. A gondolkodási műveletek megfelelő alkalmazása. 

12. Az önálló problémamegoldó-képesség fejlesztése. 

13. A 9 matematikai részkompetencia fejlesztése: 

figyelem,     problémamegoldás    modellezés - szimbolizálása  

feladat értelmezése,   logikai képességek    kritikai kompetencia 

kreativitás,    memória,        geometriai – szemlélet. 

 

14. Számítások, szabályszerűségek önálló rögzítése. 

15. Számítások, szabályszerűségek önálló felhasználása.
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4. A megvalósulás formái (hogyan lehet az adott területet fejleszteni): 

 a) szervezési keretek: 

matematika szakkör, felzárkóztató foglalkozások, érettségire felkészítő foglalkozások, tanulásmódszertan, IQ-klub, konzultáció, 

tanulmányi versenyek, egyéb  

b) tevékenységek: 

sakk, malom és más logikai tevékenységek, rejtvények és memóriakártyák készítése, szöveges feladatok megoldása, geometriai feladatok 

megoldása, sorozatok készítése, sorozatok megfejtése, egyéb 

 

5. Eszközök:  

megfigyelés, mérőlapok, konzultáció, logikai feladványok, feladatlapok, IKT-eszközök, logikai játékok (sakk, ördöglakatok, sudoku, 

malom, kártyajáték, stb.), egyéb. 

 

Ütemezés, 

időintervallum 

Célok Tevékenység  Fejlesztési 

terület 

A megvalósulás 

formái 

Módszerek, 

eszközök 

Eredmények, 

értékelés 

Egyéb 

megjegyzés 
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Egyéni fejlesztési terv és szöveges értékelés tehetséggondozáshoz 

NYELVI, VERBÁLIS, KOMMUNIKÁCIÓ terület 

 

 

A tanuló neve: ………………………………………………………………………………….   Osztálya: ………………… 

 

 

Születési helye, ideje: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Intézménye: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A foglalkozás gyakorisága: …………………………………………………………………………………………………………………… 

A tanuló tanulási stílusa: auditív, társas, vizuális, csendes, mechanikus, mozgásos, impulzív (aláhúzandó) 

Tehetségtípus: szabályos, alulteljesítő (hátrányos helyzetű), alul ellátott, szabálytalan teljesítésű (aláhúzandó) 

 

 

Mentor neve: …………………………………………………………………………………... 

 

 

A foglalkozás időszaka: ……………………………………………………………………….. 
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1. A tanuló megismerése a tehetségterületre jellemző jegyek alapján:  

Sorsz. Jellemző gyenge átlagos erős 

1. Motivált a nyelvtanulás iránt.    

2. Jó kommunikációs és nyelvi képesség, gazdag szókincs.    

3. A jó kommunikációs képesség továbbfejlesztése anyanyelven és idegen nyelven.    

4. Logikus gondolkodás, összefüggések felismerése.    

5. Könnyen megtanulja az idegen nyelvi szerkezeteket.    

6. Nyelvtani szerkezetek alkalmazása a szituációnak megfelelően átalakítva.    

7. Könnyen megtanulja az idegen szavakat.    

8. Kreativitás – tanult szerkezet, szókincs alkalmazása élőbeszédben.    

9. Ok-okozati összefüggések felismerése a nyelvtani szabályok alkalmazásánál.    

10. Olvasás anyanyelven és idegen nyelven.    

11. Írás anyanyelven és idegen nyelven.    

12. Szövegértés anyanyelven és idegen nyelven.    

13. Szövegalkotás anyanyelven és idegen nyelven.    

14. Memoriterek, versek, műrészletek, szituációk, dalok megtanulása, előadása anyanyelven és idegen 

nyelven. 

   

15. Emlékezet: a tanultakat jól tudja alkalmazni, és nem felejti el.    

16.  Szereti a szójátékokat.    

17.  Szórejtvényeket old meg és talál ki.     

18. Verseket, novellákat ír, történeteket talál ki,     
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19. Könnyen és szépen fejezi ki magát.    

20.  Érdekesen tud elbeszélni történeteket, jó stílusa van.    

21.  Beszélgetésekben kezdeményező.    

22.  Több irányból közelíti meg és írja le a dolgokat (pl. adott tárgy hogy néz ki, mire való, használatának 

előnyei-hátrányai, stb.) 

   

23.  Amit frissen hall, megjegyzi, és saját szavaival adja vissza.    

24.  Sokat kérdez.    

25. Szívesen és pontosan elmagyarázza, hogyan jutott el egy probléma megoldásához.    

 

2. Javasolt szakmák: színész, író, költő, könyvtáros, politikus, idegenvezető, marketing szakember, fordító, tolmács, nyelvtanár, tanár, újságíró, 

riporter, tudósító, bírósági fogalmazó, diszpécser, szóvivő,  

egyéb: ……………………………………………………………………………………………. 

 

3. Célok, feladatok:  

1. Az anyanyelv területén levő kiemelkedő ismeretek meghatározása. 

2. Azonos témájú, de különböző nyelvi rétegből származó szövegek vizsgálata, összehasonlítása (pl. szófaji, szókészleti, mondattani, 

jelentéstani, szövegtani szempontból). 

3. A szókészlet bővítése a választott magyar nyelvű szövegek esetében. 

4. A feldolgozott szövegek egyikének transzponálása önállóan vagy segédeszköz segítségével. 

5. A téma ismeretében egy közösen meghatározott stílusú írásmű elkészítése. 

6. A leíró nyelvtani ismeretek elmélyítése. 

7. Anyanyelvi készségek és képességek fejlesztése. 
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8. Idegen nyelvi készségek és képességek fejlesztése. 

9. Gondolkodási, problémamegoldó, kommunikációs képességek fejlesztése. 

10. Szituációk, dalok hallás utáni megértése drámapedagógiai módszerek segítségével. 

11. Olvasási, szövegértési kompetenciák fejlesztése. 

12. Szövegalkotási képességek fejlesztése. 

13. Országismeret, a meglevő tudás elmélyítése különböző feladattípusok, térképek, táblázatok segítségével. 

14. Autentikus szövegek feldolgozása. 

15. Szókincs bővítése és a beszédkészség fejlesztése az egyes témák feldolgozása keretében. 

 

4. A megvalósulás formái (hogyan lehet az adott területet fejleszteni): 

 a) szervezési keretek: 

magyar és idegen nyelvi szakkör, felzárkóztató foglalkozások, érettségire felkészítő foglalkozások, tanulásmódszertan, anyanyelvi és idegen 

nyelvi programok, konzultáció, nyelvvizsgára felkészítés egyénileg vagy kiscsoportos formában, egyéni és kiscsoportos fejlesztés, iskolai 

műsorok, tanulmányi versenyek, egyéb  

b) tevékenységek: 

írás, olvasás, szövegértés, szövegalkotás, fordítás, transzponálás, rögtönzés, egyéb 

 

5. Eszközök:  

megfigyelés, mérőlapok, konzultáció, nyelvi feladatok, nyelvi játékok, szövegek, szótárak, lexikonok, internet, nyelvi társasjátékok, 

szakkönyvek, feladatlapok, IKT-eszközök, magyar és célnyelvi szövegek, egyéb. 

 



78 
 

Ütemezés, 

időintervallum 

Célok Tevékenység  Fejlesztési 

terület 

A megvalósulás 

formái 

Módszerek, 

eszközök 

Eredmények, 

értékelés 

Egyéb 

megjegyzés 

        

        

        

        

  



79 
 

Egyéni fejlesztési terv és szöveges értékelés tehetséggondozáshoz 

SPORT – MOZGÁSOS, TESTI - KINESZTETIKUS terület 

 

 

A tanuló neve: ………………………………………………………………………………….   Osztálya: ………………… 

 

 

Születési helye, ideje: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Intézménye: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A foglalkozás gyakorisága: …………………………………………………………………………………………………………………… 

A tanuló tanulási stílusa: auditív, társas, vizuális, csendes, mechanikus, mozgásos, impulzív (aláhúzandó) 

Tehetségtípus: szabályos, alulteljesítő (hátrányos helyzetű), alul ellátott, szabálytalan teljesítésű (aláhúzandó) 

 

 

Mentor neve: …………………………………………………………………………………... 

 

 

A foglalkozás időszaka: ……………………………………………………………………….. 
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1. A tanuló megismerése a tehetségterületre jellemző jegyek alapján:  

Sorsz. Jellemző gyenge átlagos erős 

1. Fáradhatatlan, ha sportról, mozgásról van szó.    

2. Harmonikus mozgás tánc vagy a sport terén.    

3. Jó kézügyesség; szereti a tárgyakat megfogni, megérinteni.    

4. Lány: szeret sütni, főzni, díszíteni, kötni, horgolni. Fiú: szeret barkácsolni, szerelni, építeni.    

5. Az arousal (az idegrendszer izgalmi állapotának) önszabályozása. Képesség a szorongás 

kontrollálására, egy félelemmentes, elengedett, de energikus állapot fenntartására. 

   

6. Magas önbizalom. Pozitív gondolkodás.    

7. Jó koncentráció (Megfelelő figyelem, összpontosítás.)     

8. A sporttal való pozitív foglalkozás, pozitív gondolatok, képzetek.    

9. Eltökéltség, elkötelezettség.    

10. Megfelelő célok állításának képessége, versenytervek jó kialakítása.    

11. Kihívás, rugalmasság, nyitottság a változások követésére és szenzitív érzékelésre való hajlam.    

12. Társas empátia, szociális nyitottság, társas mobilizálás.    

13. Leleményesség, a személyiség kreatív kapacitása: tervek, alternatív megoldások, eredeti ötletek 

kimunkálása, a tanult ismeretek átstrukturálása. 

   

14. Énhatékonyság: tanult vagy saját tervek és megoldási javaslatok aktualizálása.    

15. Kitartás: elhatározott viselkedés akadályok ellenére való fenntartása.    

16.  Érzelmi kontroll: feszültségek, vészhelyzetek, kudarcok kezelése; az indulatok feletti racionális 

kontroll. 
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17. Teljesítmény téthelyzetekben.    

 

2. Javasolt szakmák: villanyszerelő, lakatos, szobafestő, autószerelő, versenysportoló, edző, sportmasszőr, masszőr, táncművész, szakács, fodrász, 

pilóta, testnevelő tanár, személyi edző, fitneszedző, pályagondnok, szertáros, szerszámkészítő, esztergályos, hegesztő, ács, burkoló,  

egyéb: ……………………………………………………………………………………………. 

 

3. Célok, feladatok:  

1. A sportban sikeres terület meghatározása. 

2. A kiválasztott terület (pl.: atlétika, labdajáték, küzdősport, stb.) szabályainak megismerése.  

3. A kiválasztott terület alapvető mozgásformáinak elsajátítása, gyakorlása; a meglevő és tanult mozgásképességek alkalmazása. 

4. Egy-egy választott sportág mozgásanyagának magas színvonalú elsajátítása. 

5. Egy-egy választott sportág mozgásanyagának magas színvonalú elsajátítása közben több sportág mozgáskészletének felhasználása. 

6. Jártasság a sportképességekben, sportágak mozgásanyagának alkalmazásában. 

7. Tudatos sportút választásának lehetősége. 

8. A 3 alapmozgás (futás, ugrás, dobás), a 3 nagymozgásos terület célirányos fejlesztése – ezek adják minden egyéb sportág 

mozgásrendszerének alapját s a fizikai képességek alapját. 

9. A kapcsolatteremtő képesség fejlesztése. 

10. Szolidaritás, tolerancia és a fair play szellemének megismerése és erősítése. 

11. Mozgásos kreativitás fejlesztése, esztétikus mozgás. 

12. A koordinációs képességek összetevőinek folyamatos fejlesztése. 

13. A kondicionális képességek összetevőinek folyamatos fejlesztése: gyorsaság, állóképesség, erő, hajlékonyság, lazaság. 
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14. A természettel, a környezettel, az akadályokkal és a sportszerekkel való találkozás; használatukból, felhasználásukból és 

tapasztalásukból fakadó felismerések megértése és elsajátítása. 

15. Az egyéni és társasjátékok, sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek és képességek elsajátítása. 

16. A mozgáskommunikáció sokoldalú fejlesztése. 

17. Az életre és a testi épségre veszélyes helyzetek elkerülése vagy a helyzetekből való kimenekülés (mások kimentése). 

18. Önfegyelem alakítása, akarat erősítése, egészséges önbizalom, kiegyensúlyozottság. 

19. A jól végzett munka, a valós teljesítmény és a felszabadult játék felett érzett örömből fakadjon vidámság, tartós jókedv. 

20. Kognitív készségfejlesztés: –Tudatosság fejlesztése: Izom- és testtudatosság fejlesztése. Az edzésen való mentális jelenlét erősítése. Az 

erősségek – hiányosságok számbavétele, tudatosítása. A mozgáskép csiszolása mentális gyakorlatok révén. A koncentráció erősítése.  

21. Feszültség-, szorongás-, stresszkezelés: légzéskontroll, relaxáció. Megfelelő versenyállapot rögzítése. Energetizáló gyakorlatok. 

22. Az önértékelés és az önbizalom erősítése. 

23. A motiváció feltérképezése és tudatosítása. A sporthoz fűződő viszony tárgyalása. Az élsporthoz fűződő megfelelő kognitív viszony 

kialakítása. 

24. A kommunikáció és a társas készségek fejlesztése. 

25.Valamennyi képesség-összetevő átlagon felüli minősége, versenysport művelése. 

 

4. A megvalósulás formái (hogyan lehet az adott területet fejleszteni): 

 a) szervezési keretek: 

szakkör, tömegsportok, sportprogramok, tánchoz, mozgáskultúrához kötődő programok, sportversenyek, érettségire felkészítő 

foglalkozások, edzések, fejlesztő tréningek, egyéb  

b) tevékenységek: 
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futás, ugrás, dobás, játékos mozgásformák, előkészületek, mozgás elsajátítása, taktika elsajátítása, felkészülési tervek készítése, játékhelyzet 

elemzése, gyors döntéshozatal, rugalmas szempontváltás, ellenfél gondolkodására való ráhangolódás, kudarcélmény pozitív átkeretezése, 

tanulságok levonása, tapasztalatok beépítése a további felkészülésbe, egyéb 

 

5. Eszközök:  

megfigyelés, mérőlapok, konzultáció, szabálykönyvek, feladatlapok, IKT-eszközök, sporteszközök, edzéstervek, az adott sportág kellékei, 

egyéb. 

 

Ütemezés, 

időintervallum 

Célok Tevékenység  Fejlesztési 

terület 

A megvalósulás 

formái 

Módszerek, 

eszközök 

Eredmények, 

értékelés 

Egyéb 

megjegyzés 
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Egyéni fejlesztési terv és szöveges értékelés tehetséggondozáshoz 

MŰVÉSZI – VIZUÁLIS, TÉRI (RAJZ) terület 

 

 

A tanuló neve: ………………………………………………………………………………….   Osztálya: ………………… 

 

 

Születési helye, ideje: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Intézménye: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A foglalkozás gyakorisága: …………………………………………………………………………………………………………………… 

A tanuló tanulási stílusa: auditív, társas, vizuális, csendes, mechanikus, mozgásos, impulzív (aláhúzandó) 

Tehetségtípus: szabályos, alulteljesítő (hátrányos helyzetű), alul ellátott, szabálytalan teljesítésű (aláhúzandó) 

 

 

Mentor neve: …………………………………………………………………………………... 

 

 

A foglalkozás időszaka: ……………………………………………………………………….. 

  



85 
 

 

1. A tanuló megismerése a tehetségterületre jellemző jegyek alapján:  

Sorsz. Jellemző gyenge átlagos erős 

1. Sokat és kitartóan rajzol (belsőleg motivált); rajzai realisztikusak, komplexek és strukturáltak.    

2. Sok részletet rajzol, a részleteket jól meg tudja figyelni. Rész – egész szintetizálása.    

3. Képes perspektívát is ábrázolni.    

4. Hatnak rá a populáris műfajok (újságillusztrációk, falfirkák, mesekönyvek, reklámok).    

5. Főleg képekben gondolkodik.    

6. Fotórealista arányrendszer jelenik meg rajzain, művein.    

7. A 3. dimenzió ábrázolása.    

8. Rövidülés alkalmazása térbeliség érzékeltetésére.    

9. Átfedés, takarás helyes ábrázolása.    

10. A testek nem látszó éleit elhagyja.    

11. A testességet árnyékolással visszaadja.    

12. Érzelemgazdagság.    

13. Modell lerajzolása emlékezetből.    

14. Tervez és konstruál; szeret az alapötlethez részleteket hozzáadni; rajzaiban újszerű elemek, ötletek 

mutatkoznak. 

   

15. Jó vizuális memóriája van; emlékszik évekkel korábbi dolgokra, a változásokat a képen jól észreveszi.    

16.  Eredetiség; egyedi képi világ, szép alkotásokat készít (szobor, maszk, ékszer, agyagfigura, fazék, rajz).     

17. Jól tájékozódik, kiválóan olvas térképet, jól tud navigálni.    
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18. Jól kiigazodik műszaki rajzokon, szabásmintákon, bútor-összeszerelési útmutatókon.    

19. Alkotói típusa (domináns vizuális kifejezési módja): rajzoló (leképező) „mesterember”.    

20. Alkotói típusa (domináns vizuális kifejezési módja): tervező.    

21. Alkotói típusa (domináns vizuális kifejezési módja): jel – szimbólum-alkotó.    

22. Alkotói típusa (domináns vizuális kifejezési módja): konstruáló – szobrászkodó.     

23. Alkotói típusa (domináns vizuális kifejezési módja): „patterner” (mintákban gondolkodó).     

24. Alkotói típusa (domináns vizuális kifejezési módja): befogadó – elemző.     

25.  Mindent le tud rajzolni: embert, állatot, tárgyat, tájat; képregényeket, karikatúrákat készít.    

26. Sokat foglalkozik egy témával.    

27. A rajzolás gyakran menekülés az unalom elől a fantázia világába.     

28. Jól tud mások stílusában ábrázolni, ügyesen tud másolni.    

29. Kiemelkedő a rajz esztétikuma: a formák, a színek, a kompozíció, a rend, a tisztaság, a gazdagság.    

30. Vázlatgyűjteménye van, azokat tudja elemezni.    

 

2. Javasolt szakmák: divattervező, szobrász, festő, grafikus, iparművész, műszaki rajzoló, kertépítő, tervező, illusztrátor, bemutatótervező, 

virágkötő, belsőépítész, jelmeztervező, sminkes, díszlettervező, reklámszakember, termékbemutató, dekoratőr,  

egyéb: ……………………………………………………………………………………………. 

 

3. Célok, feladatok:  

1. A területen levő kiemelkedő ismeretek, képességek, készségek meghatározása. 

2. A kiválasztott terület elméleti ismereteinek áttekintése. 
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3. A kiválasztott terület elméleti ismereteinek áttekintése – kapcsolása a mindennapi élethez.  

4. Más technikák megismerése. 

5. A megismert technikák alkalmazása a mindennapi életből eredő problémahelyzetek feloldására (ajándékkészítés, csomagolás, reklám 

készítése). 

6. Célzott feladatokkal egy-egy képességszféra fejlettségének értékelése. 

7. A munkák kritériumok szerinti gyűjtése. 

8.  A munkák kritériumok szerinti gyűjtésével longitudinális fejlődés dokumentálása. 

9. Egy történet rajzban történő elmondása. 

10. Egy kép emlékezetből történő lerajzolása. 

11. Vázlatgyűjtemény készítése és elemzése. 

12. Eredeti alkotások készítése: szobor, maszk, ékszer, agyagfigura, fazék, rajz, festmény. 

13. Ember, állat, tárgy, táj ábrázolása; képregény, karikatúra készítése. 

14. Művészi alkotások elemzése. 

15. Egyedi, kreatív alkotások készítése.

4. A megvalósulás formái (hogyan lehet az adott területet fejleszteni): 

 a) szervezési keretek: 

képzőművészeti, filmművészeti foglalkozások, fotóműhely, kreatív hobbikör, kiállítások, szakkörök, egyéb 

b) tevékenységek: 

kézügyességet igénylő szakmai tevékenységek, műelemzések, mesterek mentori szerepben, társművészetek nyújtotta inspiráció, a populáris 

kultúra befogadása, művészettörténeti tesztek, nyitott, kreatív feladatok (tervezés, hangulatok, élmények ábrázolása), „portfólió-módszer”, 

otthon készített műelemző dolgozat, előadás, népi mesterségek, egyéb 
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5. Eszközök:  

megfigyelés, mérőlapok, konzultáció, a tanuló alkotásai, képzőművészeti eszközök, papírok, képek, filmek, fotók, IKT-eszközök, könyvek, 

autentikus feladatok, egyéb. 

 

Ütemezés, 

időintervallum 

Célok Tevékenység  Fejlesztési 

terület 

A megvalósulás 

formái 

Módszerek, 

eszközök 

Eredmények, 

értékelés 

Egyéb 

megjegyzés 
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Egyéni fejlesztési terv és szöveges értékelés tehetséggondozáshoz 

ZENEI terület 

 

 

A tanuló neve: ………………………………………………………………………………….   Osztálya: ………………… 

 

 

Születési helye, ideje: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Intézménye: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A foglalkozás gyakorisága: …………………………………………………………………………………………………………………… 

A tanuló tanulási stílusa: auditív, társas, vizuális, csendes, mechanikus, mozgásos, impulzív (aláhúzandó) 

Tehetségtípus: szabályos, alulteljesítő (hátrányos helyzetű), alul ellátott, szabálytalan teljesítésű (aláhúzandó) 

 

 

Mentor neve: …………………………………………………………………………………... 

 

 

A foglalkozás időszaka: ……………………………………………………………………….. 
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1. A tanuló megismerése a tehetségterületre jellemző jegyek alapján:  

Sorsz. Jellemző gyenge átlagos erős 

1. Kiemelkedik az előadó-művészet terén.    

2. Zenére való fogékonysága van: zene iránti nagy érdeklődés, érzékenység a hangokra, a széphangzásra.    

3. Kiemelkedő motoros, percepciós és kognitív képességekkel rendelkezik.    

4. Ujjak finommozgása, megfelelő mozgásrendezés, mindkét kéz gyors, pontos, koordinált munkája.    

5. Jól olvas kottát (vizuális percepció).    

6. A dallamok rövid és hosszú távú emlékezetben tartása kiváló, főleg a struktúrát tudja megnevezni.    

7. Jó hallása van, könnyen azonosítja, kiválóan felismeri a hangokat, akkordokat.    

8. Egy darab kotta alapján történő azonnali előadására képes.    

9. Könnyedén vált egyik reprezentációból a másikba, saját mozgásról a kottára, a játékra, a muzsika 

szerkezetére. 

   

10. Könnyedén játszik, gyorsan tanul, gyorsan kijavítja hibáit magától.    

11. Magabiztos az előadása.    

12. Egy darabot átír másik hangnembe, komponál.    

13. Saját dallamokat énekelget.    

14. Képes előadás közben az érzelmeit is megjeleníteni.    

15. Énekes (extrovertált).    

16. Zenész (introvertált).    

17. Önfegyelem, kitartás, koncentrációs képesség.    

18. Családjában van zenész vagy zenerajongó.    
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19. Jó ritmusérzéke van.    

20. A hangerősséget hatásosan tudja változtatni.    

21. Könnyen emlékszik dallamokra; érzi a zenei-érzelmi hatást.    

22. Énekel vagy hangszeren játszik rendszeresen.    

23. Kitartóan és nagy koncentrációval foglalkozik a zenével.    

24. Szeret zenét hallgatni.    

25. Könnyen talál ki zenei variációkat.    

 

2. Javasolt szakmák: zenész, énekes, zenetanár, zenekritikus, hangszerkészítő, dalszerző, zenei szerkesztő 

egyéb: ……………………………………………………………………………………………. 

 

3. Célok, feladatok:  

1. Az ének-zene területén levő kiemelkedő képességek, készségek meghatározása. 

2. A hangszeres zene iránti igény felkeltése, erősítése. 

3. A zenei hallás fejlesztése hangszerek segítségével. 

4. A kiválasztott hangszer megszólaltatásának elsajátítása, gyakoroltatása. 

5. Szabadon választott zenei alkotások vizsgálata különböző szempontból (hangzásvilág, ritmika, dallam, stílus, hangszerek). 

6. Hatékony zeneértővé, műkedvelővé, szakemberré nevelés. 

7. Zeneművek elmélyültebb megismerése. 

8. Társas zenélés, improvizáció. 

9. Társművészetekkel (pl. néptánc) való együttes munka. 

10. A zenei tehetségterület fejlesztése a zeneművészet eszközeivel. 
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11. Képességfejlesztés: szenzorális képességek: a zenei hang hangmagasságának, hangerejének és hangszínének érzékelése. 

12. Képességfejlesztés: retentív képességek: zenei hallási emlékképek, amelyek a zenei emlékezésben és az annak alapján kialakuló belső 

hallásban nyilvánulnak meg. 

13. Képességfejlesztés: szintetizáló képességek: összetett zenei észlelések. 

14. Képességfejlesztés: ideatív és emocionális képességek: a zene által hordozott gondolati, érzelmi és esztétikai tartalmat felfogása.  

15. Halláshoz kötődő zenei tevékenységek gyakorlása: dallam-, hangzat-, ritmus-, hangszín-, dinamikahallás. 

16. Közléshez kötődő zenei tevékenységek gyakorlása: dallam-, hangzat-, ritmusközlés. 

17. Olvasáshoz kötődő zenei tevékenységek gyakorlása: dallam-, hangzat-, ritmusolvasás. 

18. Íráshoz kötődő zenei tevékenységek gyakorlása: dallam-, hangzat-, ritmusírás. 

19. Éneklési készség fejlesztése. 

20. Zenehallgatás. 

21. Hallás utáni éneklés. 

22. Hangzás átalakítása jellé, jel átalakítása hangzássá. 

23. Éneklés átalakítása jellé, illetve jel alapján éneklés (utószolmizáció, kotta utáni éneklés). 

24. Zeneértés. 

25. Az előadói expresszivitás fejlesztése. 

 

4. A megvalósulás formái (hogyan lehet az adott területet fejleszteni): 

 a) szervezési keretek: 

szakkör, zenei tehetségműhelyek, mindenféle ének-zenei program, koncertek, előadások, hangversenyek, iskolai műsorok, énekkar, egyéb,  

b) tevékenységek: 

zenehallgatás, zenélés, halláshoz, olvasáshoz, közléshez, íráshoz kötődő zenei tevékenységek, éneklés, egyéb 
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5. Eszközök:  

megfigyelés, mérőlapok, konzultáció, zenei anyagok, CD-lejátszó, hangszerek, internet, IKT-eszközök, audiovizuális eszközök, egyéb. 

 

 

Ütemezés, 

időintervallum 

Célok Tevékenység  Fejlesztési 

terület 

A megvalósulás 

formái 

Módszerek, 

eszközök 

Eredmények, 

értékelés 

Egyéb 

megjegyzés 
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Egyéni fejlesztési terv és szöveges értékelés tehetséggondozáshoz 

SZOCIÁLIS – INTERPERSZONÁLIS (SZEMÉLYISÉGEK KÖZÖTTI) terület 

 

 

A tanuló neve: ………………………………………………………………………………….   Osztálya: ………………… 

 

 

Születési helye, ideje: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Intézménye: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A foglalkozás gyakorisága: …………………………………………………………………………………………………………………… 

A tanuló tanulási stílusa: auditív, társas, vizuális, csendes, mechanikus, mozgásos, impulzív (aláhúzandó) 

Tehetségtípus: szabályos, alulteljesítő (hátrányos helyzetű), alul ellátott, szabálytalan teljesítésű (aláhúzandó) 

 

 

Mentor neve: …………………………………………………………………………………... 

 

 

A foglalkozás időszaka: ……………………………………………………………………….. 

  



95 
 

1. A tanuló megismerése a tehetségterületre jellemző jegyek alapján:  

Sorsz. Jellemző gyenge átlagos erős 

1. Magas empátiás készség.    

2. Mások érzelmeinek gyors felismerése és beazonosítása.    

3. Jól tud másokkal együttműködni.    

4. Könnyen motivál és hatékonyan vezet másokat.    

5. Átlát az összetett emberi kapcsolatrendszereken.    

6. Hatékonyan kommunikál és gyorsan épít bizalmat.    

7. Jól bánik a gyerekekkel.    

8. Csoportos programokat javasol; összejöveteleket, bulikat szervez.    

9. Ügyesen megold vitás kérdéseket.    

10. Tudja, hogyan kell megegyezni, kompromisszumot kötni (bíró).    

11. Ügyesen elmagyaráz dolgokat, melyek nem voltak érthetőek (tanár).    

12. Jól ki tudja fejezni magát, tud hosszasan társaság előtt beszélni (szónok).    

13. Tudja, hogyan irányítson másokat, hogyan vegyen rá másokat arra, hogy kövessék az utasításait 

(vezető). 

   

14. Jól meg tudja védeni egy csoport / osztály / álláspontját, ha valamilyen engedélyre van szükség 

(szóvivő). 

   

15. Jól tud alkudni, meggyőzni másokat (kofa).    

16.  Rendezetten dolgozik, mindig gondol a részletekre, nem hagy semmit az utolsó pillanatra 

(adminisztrátor). 
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17. Pénzszerzésre alkalmas tevékenységeket gondol ki és szervez meg (üzletember).    

18. Diplomata-képesség: tudja, hogyan kell barátkozni; bárkivel elbeszélget akkor is, ha nem ismeri.    

19. Megbízható: odafigyel másokra, tud titkot tartani, tudja, hogyan vigasztaljon meg másokat.    

20. Vezérangyal: tudja, mi a helyes, és mi a helytelen. Elmondja, hogyan kell helyesen cselekedni.    

21. Lelkesítő: másokat bátorít.    

 

2. Javasolt szakmák: tanár, oktató, óvónő, szociális munkás, nevelő, tanácsadó, gyermekügyi dolgozó, rekreációs vezető, ápolónő, segédápoló, 

orvosasszisztens, bíró, szónok, előadó, vezető, szóvivő, kofa, adminisztrátor, üzletember, pszichológus, rendezvényszervező, eladó, PR munkatárs, 

menedzser, termékbemutató, étteremvezető, ingatlanügynök, utazási ügynök, pénzügyi tanácsadó, biztosítási ügynök, 

egyéb: ……………………………………………………………………………………………. 

 

3. Célok, feladatok:  

1. A tanuló kapcsolatteremtő, irányító szerepének meghatározása. 

2. Kommunikációs képességek felmérése. 

3. Feladatvállalások meghatározása, a kapcsolódó tevékenységek rögzítése. 

4. Konfliktuskezelő képesség formálása. 

5. Énkép-önismeret fejlesztése: a tanuló képes legyen saját magára reflektáló módon figyelni, törekedjen objektív önmegismerésre.  

6. Ismerje saját erősségeit, gyengéit, mely a társas közegben való jó alkalmazkodás alapvető feltétele. Képes legyen magára, mint fejlődő, 

fejleszthető személyiségre gondolni.  

7. Kommunikációs készségek fejlesztése, különös tekintettel az én-nyelv használatára és a nemet mondásra. 

8. Felkészülés a „nehéz” társas helyzetek kezelésére: konfliktuskezelés, a dühszabályozás és az asszertív készségek begyakorlása. 

9. Egészséges önbizalom, öntudatos és környezetért is felelős magatartás, a világgal szembeni pozitív beállítódás kialakítása. 
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10. Tolerancia, őszinte kommunikáció, reális énkép kialakítása. 

11. Kommunikációs és kooperációs készség fejlesztése. 

12. A hatékony együttműködés, illetve a másik céljainak, motivációinak és irányultságainak megértésére való törekvés képessége. 

13. Empátia gyakorlása. 

14. Mások érzelmeinek, vágyainak és motivációinak felismerése és azonosítása. 

4. A megvalósulás formái (hogyan lehet az adott területet fejleszteni): 

 a) szervezési keretek: 

szakkörök, dráma-foglalkozások, kommunikációs foglalkozások, önismereti foglalkozások, egyéb 

b) tevékenységek: 

szituációs gyakorlatok, színjátszás, vezetői kompetenciák fejlesztése, találkozás, ismerkedés, csoportalakítás, szabályképzés, másokkal 

történő megbeszélés, összehasonlítás, összekapcsolás, interjú, kooperáció, egyéb 

 

5. Eszközök:  

megfigyelés, mérőlapok, konzultáció, IKT-eszközök, könyvek, autentikus feladatok, színdarabok, kérdőívek, tesztek, játékok, egyéb. 

 

Ütemezés, 

időintervallum 

Célok Tevékenység  Fejlesztési 

terület 

A megvalósulás 

formái 

Módszerek, 

eszközök 

Eredmények, 

értékelés 

Egyéb 

megjegyzés 
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Egyéni fejlesztési terv és szöveges értékelés tehetséggondozáshoz 

INTRAPERSZONÁLIS (SZEMÉLYISÉGEN BELÜLI) terület 

 

 

A tanuló neve: ………………………………………………………………………………….   Osztálya: ………………… 

 

 

Születési helye, ideje: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Intézménye: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A foglalkozás gyakorisága: …………………………………………………………………………………………………………………… 

A tanuló tanulási stílusa: auditív, társas, vizuális, csendes, mechanikus, mozgásos, impulzív (aláhúzandó) 

Tehetségtípus: szabályos, alulteljesítő (hátrányos helyzetű), alul ellátott, szabálytalan teljesítésű (aláhúzandó) 

 

 

Mentor neve: …………………………………………………………………………………... 

 

 

A foglalkozás időszaka: ……………………………………………………………………….. 

  



99 
 

 

1. A tanuló megismerése a tehetségterületre jellemző jegyek alapján:  

Sorsz. Jellemző gyenge átlagos erős 

1. Kérdéseket tesz fel: mi a helyes és mi a rossz, mi az igazságos és mi igazságtalan.    

2. Legszívesebben egyedül van. Egyedül dolgozik, önálló.    

3. Erős az akarata.    

4. Erős az önérzete.    

5. Ismeri erősségeit, és tudja, hol vannak a gyenge pontjai.    

6. Felismeri és kézben tartja érzelmeit. Impulzuskontroll.    

7. Nincsenek szélsőséges hangulatingadozásai.    

8. Jól kezeli a stresszt.    

9. Gyorsan feldolgozza a kudarcokat.    

10. Sokat gondolkodik a világ és a dolgok értelmén, és ilyenkor szeret egyedül lenni.    

11. Mentes a szenvedélybetegségektől.    

12. Nincsenek önromboló szokásai.    

13. Képes önállóan célokat kitűzni maga elé, és kitartóan dolgozik értük.    

14. Belülről motiválja magát; önmeghaladás képessége.    

15. Nincs szüksége külső megerősítésre.    

16.  Megbízhatóság.    

17. A változáshoz való alkalmazkodás képessége.    

18. Kitartás, elmélyülés, az önálló tanulás és ismeretszerzés képessége.    
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19. Optimizmus, tudatosság, személyes felelősségvállalás.    

20. Kíváncsiság, problémamegoldó képesség, kreativitás.    

21. Innovativitás, kezdeményezőkészség.    

 

2. Javasolt szakmák: pszichológus, író, költő, filozófus 

egyéb: ……………………………………………………………………………………………. 

 

3. Célok, feladatok:  

1. Intraperszonális tehetségterület fejlesztése a drámajáték eszközeivel. 

2. Belsőből eredő önreflexió-fejlesztés. 

3. A környezet kihívásaival való sikeres megküzdés. 

4. A belső motiváció, önbecsülés, autonómia, magabiztosság fejlesztése.  

5. Önmegvalósítás, éntudat, önismeret, önkifejezés. 

6. Önállóság (önbizalom), érzelmek kifejezése. 

7. Jó és magabiztos kommunikáció. 

8.  Az érzelmek menedzselése, irányítása és ellenőrzése. 

9. Kommunikációs jártasságok kialakítása az érzelmi intelligencia fejlesztésének segítségével: figyelés, önkifejezés, konfliktuskezelés, 

együttműködés, jártasság kiválasztása. 

10. Magabiztosság, pozitív kisugárzás, független érzelmek, független döntések. 

11. Az érzelmek megkülönböztetése, megértése, szabályozása, integrálása. 

12. Az érzelmek elemzése. 
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4. A megvalósulás formái (hogyan lehet az adott területet fejleszteni): 

 a) szervezési keretek: 

szakkörök, drámafoglalkozások, kommunikációs foglalkozások, önismereti foglalkozások, csoportfoglalkozások, egyéb 

b) tevékenységek: 

szituációs gyakorlatok, monologizálás, színjátszás, csoportmunka, megbeszélés, egymás meghallgatása, egymásra figyelés, egyedül 

munkálkodás, egyéni ütemű projektek végzése, reflektálás, egyéb 

 

5. Eszközök:  

megfigyelés, mérőlapok, konzultáció, IKT-eszközök, könyvek, autentikus feladatok, színdarabok, egyéb. 

 

Ütemezés, 

időintervallum 

Célok Tevékenység  Fejlesztési 

terület 

A megvalósulás 

formái 

Módszerek, 

eszközök 

Eredmények, 

értékelés 

Egyéb 

megjegyzés 
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Egyéni fejlesztési terv és szöveges értékelés tehetséggondozáshoz 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI terület 

 

 

A tanuló neve: ………………………………………………………………………………….   Osztálya: ………………… 

 

 

Születési helye, ideje: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Intézménye: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A foglalkozás gyakorisága: …………………………………………………………………………………………………………………… 

A tanuló tanulási stílusa: auditív, társas, vizuális, csendes, mechanikus, mozgásos, impulzív (aláhúzandó) 

Tehetségtípus: szabályos, alulteljesítő (hátrányos helyzetű), alul ellátott, szabálytalan teljesítésű (aláhúzandó) 

 

 

Mentor neve: …………………………………………………………………………………... 

 

 

A foglalkozás időszaka: ……………………………………………………………………….. 
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1. A tanuló megismerése a tehetségterületre jellemző jegyek alapján:  

Sorsz. Jellemző gyenge átlagos erős 

1. Sokat tud a világ különböző tájairól, a különböző országokban élő emberekről.    

2. Sokat tud a növényekről, állatokról, bolygókról, kémiai anyagokról.    

3. Olyan képesség, mellyel a természeti világot egy szélesebb perspektívából tudja nézni – mely 

tartalmazza annak megértését, hogy a természet és a civilizáció hogyan hatnak kölcsönösen egymásra, 

hogy milyen szimbiotikus kapcsolatok léteznek a természetben; az élet körforgásának megértése. 

   

4. A meglevő ismeretei alapján ismeretlen dolgokra következtet.    

5. A jelenségeket tudományosan magyarázza.    

6. A tudományos vizsgálatokat értékeli.    

7. Adatokat és bizonyítékokat tudományosan értékel, értelmez.    

8. Motivált, kíváncsi.    

9. Módszeresen kutat, kísérletezik.    

10. Ok-okozati viszonyokat könnyen meglát.    

11. Érdeklődési köre és témaválasztása a természettudományos ismeretek gyűjtésében az öntevékeny 

empirikus megismerése irányába mozdul el a nyomtatott és elektronikus információforrások 

használatával szemben. 

   

12. Érdeklődési köre, témaválasztása elágazik a „tankönyv-szagú” világtól és a tantervi tananyagtól.    

13. A tantervtől eltérő ismereteket szívesen gyűjti be az információs forrás-központokból.    

14. Alkotói kedv és téma iránti elkötelezettség.    

15. Tárgyiasult alkotások létrehozása és azok prezentálása.    
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16. Fluencia (folyékonyság, ötletgazdagság).     

17. Originalitás (eredetiség): az újszerű, szokatlan, nem sablonos módszerek megoldása.    

18. Flexibilitás (rugalmasság): nézőpontváltásra való képesség.    

19. Szisztematikus tervezés, megvalósítás és leírás, az eredmények értékelése.    

20. Illusztrációk készítése: manuális illusztráció a megfigyelésről (rajz, ábra, táblázat, grafikon, diagram); 

Elektronikus illusztráció: rajz (Paint), ábra (alakzatok), táblázat (Word, Excel), grafikon, diagram 

(Excel), fénykép (digitális fényképezőgéppel), videófelvétel (digitális kamerával). 

   

 

2. Javasolt szakmák: kertész, séf, vadász, botanikus, zoológus, erdész, biológus, geológus, állatorvos, laboráns, állategészségügyi szakember 

egyéb: ……………………………………………………………………………………………. 

 

3. Célok, feladatok:  

1. A természettudományok területén kiemelkedő ismeretek meghatározása. 

2. A 3 fő kompetencia fejlesztése: 1. A jelenségek tudományos magyarázata. 

3. A 3 fő kompetencia fejlesztése: 2. A tudományos vizsgálatok tervezése és értékelése. 

4. A 3 fő kompetencia fejlesztése: 3. Az adatok és bizonyítékok tudományos értelmezése. 

5. Módszeres kutatás, IKT-eszközök alkalmazása. 

6. Elmélyülés a témában. 

7. Motiválás, a kíváncsiság és az érdeklődés felkeltése. 

8. A gondolkodás fejlesztése. 

9. A tanuló kísérletező munkájára épülő módszerek alkalmazása. 

10. Mintázatok készítése az egész / rész és a hasonlóságok / különbségek elemzésével. 
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11. Előrejelzés és a következtetések igazolása. 

12. Ok-okozati viszonyok kikövetkeztetése. 

13. Elképzelések, modellek és lehetőségek megalkotása. 

14. Többféle szempont egyidejű alkalmazása. 

15. Problémamegoldás és a megoldások értékelése. 

16. Érvek és ellenérvek összegyűjtése, kritikai értékelése és a döntések megalapozása. 

17. Döntéshozatal. 

18. Tárolás és előhívás az emlékezetből. 

19. Érvelés (párbeszédes): az állítások közötti ellentmondások és nézetkülönbségek azonosítása. Az állítások összekapcsolása támogató és 

cáfoló bizonyítékokkal. 

20. Konzerváció (megmaradás): bizonyos mennyiségek és minőségek változatlan maradása. 

21. Sorképzés: dolgok sorrendbe rakása egyetlen tulajdonság alapján (növekvő vagy csökkenő érték szerint): relációkkal való foglalkozás. 

22. Osztályozás: tárgyak vagy fogalmak besorolása csoportba. 

23. Kombinatív gondolkodás: megadott elemekből a feltételek által meghatározott összeállítások létrehozása. 

24. Analogikus gondolkodás: egy adott probléma korábban megoldott, hasonló probléma alapján való megoldása. 

25. Arányossági gondolkodás: két mennyiség együttes változása arányosan. 

26. Extrapolálás: adott területen összegyűjtött adatokból azok mintázata alapján következtetés egy közvetlenül meg nem figyelt területre. 

27. Valószínűségi gondolkodás: a hétköznapi élet sok eseménye valószínű. 

28. Korrelatív gondolkodás: bizonyos valószínűséggel előálló események közötti összefüggések kezelése és értelmezése. 

29. Változók elkülönítése és kontrollja. 
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4. A megvalósulás formái (hogyan lehet az adott területet fejleszteni): 

 a) szervezési keretek: 

csoportfoglalkozások, kreatív önképzőkör, természettudományos diákkör, egyéb 

b) tevékenységek: 

a természet megértése, a dolgok megkülönböztetése, a növény- és állatvilág felismerése, a természetben végzett munka, az élővilág 

felfedezése, tanulás növényekről és a természet jelenségeiről, természetjárás, megfigyelés, mérés, leírás, kísérlet, élősarok kialakítása, 

szobanövények gondozása, egyéb 

 

5. Eszközök:  

megfigyelés, mérőlapok, konzultáció, IKT-eszközök, könyvek, autentikus feladatok, tapasztalatok, tárgyiasult alkotások, egyéb. 

 

Ütemezés, 

időintervallum 

Célok Tevékenység  Fejlesztési 

terület 

A megvalósulás 

formái 

Módszerek, 

eszközök 

Eredmények, 

értékelés 

Egyéb 

megjegyzés 
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Egyéni fejlesztési terv és szöveges értékelés tehetséggondozáshoz 

DIGITÁLIS, MŰSZAKI, TECHNIKAI terület 

 

 

A tanuló neve: ………………………………………………………………………………….   Osztálya: ………………… 

 

 

Születési helye, ideje: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Intézménye: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A foglalkozás gyakorisága: …………………………………………………………………………………………………………………… 

A tanuló tanulási stílusa: auditív, társas, vizuális, csendes, mechanikus, mozgásos, impulzív (aláhúzandó) 

Tehetségtípus: szabályos, alulteljesítő (hátrányos helyzetű), alul ellátott, szabálytalan teljesítésű (aláhúzandó) 

 

 

Mentor neve: …………………………………………………………………………………... 

 

 

A foglalkozás időszaka: ……………………………………………………………………….. 
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1. A tanuló megismerése a tehetségterületre jellemző jegyek alapján:  

Sorsz. Jellemző gyenge átlagos erős 

1. Jól ért a műszaki dolgokhoz.    

2. Ügyesen kezeli a műszaki eszközöket, készülékeket.    

3. Könnyen megtanulja a különböző programozási nyelveket.    

4. Nincs szüksége segítségre, ha egy program nem működik.    

5. Eredeti gépeket szerkeszt, mindenféle szerkezetet el tud készíteni.    

6. Webes felületet működtet.    

7. Kisebb dolgokat meg tud javítani.     

8. Szeret kisebb kéziszerszámokat használni.    

9. Kiváló technikai érzéke van.    

10. Változatos technikák, egyedi modellező és konstrukciós készletek, robotok ismerete.    

11. Lenyűgözi a szerkezetek és a gépek világa.    

12. Analitikus és algoritmikus gondolkodás.    

13. Műszaki érzék, a kéz finommotoros mozgásának erőssége.    

14. Illusztrációk készítése: manuális illusztrációk (rajz, ábra, táblázat, grafikon, diagram); 

Elektronikus illusztráció: rajz (Paint), ábra (alakzatok), táblázat (Word, Excel), grafikon, diagram 

(Excel), fénykép (digitális fényképezőgéppel), videófelvétel (digitális kamerával). 

   

 

2. Javasolt szakmák: műszerész, mérnök, technológus kutató, programozó, rendszergazda, fényképész, fotóművész, 

egyéb: ……………………………………………………………………………………………. 
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3. Célok, feladatok:  

1. A digitális, műszaki, technikai területen levő kiemelkedő ismeretek, képességek, készségek meghatározása. 

2. A műszaki-informatikai tudományok modern eszközökkel támogatott, tevékenységközpontú komplex tanulása. 

3. Változatos technikák, egyedi modellező és konstrukciós készletek, robotok használata. 

4. A robotika köré szerveződő, a digitális, műszaki és természettudományos kompetenciák komplex fejlesztése. 

5. Programozás, robotok vezérlése. 

6. Programozási technikák és a robotokkal való új tevékenységek összehangolása, egymásra épülése. 

7. Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése. 

8. Munkarobotok szerelése és programozása. 

9. Motivációs gyárlátogatás (Videoton Kaposvári Gyáregység, Kecskeméti Mercedes Gyár, Szegedi Informatikai Gyűjtemény)  

10. Tanulmányi kirándulások (PTE – TTK – Matematikai és Informatikai Intézet, Kaposvári Tudományegyetem – Pedagógiai Kar, 

Robotguru Kereskedőház, Sulirobot Bt., Hobbirobot Kft., PTE Biorobotikai Tanszék) 

11. Egy automatizált ipari termelés folyamatait modellező robotrendszer építése a kereskedelemben kapható moduláris építőelemekből, 

illetve részben műszaki hulladékból. 

12. Eszközök felprogramozása egy ipari gyártási feladat modellezésére történik, valamilyen egyszerű termékek előállítására. 

13. Egy robotrendszer, az informatika, a fizika és a technika számos anyagrészeinek komplex projektekben történő elsajátítása. 

14. A műszaki érzék és a kéz finommotoros tevékenységének (szerelés) fejlesztése. 

15. A műszaki felsőoktatás és a mérnöki pályák felé történő orientáció. 

16. Team-munka erősítése: együttműködés a társak és csoportok között. 

17. A műszaki felfogó képesség fejlesztése: a műszaki – technikai ismeretek, elvek, összefüggések, illetve műszaki eszközök, berendezések, 

készülékek szerkezetének gyors felismerése, megértése. 
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18. A műszaki technikai alkotóképesség fejlesztése: a műszaki eszközök, készülékek tervezésének, megvalósításának, valamint különböző 

rendeltetésű, felhasználású alapanyagok előállítása. 

19. Műszaki – technikai alkotóképesség: mintakövető kivitelezés, megoldás, bemutatás és magyarázat alapján végzett tevékenység. 

20. Műszaki – technikai alkotóképesség: tervkövető kivitelezés, műszaki leírás, tervrajz, műszaki dokumentáció, ábra, illetve szóbeli 

útmutató alapján végzett tevékenység. 

21. Tervezés, fejlesztés, kutatás. 

4. A megvalósulás formái (hogyan lehet az adott területet fejleszteni): 

 a) szervezési keretek: 

csoportfoglalkozások, robotika – programozás szakkör, egyéb 

b) tevékenységek: 

megismerés, azonosítás, tervezés, alkotás, mintakövető kivitelezés, tervkövető kivitelezés, megfigyelés, mérés, leírás, kísérlet, egyéb 

 

5. Eszközök:  

megfigyelés, mérőlapok, konzultáció, IKT-eszközök, könyvek, autentikus feladatok, egyéb. 

 

Ütemezés, 

időintervallum 

Célok Tevékenység  Fejlesztési 

terület 

A megvalósulás 

formái 

Módszerek, 

eszközök 

Eredmények, 

értékelés 

Egyéb 

megjegyzés 
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Feladatok tehetséggondozáshoz 

Matematika 

1. Feladatsor 

1. Két egymásba kapcsolódó fogaskerék közül az egyiken 24, a másikon 90 fog van. Hányat 

fordul a kisebbik kerék, amíg ismét ugyanazok a fogak találkoznak?  

A) 4   B) 8   C) 15   D) 360 

2. A nyers hús sütés közben elveszíti tömegének kb. egytizedét. Mennyi nyers húsra van 

szükségünk, ha egy partin 15 meghívott vendég részére készítünk vacsorát, és fejenként 120 g-

os sültadagokat szeretnénk adni? 

 A) 1,8 kg  B) 1,98 kg  C) 2 kg   D) 2000 kg 

3. Az ábrán látható csigavonal úgy keletkezik, hogy mindig az előző félkör átmérőjét 

megfelezve kapjuk meg a következő, kisebb félkör átmérőjét. Hányadik félkörnek a kerülete 

lesz 1 2 π cm, ha az AB szakasz hossza 32 cm?  

A) 6   B) 7   C) 8   D) 12 

 

 

 

4. Mennyi az alábbi művelet eredménye? 

 

 

5. Hány liter benzint tankoltam, ha a tankolt benzin négyszeresénél 66-tal nagyobb szám 
1

2
 -e 

éppen 100? 

 A) 134 l  B) 33,5 l  C) 33 l   D) 8,5 l 
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6. Egy bögrére 4 db 2 cm széles csíkot szeretnénk festeni. Hány dl festék szükséges, ha 1 cm2 

-re 0,2 cl festék szükséges és a bögre átmérője 10 cm? 

 A) 0,4π   B) 1,6π  C) 16π   D) 20π 

7. Marika bodzaszörpjének hígítási aránya 2 : 5, ahol természetesen a vízből kell több. Egy 

kancsóba öntöttem 5 dl szörpöt, majd 1 l vizet. A szörp még így is nagyon édes lett. Mennyi 

vizet öntsek még a kancsóba, hogy a hígítási aránynak megfelelő szörpöt kapjak?  

A) 2,5 dl  B) 1,5 dl  C) 1 dl   D) 0,25 dl 

 

8. Az alábbiak közül melyik kifejezéssel egyenlő α + β értéke? (O a kör középpontja.) 

 

9. Nyolc darab, külsőre teljesen egyforma golyó közül az egyik nehezebb, mint a többi. A 

különbség nagyon kicsi, kézzel megemelve a golyókat nem is érezhető, de egy kétkarú mérleg 

segítségével kimutatható: ha nem pontosan egyforma súlyt teszünk a két serpenyőbe, a mérleg 

kibillen. Legkevesebb hány méréssel tudom megállapítani a kétkarú mérleg segítségével, hogy 

a nyolc közül melyik golyó a nehezebb? (A golyók kezdetben az asztalon vannak a mérleg 

mellett és minden mérésnél tetszőleges számú golyót tehetek bármelyik serpenyőbe, vagy 

vissza az asztalra.) 

A) 1   B) 2   C) 3   D) 4 

10. Egymástól 75 km-re lévő két faluból egymással szemben indul el két kerékpáros. Az 

egyikük 10 km/h sebességgel, a másikuk 15 km/h sebességgel biciklizik. Egy légy 30 km/h 

sebességgel folyamatosan cikázik kettőjük között úgy, hogy a lassúbb kerékpárostól indul el, 

vele egyidőben, és mindig akkor fordul meg, amikor találkozik a két biciklis valamelyikével. 

Hány kilométert tesz meg a légy addig, amíg a két biciklis találkozik? 
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 A) 75 km-t  B) 90 km –t  C) 150 km-t  D) végtelen hosszú utat tesz meg 

11. Laci egy olyan hotelben szállt meg, ahol az ajtók négyjegyű biztonsági kóddal nyithatók. 

Sajnos Laci elfelejtette a kódját, csak arra emlékszik, hogy nem volt benne 5-nél kisebb 

számjegy, és minden számjegy csak egyszer szerepelt. Ezen kívül még arra is biztosan 

emlékszik, hogy a kód egy páros szám volt. Hány ilyen kód létezik?  

A) 12  B) 24   C) 48   D) 120 

12. Hány darab háromszög szerepel az ábrán?  

A) 5   B) 6   C) 9   D) 10 

 

 

 

 

 

 

13. A mentőhelikopter a tengeren rekedt hajótöröttet szeretné megmenteni, de amikor a 

hajóroncshoz ér, 3 csónakot talál. Tudja, hogy az egyikben kalóz, a másikban matróz, a 

harmadikban pedig a hajótörött ül. A kalóz mindig hazudik, a matróz mindig igazat mond, a 

hajótörött viszont igazat is mondhat, de hazudhat is. Az alábbi állításokat az A, B és C csónakok 

utasai tették. Melyik csónakban ül a hajótörött? 

 A csónak utasa: Hajótörött vagyok.  

 B csónak utasa: Én is hajótörött vagyok.  

 C csónak utasa: Én nem vagyok hajótörött. 

 B csónak utasa: A C csónak utasa soha nem mond igazat.  

 A csónak utasa: A C csónak utasa soha nem hazudik.  

 

A) Az A csónakban.  B) A B csónakban.  C) A C csónakban.  D) Az állítások alapján 

nem lehet eldönteni, hogy melyik csónakban ül a hajótörött. 

 



114 
 

14. Egy családban a három különböző életkorú gyermek életkorának összege 36. Hány éves 

lehet a legfiatalabb gyerek, ha a legnagyobb és a legkisebb gyerek közt a korkülönbség 15 év? 

 A) 2   B) 3   C) 7   D) 8 

 

15. Az ábrán látható padot szeretnénk elkészíttetni egy asztalossal. Az ülés alatt egy tároló van, 

és olyan nagyra szeretnénk csináltatni, hogy a tárolóba beleférjen a V térfogatú paplanunk. Az 

alábbi egyenlőtlenségek közül melyik írja le pontosan az adatok közti 

összefüggést? 

 

 

1. Feladatlap 

1. Egy paralelogramma egyik átlóján kiválasztunk egy pontot és ezen át párhuzamosokat 

húzunk az oldalakkal. Igazoljuk, hogy a két bevonalkázott kis paralelogramma területe egyenlő! 

 

 

 

2. Hány csupa különböző jegyből álló négyjegyű szám van? 

3. Ábrázold és jellemezd a következő ℝ → ℝ függvényeket: 

a. 𝑥 →  |𝑥 − 3| 

b. 𝑥 →  |𝑥 + 4|  +  |𝑥 −  2| 
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c. 𝑥 →  |𝑥 + 5| + |𝑥| + |𝑥 −  3| 

4. Oldjuk meg az egész számok körében a következő egyenleteket: 

a. 𝑥2  −  𝑦2 = 100 

b. 
1

𝑥
+

1

𝑦
 =  

1

14
  

5. Hány négyjegyű szám van (a tízes számrendszerben)? 

6. Alakítsuk szorzattá a következő kifejezést: 

(𝑏 − 𝑐)3 + (𝑐 − 𝑑)3 + (𝑎 − 𝑏)3 

 

2. Feladatlap 

1. Mi lehet a sorozat következő eleme? 

a. 2;3;5;7;11;13;17;19 

b. 1;2;6;24;120;720 

c. 1;1;2;3;5;8;13;21;34;55 

2. Írjuk be a táblázat mezőibe az 1;2,3;4;5;6;7;8;9 számokat úgy, hogy mindegyik sorban és 

mindegyik oszlopban annyi legyen a számok összege, mint amennyit a sor mellett, ill. az 

oszlop alatt levő szám mutat. 

 

 

 

 

 

 

3. A 2:3:4:5:6 =5 kifejezésbe írjunk zárójeleket úgy, hogy az így kijelölt osztásokat elvégezve 

a felírt eredményt kapjuk.  
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4. El lehet-e osztani 100 nyulat 5 gyerek között úgy, hogy mindegyik gyereknek páratlan 

számú nyúl jusson? 

 

5. Hány részre osztják a teret a kocka lapsíkjai? 

 

6. Adjunk meg két egész számot, melyek összege is, szorzata is prím! 

 

3. Példatár 

1. Készíts minimum 5 maximum 10 perces oktatóvideót, hangfájllal, szemléltető képekkel, 

magyarázatokkal, amelyben bemutatod az ókori matematikusok közül egynek a munkásságát, 

s a mindennapi életben ma is hasznosítható ismereteinket tőle!  

2. Írj verset, vagy szerezz dalszöveget, amely a „Pi”-ről szól! (𝜋 vers, vagy dal) 

3. Készíts képregényt, amelyben a korosztályod számára bemutatod a számodra leginkább 

izgalmas, érdekes matematikai területet vagy problémát, esetleg matematikust és az ő kutatási 

területét! A képregény 5 maximum 8 oldalas legyen!   

4. Készíts ppt-t, amelyben a mai kor egyik matematikai problémáját, a hozzá kapcsolódó 

matematikus munkásságát mutatod be! A ppt minimum 8 maximum 10 diából álljon! 

5. Készíts ppt-t, amelynek témája „Kör a mindennapi életben” legyen! A ppt szemléltesse a kör 

mint alakzat matematikai és a mindennapi élet kapcsolatát! A ppt minimum 8 maximum 10 

diából álljon! 

6. Készítsünk projektet! Tanterem felújítás! 

Feladat: Újítsátok fel virtuálisan, költségszámítással, anyagszükséglet-számítással az 

iskola egy osztálytermét! A tanterem méretei: 8,36x3,75x3,15 m-es. Az osztályterem 

ajtaja: 90 x 200 cm. A tanteremben van 4 ablak, melyek mérete egyenként: 120 x120 

cm.  

A teremben a falat 0,9 méter magasságig olaj falfestékkel, onnantól diszperziós 

falfestékkel festjük. A padozat kopásálló laminált parketta legyen! A táblát újra festjük, 

ennek mérete: 150 X 150 cm-es. Produktum: Makettek, költségszámítással. (forrás: 
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Verók A.- Vincze B.: A projektmódszer elmélete és gyakorlata. Eger, 2011 Eszterházy 

Károly Főiskola) (https://tehetseg.hu/konyv/projektoktatas-elmelete-es-gyakorlata) 

7. Körutazás Európában projekt készítése! 

Feladat: Ha külföldre utazunk, akkor az adott ország pénznemét használjuk, ehhez pedig 

a forintot át kell váltani. Képzeld el, hogy körutazást tesztek a következő útvonalon: 

Magyarország – Szlovákia – Csehország – Lengyelország – Svédország – Dánia – 

Németország – Ausztria – Magyarország. 

Nézz utána, hogy melyik országban milyen pénznemet használnak! Váltsunk be az 

utazáshoz pénzt, tervezzük meg, hogy milyen közlekedési formát választanátok! Milyen 

szálláslehetőségek vannak, ezek mennyibe kerülnek? 

Produktum: Költségszámítások, prezentációban szemléltetés (forrás: Verók A.- Vincze 

B.: A projektmódszer elmélete és gyakorlata. Eger, 2011 Eszterházy Károly Főiskola) 

(https://tehetseg.hu/konyv/projektoktatas-elmelete-es-gyakorlata)

https://tehetseg.hu/konyv/projektoktatas-elmelete-es-gyakorlata
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Szociális – intraperszonális (személyiségen belüli) terület 

 

1. Szókincs és intelligenciaszint  

 

Szókincsből mért intelligenciateszt, mellyel eredeti teljesítményszint mérhető.    

 

Forrás: Bánki M. Csaba (én): Tesztelje önmagát!, Pro Die Kiadó, Debrecen, 15-20.  

 

A szókincs és az intelligencia között jól mérhető összefüggés van. Nem az aktív, vagyis a 

beszéd során használt szókincs a meghatározó, hanem a passzív, azaz az írott, olvasott 

szövegben felismert szavak, kifejezések száma és bősége. 

 

Feladat: 

a.) Kérjük, minden sorban karikázd be azt az egyetlen szót, amelyik a leginkább ismerős! 

b.) A teszt kitöltése időre megy! Készíts elő egy stopperórát, biztosíts magadnak legalább 

15 perc zavartalan nyugalmat és fogj hozzá! 

 

Nem baj, ha a kiválasztott szó pontos jelentését nem ismered, vagy nem vagy egészen biztos 

benne. A szavak előtt álló betű csak a szó megjelölésére szolgál, a választásnál ne zavarjon! 

A kitöltés idejét pontosan mérd, és a végén jegyezd fel! 

Menet közben természetesen visszatérhetsz és javíthatsz, de ez beleszámít a megoldás idejébe. 

 

 

1 a.  

PERENG 

b.  

KRÉTEG 

c.  

KERBENS 

d.  

KÉREG 

e.  

SZEGEMŐ 

2 a.  

SZREJK 

b.  

SZTRÁJK 

c.  

SZTÁRK 

d.  

SZTERIK 

e.  

TREIK 

3 a.  

CSAJDA 

b.  

BAJKA 

c.  

VAJNÁK 

d.  

BUJKA 

e.  

DAJKA 

4 a.  

FÁLY 

b.  

SZÉR 

c.  

KELD 

d.  

KOJ 

e.  

HÁJ 

5 a.  

KERENC 

b.  

VELTÉR 

c.  

KÖRÖM 

d.  

KARÁS 

e.  

RÉBA 

6 a.  

MEGSZEPPEL 

b.  

FELKEREL  

c.  

MEGSZEGEL 

d.  

KIVESEL 

e.  

ÁTDEREL 

7 a.  

SZEMÉNY 

b.  

LETÉNY 

c.  

LOMPÁR 

d.  

LEGÉNY 

e.  

PÁRMÁNY 

8 a.  

GÁZFERDŐ 

b.  

PÉRIGÁZ 

c.  

GÁZOKIM 

d.  

GÁZFOLDÁS 

e.  

GÁZOLÁS 
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9 a.  

KADAK 

b.  

ZABRAK 

c.  

DABRA 

d.  

ABRAK 

e.  

DORGÓ 

10 a.  

KAMÁSNI 

b.  

KAMUFNI 

c.  

MUSZTLI 

d.  

VIRSTLE 

e.  

KURGLI 

11 a.  

FUNKCIÓ 

b.  

FUNCIÓ 

c.  

FINKÁLIS 

d.  

FINKCIÓ 

e.  

SZENKCIÓ 

12 a.  

MEGSZÁGJA 

b.  

BESZEGTE 

c.  

ÁTFELDEREZ 

d.  

KISZÉKEREZ 

e. 

FELSZEPÉLYEZ 

13 a.  

KAPPAN 

b.  

SZAPPOL 

c.  

PISZPONG 

d.  

SZERPON 

e.  

TROMBOLÁN 

14 a.  

SZIMPÁZIA 

b.  

SZINOFELTRIA 

c.  

SZIMMANTRIA 

d.  

SZIMFÓNIA 

e.  

SZIMPLÁNIA 

15 a.  

FEUDAZMUS 

b.  

FONDERIZMUS 

c.  

FEUDALIZMUS 

d.  

FŐDIZMUS 

e.  

FODERAZMUS 

16 a.  

IMFLÚZIÓ 

b.  

FLUDÍZIÓ 

c.  

INFÚZIÓ 

d.  

SZINTÚZIÓ 

e.  

PERFLÚZIÓ 

17 a.  

SZENCIÁLIS 

b.  

SZOSZIÁLIS 

c.  

SZOCILLIS 

d.  

SZCILLÁRIS 

e.  

SZOCIÁLIS 

18 a.  

NYEKKENT 

b.  

NYEKELT 

c.  

NYAKDALT 

d.  

NYERSELT 

e. 

FELNYÁRDALT 

19 a. 

TILOGRAMMA 

b. 

XILOMANCIA 

c. 

INDIGOXIA 

d. 

LIPORÁNIA 

e. 

LITOGRÁFIA 

20 a. 

KANTÁTA 

b. 

RAKONTA 

c. 

KENTURA 

d. 

KURTÁNA 

e. 

KANKÁRIA 

21 a. 

KULINSZA 

b. 

KULIRÁNDA 

c. 

KULISSZA 

d. 

KLUBOLA 

e. 

KUBISZTÁDA 

22 a. 

BERKISZTÁN 

b. 

BRECHSIA 

c. 

BIRAKISZTÁN 

d. 

BRIKÁNIA 

e. 

BERMUDA 

23 a. 

RÉGIUM 

b. 

RÁDIUM 

c. 

TÉRIUM 

d. 

DRÁMIUM 

e. 

ORÁKIUM 

24 a. 

GASZTRONÉZIA 

b. 

GASZTRONÓMIA 

c. 

GASZTORÉNIA 

d. 

GASZTERRÁNIUM 

e. 

GASSZERTIKUS 

25 a. 

MASZKÁRDA 

b. 

TALOMKA 

c. 

MATRÓNA 

d. 

MARÓBIA 

e. 

MALONTA 

26 a. 

TAPÉDER 

b. 

KADÉPER 

c. 

KALINDER 

d. 

KATÉTER 

e. 

TEKERDA 

27 a. 

ASZTÉKA 

b. 

KASZTÉLA 

c. 

ASZKÉTA 

d. 

HESSZITA 

e. 

SZIBLÓTA 

28 a. 

GÁZÁM 

b. 

MÁVID 

c. 

HÍDVÁM 

d. 

VÁMODIN 

e. 

HIDORÁNA 

29 a. 

TIRZIS 

b. 

SKRIZIS 

c. 

KRÍZIS 

d. 

KURZÁS 

e. 

KERÉZIS 

30 a. 

ROSZTÓ 

b. 

TORZÓ 

c. 

SZÓDIA 

d. 

ASZTIKÉ 

e. 

EPIFÁMOSZ 

31 a. 

TINXURA 

b. 

KATTURA 

c. 

FRAKTÁLIS 

d. 

TINKTÚRA 

e. 

RINSZÓRA 

32 a. 

DISSZONÁNS 

b. 

DISZKRIZÁNS 

c. 

DISZTRANCIA 

d. 

DINOSZANCIA 

e. 

SZIDOLENCIA 

33 a. b. c. d. e. 
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ARCHATINUS KAINÉTUS AKRATIKUS ARCHAIKUS KACHIXUS 

34 a. 

KULONGUS 

b. 

SZOKTÁR 

c. 

KASZKÁRIA 

d. 

TORGUS 

e. 

KLÓNUS 

35 a. 

DEBILIS 

b. 

BELLIDIS 

c. 

DENDRILIS 

d. 

DEBILLIUS 

e. 

BECILLIS 

36 a. 

FEDIRNO 

b. 

INFERNO 

c. 

ORFINTUSZ 

d. 

FIRANELLO 

e. 

INFIMIO 

37 a. 

SPYRIN 

b. 

SZAPRIN 

c. 

PARSZAIN 

d. 

PURIN 

e. 

ASZPERTIN 

 

 

Kiértékelés 

 

Jegyezd fel a megoldás idejét, és számold össze az eredményedet az alábbi kód szerint! 

Ha kihagytál egy sort, vagy egy sorban két választ is jelöltél, az hibának számít. 

Minden egyezés 1 pontot ér, az eltérések, hibák nullát.  

A találati pontok a végleges pontszámodat adják, ha 4 percen belül oldottad meg a tesztet. Ezen 

túl minden megkezdett 3 percért le kell vonnod 1 pontot. Megkezdett 3 percnek számít az is, ha 

csak pár másodperccel lépte túl a 4 (vagy a 7, vagy a 10 stb.) percet. 

A találatok összege mínusz az időlevonások alkotják az értékelendő pontszámodat. 

 

Sorszám Megoldás Pont Sorszám Megoldás Pont 

1. d  20. a  

2. b  21. c  

3. e  22. e  

4. e  23. b  

5. c  24. b  

6. c  25. c  

7. d  26. d  

8. e  27. c  

9. d  28. c  

10. a  29. c  

11. a  30. b  

12. b  31. d  

13. a  32. a  

14. d  33. d  

15. c  34. e  

16. c  35. a  

17. e  36. b  

18. a  37. d  

19. e   

Összes pontszám: 

 

Értelmezés 
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15 pont vagy kevesebb – Nagyon rossz teljesítmény!  

Gondold át, nem voltál-e túlságosan fáradt, türelmetlen, kimerült vagy felületes? Esetleg nincs-

e szükséged egy jobb szemüvegre? Jól látod a betűket, szavakat? Mert ha igen, ez az eredmény 

hiányokat, zavarokat sejtet a szellemi teljesítőképességedben. 

 

16-22 pont – Gyenge közepes teljesítmény.  

Ilyen eredményt a keveset olvasó, a szellemi képességeit nem vagy alig használó emberek 

szoktak elérni. 

 

23-27 pont – Átlagosnak mondható teljesítmény.  

A hétköznapokkal megelégedő, a rutint elfogadó, azontúl csak kevés ambícióval rendelkező 

túlzottan is „gyakorlati” emberek eredménye esik ebbe a sávba. Valószínűleg nem sok időt 

töltesz olvasással, filmnézéssel, színházzal. (A tesztben kb. a 27 pont felel meg az 

intelligenciahányados 100-as értékének, vagyis a nagy átlagnak.) 

 

28-32 pont – Jó teljesítmény.  

Ilyen értelmi képességekkel már friss szellemű, élénk, érdeklődő az ember. Kellő kitartással és 

szorgalommal bármit képes megtanulni.  

33-36 pont – Átlagon felüli, nagyon jó teljesítmény  

(Becsült intelligenciahányados 115-130 között mozoghat). Széles látókör, olvasottság, 

sokoldalú érdeklődés és jó munkateljesítmény jellemzi, vagy legalábbis ezek lehetősége. 

 

38 pont 

Ha biztosan nem csaltál (az idővel sem!), ez kivételesen magas szellemi teljesítőképességre 

utaló eredmény (legalább 130-as intelligenciahányadost jelent). Kiváló lényeglátás, gyors 

megértés, tanulékonyság jellemez. 

 

Utólagos ellenőrzésként azt is megnézheted, hogy a hibás választások hogyan oszlanak el a 

kérdések között. Ha a hibák a teszt vége felé szaporodnak, akkor valóban a saját hiteles 

teljesítményedről kaptál képet. Ha viszont főleg az elején ejtettél hibákat, és a vége felé (a 25. 

sor után) csupa jó válaszod van, akkor gyanús, hogy inkább a figyelmed kalandozott el, nem 

koncentráltál megfelelően, izgatott voltál, vagy nem láttad jól a szavakat. 

Ez esetben célszerűbb, ha kb. egy hónap múlva ismét megpróbálkozol a teszttel. 
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2. Csoportbank 

 

  Gyakorlat az önismeret fejlesztési céljainak tudatosítására. 

 

  Forrás: Rudas János (1990): Delfi örökösei, Gondolat, Budapest, 224-225.  

 

  Feladat: 

a.) Gondold végig és írd le, milyen tulajdonságok és viselkedésmódok jellemzők rád! 

b.) Ezek közül válaszd ki azokat, amelyeket szívesen nélkülöznéd időnként! Kérjük, röviden 

indokold meg, miért szeretnél ezektől a tulajdonságoktól átmenetileg megszabadulni. 

c.) Kérjük, nézd át saját tulajdonságaidat, és gondold át, milyen tulajdonságok azok, 

amelyekkel nem rendelkezel, de szívesen vennéd, ha lennének neked ilyenek. Indokold 

meg, miért! 

 

 

 

3. „A világ tükör, mindenki önnön képét tükrözi vissza” 

 

Gyakorlat az egyéni erősségek, gyengeségek tudatosítására, a kívánatos tulajdonságok 

fejlesztésére. 

 

Forrás: Csendes Éva (én): Életvezetési ismeretek és készségek, Calibra Kiadó, Budapest, 128. 

 

Feladat: 

a.) Kérjük, gondold át, milyen tulajdonságokban vagy jó, illetve melyeket lenne célszerű 

erősíteni. 

b.) Töltsd ki az alábbi feladatlapot, fejezd be a mondatkezdéseket a saját gondolataiddal! 

Ne gondolkodj sokat, azt írd be, ami először eszedbe jut! Nincs jó vagy rossz megoldás.  

c.) Készíts rövid reflexiót az eredményekről! 

 

 

Erősségeim 
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1. Nagyon büszke vagyok, mert …………………………………………………………………. 

2. Fontosnak érzem magam, mert ……………………………………………………………….. 

3. A szüleim legjobb tulajdonságomnak azt tartják, hogy………………………………………. 

4. A barátaimnak az tetszik bennem, hogy ……………………………………………………… 

5. Legjobb sportteljesítményem ………………………………………………………………… 

6. A tanulásban ……………………………………………. tantárgyból vagyok a legsikeresebb. 

7. Ha egyetlen tulajdonságomhoz ragaszkodnék csak, az a ……………………………… lenne. 

8. Ha hirdethetném magam, mint például egy autót, a legjobb vonásomnak ………. említeném. 

 

Gyengéim 

A) Kiábrándult voltam, amikor …………………………………………………………………. 

B) Jelentéktelennek éreztem magam, amikor …………………………………………………… 

C) A szüleim azt mondják, hogy változtatnom kell …………………………………………….. 

D) A barátaim azt állítják, hogy fejlődhetnék …………………………………………………… 

E) A sport, amelyben jobb teljesítményt szeretnék nyújtani ……………………………………. 

F) A tantárgy, amiben javítani szeretnék ……………………………………………………….. 

G) Ha indulnék a választásokon, az ellenfeleim a legnagyobb hibámul azt rónák fel, hogy …… 

H) A leglényegesebb dolog, amelyen változtatni szeretnék, ……………………………………. 

 

 

 

 

4. Tulajdonságskála 

 

Önismereti kérdőív, az én-kép elemeinek feltárására.  

 

Forrás: Rudas János (1990): Delfi örökösei, Gondolat, Budapest, 344-345. 

  

Feladat: 

a.) Az alábbiakban 30 tulajdonságpárt találsz, melyek egymás ellentétei. A két állítás között 

7 db + jel látható. Kérjük, töltsd ki a kérdőívet magadra vonatkozóan úgy, hogy a két 

ellentétes tulajdonság között lévő + jelek közül azt karikázd be, amennyire közel/távol 

állsz az adott tulajdonságoktól. 
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Példa:  

                                    érdekes  +  +  +  +  +  +  +   unalmas   

 

Amennyiben ugyanolyan érdekesnek találod magad, mint amilyen unalmasnak, akkor a 

középső + jelet jelöld be. 

Ha inkább érdekesnek tartod magad, azt a + jelet jelöld be, amilyen mértékben érdekesnek 

tartod magad. Ha nagyon, akkor az első + jelet stb.  

Ugyanígy járj el, ha inkább unalmasnak tartod magad, csak az ellenkező oldalon! 

 

b.) Kérjük, készíts rövid reflexiót, mennyire segítette az önismereted fejlődését ez a feladat.  

 

1. érdekes X X X X X X X unalmas 

2. hideg X X X X X X X meleg 

3. tapintatos X X X X X X X tapintatlan 

4. aktív X X X X X X X passzív 

5. uralkodó, domináns X X X X X X X alárendelődő 

6. összefogott X X X X X X X szétesett 

7. gyermeki X X X X X X X felnőtt 

8. merész X X X X X X X félénk 

9. elutasító X X X X X X X elfogadó 

10. élő X X X X X X X élettelen 

11. önállótlan X X X X X X X önálló 

12. szorgalmas X X X X X X X lusta 

13. vidám X X X X X X X szomorú 

14. erotikus X X X X X X X semleges 

15. szabad X X X X X X X nem szabad 

16. elégedett X X X X X X X elégedetlen 

17. egészséges X X X X X X X beteg 

18. zárt X X X X X X X nyílt 

19. bizalomteli X X X X X X X gyanakvó 

20. nyugalmas, nyugis X X X X X X X fáradozó, nyüzsgő 

21. irányított X X X X X X X irányítatlan 

22. fékezett X X X X X X X lendületes 

23. biztonságot adó X X X X X X X biztonságot nem adó 

24. gyenge X X X X X X X erős 

25. befelé forduló X X X X X X X kifelé forduló 

26. harcos X X X X X X X beletörődő 

27. barátságos X X X X X X X ellenséges 

28. feszült X X X X X X X oldott 

29. valósághoz kötött X X X X X X X valóságtól elszakadt 

30. világos X X X X X X X zavaros 
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5. Rövid önismereti teszt 

 

Önismeretfejlesztés otthon – aprócska teszt az önismereted útján. 

 

Forrás: www.filantropikum.com 

 

Feladat: 

a.) Kérjük, olvasd el az alábbi kérdéseket és válaszold meg őket. Ne siess! Míg nem sikerült 

megválaszolni a kérdést, addig ne haladj tovább a következőre, hiszen lehet, hogy 

befolyásolni fog az előző válasz, és ne keresd ki a kiértékelését! 

b.) Kérjük, készíts rövid reflexiót, mennyire segítette az önismereted fejlődését ez a feladat.  

 

               -------------------------------------------------------------------------- 

 

1. A tengeren vagy és elindulsz felfedezni azt. Hogy érzed magad? Figyelj az első 

benyomásra! Hogy jobban menjen a gyakorlat, az elején lehunyhatod pár pillanatra a 

szemed is. 

 

2. Az erdőben sétálsz, figyeld meg a részleteit. Milyen érzés? Írd le! 

 

3. Hogyan érzed magad, ha felnézel a kék égre és látod szállni a sirályokat? 

 

4. És ha látsz lovakat vágtázni? Vesd papírra, mit gondolsz és érzel! 

 

5. A sivatagban vagy. Egy fal előtt állsz, amelyen egy kis repedést látsz. A résen keresztül 

a túloldalon észreveszel egy oázist tele vízzel és pálmafákkal, mit teszel? 

 

6. A sivatagban vagy teljesen kiszáradva és kimerülve a napsütéstől. Hirtelen megpillantasz 

egy kanna vizet. Mi az, amit először teszel? Itt az számít, mit cselekednél. Írd le, 

bármennyire is banálisnak tűnhet! 

 

7. Egy este eltévedsz a sűrű erdőben. Megpillantasz egy kis erdei házikót, amelyben 

lámpafény pislog. Mi az, amit teszel? 

 

8. Teljesen elvesztél a ködben. Mi az, amit tennél, hogyan viselkednél? Milyen érzés? 

 

                          -------------------------------------------------------------------------- 

 

A megoldást alul találod! Csak akkor nézd meg, ha már válaszoltál a kérdésekre! 

Minden egyes kérdés, illetve élethelyzet szimbolikus értelmet nyer a teszt esetében.  

http://www.filantropikum.com/
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Vesd össze a kiértékelés szempontjait a válaszaiddal, és igyekezz arra, hogy érzelmi 

intelligenciád által megtaláld a kapcsolatot a kérdések és a válaszok között! 

 

 

Szempontok a kiértékeléshez: 

 

1. Az élethez, érzelmekhez, érzésekhez való viszonyod. 

2. Megmutatja, hogy hogyan érzed magad a bőrödben a családon belül. 

3. A másik nemhez való viszonyodat mutatja. 

4. Az emberekhez való hozzáállásodra világít rá. 

5. Az életstratégiáid az, hogy hogyan oldod meg a nehezebb életfeladatokat. 

6. A társválasztáshoz és a nemi élethez való viszonyodat mutatja. 

7. A házassággal kapcsolatos élethelyzetre világít rá. 

8. A halálhoz való viszonyodat segít megérteni. 

 

 

 

 

6. Félelem a kalapban 

 

A személyes félelmek, gondolatvilág feltárása a bennünk lévő félelmekről. 

 

Forrás: Páskuné Kiss Judit (szerk. 2006): Varázsszem, Arany János Tehetséggondozó Program    

              Intézményeinek Egyesülete, Miskolc, 199-201. 

 

Feladat: 

a.) Kérjük, fejezd be az alábbi mondatokat. Nem nyelvi játékról van szó, próbáld meg 

azokat az érzéseket leírni, amelyek itt és most vagy általában foglalkoztatnak. Nincs jó 

vagy rossz válasz.  

b.) Írj rövid reflexiót a feladat során keletkezett érzéseidről! 

 

 

„Attól tartok, hogy ………………………………………………………………………” 

„Nem szeretném, ha ….………………………………………………………………….” 
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„Semmiképpen sem egyeznék bele, hogy ……………………………………………….” 

„Nagyon sajnálnám, ha ………………………………………………………………….” 

„El akarom kerülni, hogy ………………………………………………………………..” 

„Bántana, ha ……………………………………………………………………………..” 

 

 

 

7. Fesd le az érzéseidet 

 

Érzelmi intelligencia fejlesztő gyakorlat. 

 

Forrás: Mogyorósy-Révész Zsuzsanna (2016): Öt művészetterápiás technika, amivel   

              csökkenthető a stressz, 

https://gallerypsziche.blog.hu/2016/02/13/5_remek_muveszetterapias_technika_amivel_csokk

entheto_a_stressz 

 

 

Feladat:  

a.) Minden különösebb gondolkodás nélkül próbálj színekkel és formákkal visszaadni egy 

érzést, akár egy éppen most aktuálisat, akár egy korábbi, gyakran visszatérő érzelmi 

állapotot. Engedd a kezednek, hogy szabadon mozogjon, ne kontrolláld az alkotás 

folyamatát! Bármilyen festéket és papírt (felületet) használhatsz, de próbáld ki egyszer 

vízfestékkel akvarell-papíron! Érdekes élmény lesz, mert a mű a készítés után is tovább 

formálódik, attól függően, hogy mennyi vizet használtál. 

Ha egy adott helyzettel kapcsolatos érzéseidet rendszeresen lefested, akkor láthatod, hogy az 

idő múlásával hogyan alakulnak, változnak az érzéseid. Élménynapló – szavak nélkül. 

b.) Írj rövid reflexiót a feladat során keletkezett érzéseidről! 

 

 

 

 

8. Önarckép. Készíts montázst régi újságokból, színes papírokból! 

 

Gyakorlat a kreativitás fejlesztésére. 

 

Forrás: Mogyorósy-Révész Zsuzsanna (2016): Öt művészetterápiás technika, amivel   

              csökkenthető a stressz, 

https://gallerypsziche.blog.hu/2016/02/13/5_remek_muveszetterapias_technika_amivel_csokk

entheto_a_stressz 

 

Feladat: 

https://gallerypsziche.blog.hu/2016/02/13/5_remek_muveszetterapias_technika_amivel_csokkentheto_a_stressz
https://gallerypsziche.blog.hu/2016/02/13/5_remek_muveszetterapias_technika_amivel_csokkentheto_a_stressz
https://gallerypsziche.blog.hu/2016/02/13/5_remek_muveszetterapias_technika_amivel_csokkentheto_a_stressz
https://gallerypsziche.blog.hu/2016/02/13/5_remek_muveszetterapias_technika_amivel_csokkentheto_a_stressz
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a.) Kérjük, gyűjts össze régi újságokat és egyéb színes papírt, és készítsd el az 

önarcképedet! 

b.) Ha elkészültél az önarcképpel, folytathatod az alkotást. Választhatsz konkrét tematikát 

is, pl. „öröm”, „vágyaim”, „dolgok, amik elszomorítanak”, stb. vagy egyszerűen olyan 

képeket raksz egymás mellé tetszés szerinti szerkesztésben, amiknek a témája valamiért 

megfogott. 

        A közös kollázskészítés jó lehetőséget adhat  - akár egy esős hétvégi délutánon - a 

családtagok számára, hogy beszélgessenek arról, kit mi érdekel, mit tervez, mire vágyik. 

c.) Írj rövid reflexiót a feladat során keletkezett érzéseidről! 

 

 

 

 

9. Énvers 

 

Önismereti tartalmú versírás az „én vagyok…” vers séma alapján.  

 

Forrás: ismeretlen 

 

Feladat: 

a.) Kérjük, írj egy verset, melynek a témája te magad vagy! A vers megírásában segítünk, 

az alábbi sémában a pontozott vonalra írhatod a gondolataidat! 

Természetesen a séma nélkül, magadtól is írhatod a versed.  

b.) Írj rövid reflexiót a feladat során keletkezett érzéseidről! 

 

 

Én ……………………………………………………vagyok 

Csodálkozom………………………………………………... 

                           Hallom ……………………………………………………… 

                           Látom……………………………………………………….. 

                           Akarom …………………………………………………… 

                           Én ………………………………………………... vagyok. 

                            

                           Ha ………………………………………………… teszek 

                           Úgy érzem ……………………………………………….. 
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                           Megérintem ……………………………………………… 

                           Aggódom ………………………………………………... 

                           Sírok …………………………………………………….. 

                           Én ………………………………………………. vagyok. 

                            

                           Megértem ……………………………………………….. 

                           Mondom ………………………………………………… 

                           Álmodozom …………………………………………….. 

                           Próbálom ……………………………………………….. 

                           Remélem ……………………………………………….. 

                           Én ……………………………………………... vagyok. 

 

 

 

10. Szemléltetés 

 

Feladat: 5-10 perces bemutatkozó videó készítése hangfájllal, szemléltető képekkel,  

               magyarázatokkal. 
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Szociális – interperszonális (személyiségek közötti) terület 

 

1. A befeketített farkas története 

 

Gyakorlat az együttérzés felkeltésére, az empátia fejlesztésére és a nézőpontváltás gyakorlására. 

 

Forrás: Szekszárdi Júlia (1995): Utak és módok. Iskolafejlesztési Alapítvány, 66-68. 

 

Feladat: 

a.) Kérjük, olvasd el az alábbi szöveget, majd készíts rövid reflexiót a szöveg után felsorolt 

nézőpontok alapján. 

b.) Alakíts ki saját változatot egy jól ismert meséről (pl.: Hamupipőke a mostoha és/vagy a 

mostohatestvérek; a rút kiskacsát a kacsamama, vagy a Hófehérkét a királynő, esetleg a 

törpék szemszögéből). 

 

A befeketített farkas meséje 

Az erdőben éltem. Ez volt az otthonom és gondját is viseltem. Igyekeztem vigyázni arra, hogy 

takaros és tiszta legyen. 

Egy kellemes nyári nap a kirándulók után maradt szemetet gyűjtögetve lépteket hallottam. 

Ahogy kikukucskáltam egy fa mögül, egy kislányt vettem észre, amint kosárral a karján lefelé 

jön az úton. Azonnal gyanút fogtam, mert nagyon furcsán volt felöltözve, tetőtől talpig 

pirosban, a fejét pedig valamivel bekötötte, mintha csak azt akarná, hogy ne ismerjék fel. 

Mostanra már tudom, hogy nem kell az embereket külsejük alapján megítélni, de hát ő az én 

erdőmbe járkált, és úgy éreztem, hogy egy kicsit többet kellene megtudnom róla. 

Megkérdeztem tőle, hogy kicsoda, hogy honnan jön – meg hát ilyen jellegű dolgokat. Először 

azt mondta, méghozzá elég pöckösen, hogy idegenekkel nem beszél. Erre aztán feldühödtem. 

Milyen idegen? Na tessék! Hát végül is ki nevelt fel egy csomó farkaskölyköt az erdőben? Erre 

egy kicsit illedelmesebben viselkedett, és előadott nekem egy mesét holmi nagymamáról, aki 

beteg, és akinek ebédet visz a kosarában. Alapjában véve őszintének tűnt, de úgy gondoltam, 

meg kell tanulnia azt, hogy illetlen dolog gyanús és oda nem illő ruházatban mások otthonát 

háborgatni. 

Útjára engedtem, de előreszaladtam a nagymama házához. Mikor megláttam azt az aranyos 

idős hölgyet, elmagyaráztam neki, miről is van szó, és ő is úgy látta, hogy kis unokájának egy 
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kis illedelmességet kéne tanulnia. Úgy terveztük, hogy amíg nem szólok neki, addig elbújik 

valahová – úgyhogy bebújt az ágy alá. 

Mikor a kislány megérkezett, behívtam a hálószobába, ahol az ágyban feküdtem. Mikor bejött 

a pirospozsgás arcocskájával, azonnal egy személyes megjegyzést tett a nagy füleimre. Már 

korábban is csúfoltak emiatt, úgyhogy igyekeztem elsimítani a helyzetet. Azt mondtam, hogy 

a nagy füleim segítenek abban, hogy jobban halljam, amit mond. Ami azt jelentette, hogy 

rokonszenvesnek találom, és hogy nagyon érdekel az, amit mondani akar. Ő azonban egy fájó 

célzást tett a kidülledt szemeimre. Ebből talán mindenki megérti, hogy milyen véleménnyel 

kezdtem lenni erről a kislányról, aki igaz, kedves külsőt vett fel, de nyilvánvalóan rosszindulatú 

kis perszóna volt. Mégis hagytam, hogy újból megsértsen, és csupán annyit mondtam, hogy a 

nagy szemeim segítenek abban, hogy őt jobban lássam. 

A következő sértése már igazán a gyengémbe talált. Mindig is röstelltem, hogy nagy fogaim 

vannak; és erre a kislány, olyan nyugodtan, mintha csak az időjárásról beszélne, felhívta rájuk 

a figyelmem. Most már tudom, hogy nagyobb önmérsékletet kellett volna tanúsítanom, de hát 

akkor kiugrottam az ágyból, és azt vicsorogtam, hogy a fogaim segítenek majd abban, hogy 

könnyebben megegyem. 

Hát, kérdem én önöket, melyik farkas enne meg egy pici lánykát? Mindenki tudja, hogy nincs 

ilyen farkas, de hát az az oktalan teremtés a házban sikoltozva elkezdett összevissza szaladgálni. 

Én futottam utána, és igyekeztem őt lecsillapítani. Ledobáltam magamról a nagymama ruháit, 

de ez úgy látszik csak rontott a helyzeten. Ekkor, mint derült égből a villámcsapás, betoppant 

egy nyolc láb magas fickó az Erdészeti Hivatalból, egy jókora fejszével a kezében. Ránéztem, 

és tudtam mindjárt, hogy pácban vagyok. Mögöttem nyitva volt az ablak, úgyhogy nem sokat 

teketóriáztam, hanem uzsgyi, kifelé. 

Jó lenne, ha most azt mondhatnám, hogy ezzel az egész véget is ért, de hát az a fránya 

nagymama sohasem mesélte el az esetet az én szemszögömből. Szárnyra kapott tehát a hír, 

hogy én egy félelmetes, megbízhatatlan állat vagyok. Később nem hallottam semmit erről a 

nevetségesen felöltözött kislányról, de annyi bizonyos, hogy nem éldegélek boldogan, amíg 

meg nem halok. 

 

Reflexió nézőpontjai: 

 Miben különbözik ez a történet az általad ismert mesétől? 

 Gyakran megtörténik, hogy valamit csak egy szemszögből figyelünk meg? 

 Változott-e a vélemény a farkasról a történetét olvasva? 
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2. Interperszonális készségeim 

 

Önismereti kérdőív, a különféle emberi kapcsolatokban használható készségek tudatosítására. 

 

Forrás: Rudas János (1990): Delfi örökösei, Gondolat, Budapest, 269-270.  

 

Feladat: 

a.) A kérdőív azt a célt szolgálja, hogy segítsen átgondolni a kapcsolataidat, és 

csoporthelyzetekben megnyilvánuló készségeidet. Kérjük, olvasd át a tevékenységlistát, és 

jelöld meg, melyiket csinálod megfelelő mértékben (rendben), melyiket kellene többet 

csinálnod, és melyiket kellene kevesebbet csinálnod. Lehet, hogy a felsoroltaknál fontosabb 

célok is vannak számodra. Az ilyeneket írd be az üresen hagyott helyekre! 

b.) A kapott eredményekből válaszd ki azt az öt tevékenységet, amelyeket leginkább 

szeretnél fejleszteni! 

 

 

 Rendben Többet Kevesebbet 

kell csinálni 

Kommunikációs készségek 

1. Csoportban beszélni. + + + 

2. Röviden és tömören szólni. + + + 

3. Energikusan beszélni. + + + 

4. Másokat beszédre bírni. + + + 

5. Erősen figyelni. + + + 

6. Gondolkodni, mielőtt beszélek. + + + 

7. Megjegyzéseimmel a témánál maradni. + + + 

8.  + + + 

Megfigyelési készségek 

9. Észrevenni a csoportban a feszültséget. + + + 

10. Észrevenni, hogy ki kihez beszél. + + + 

11. Észrevenni a csoport érdeklődési szintjét. + + + 

12. Megérezni mások érzéseit. + + + 

13. Észrevenni, ki nincs lélekben jelen. + + + 

14. Észrevenni az én magyarázataimra adott 

válaszokat. 

+ + + 

15. Észrevenni, hogy a másik mikor kerül meg egy 

témát. 

+ + + 

16.  + + + 

Problémamegoldási készségek 

17. Problémákat és célokat kifejteni. + + + 
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18. Ötleteket, véleményeket kérni. + + + 

19. Ötleteket adni. + + + 

20. Ötleteket kritikusan értékelni. + + + 

21. Vitát összefoglalni. + + + 

22. Leszűrni a tanulságokat. + + + 

23.  + + + 

Légkörjavító készségek 

24. Érdeklődést mutatni. + + + 

25. Azért dolgozni, hogy ne legyenek mellőzött 

emberek. 

+ + + 

26. Összhangot teremteni, segíteni az emberek 

egyezségre jutásában. 

+ + + 

27. Csökkenteni a feszültséget. + + + 

28. Az egyének jogait támogatni a csoportnyomással 

szemben. 

+ + + 

29. Dicséretet vagy tiszteletet kifejezni. + + + 

30.  + + + 

Érzelmi kifejezőkészség 

31. Elmondani másoknak, amit érzek. + + + 

32. Elrejteni az érzelmeimet. + + + 

33. Nyíltan ellentmondani. + + + 

34. Meleg érzéseket kifejezni. + + + 

35. Hálát kifejezni. + + + 

36. Ironikusnak lenni. + + + 

37.  + + + 

Érzelmi szituációkkal szembenézés és vállalásuk 

38. Konfliktussal és haraggal szembenézni. + + + 

39. Közelséggel és vonzalommal szembenézni. + + + 

40. Elviselni a csendet. + + + 

41. Elviselni a feszültséget. + + + 

42.  + + + 

43.  + + + 

Társas viszonyok 

44. Versenyezni, hogy másokon túltegyünk. + + + 

45. Dominánsan viselkedni. + + + 

46. Megbízni másokban. + + + 

47. Segítőkésznek lenni. + + + 

48. Támogatónak lenni. + + + 

49. Felhívni magára a figyelmet. + + + 

50. Helytállni önmagáért. + + + 

51.  + + + 

Egyebek 

52. Megérteni, hogy miért csinálom azt, amit 

csinálok (belátás). 

+ + + 

53. Bátorítani a viselkedésemre vonatkozó 

megjegyzéseket (visszajelzést kérni). 

+ + + 

54. Elfogadni az önkéntes segítséget. + + + 

55. Szilárdan elhatározni magam. + + + 

56. Bírálni önmagamat. + + + 
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57. Türelmesen várni. + + + 

58. Elvonulni olvasni vagy gondolkodni. + + + 

59.  + + + 

60.  + + + 

 

 

 

3. Empátia mutató 

 

Kérdőív az empátiás tendenciák attitűdökön keresztül történő mérésére. 

 

Forrás: Páskuné Kiss Judit (szerk. 2006): Varázsszem, Arany János Tehetséggondozó  

              Program Intézményeinek Egyesülete, Miskolc, 289-293. 

 

 

Az empátia 

 

Az empátia az emberi együttélés minden, de leginkább a személyes és intim területein 

nélkülözhetetlen. 

A nagyobb empátiás érzékenységgel rendelkező emberek jobban boldogulhatnak a szociális 

helyzetekben, és jobban is ismerik magukat. Sikeresebben kezelik a formális és az intim 

kapcsolataikat, konfliktusaikat. Az empátia a személyiség olyan képessége, amelynek 

segítségével a másik emberrel való közvetlen kommunikációs kapcsolat során bele tudjuk élni 

magunkat annak lelki állapotába. Ez a beleélés lehetővé teszi, hogy megértsük és megérezzük 

a másik érzéseit, indítékait, törekvéseit anélkül, hogy a másik azokat szavakkal kifejezné. 

 

Feladat: 

 

a.) Kérjük, töltsd ki az alábbi kérdőívet! A kérdőív az empátiás tendenciát olyan 

attitűdökön keresztül méri, amelyek az empátia kognitív arculatát (hogyan vélekedik 

valaki az olyan helyzetekről, amelyben mások érzelmeivel kapcsolatba kell/lehet 

kerülni) mérik. 

b.) Készíts rövid reflexiót az eredményedről!  

 

 

A kérdőív 33 állítás tartalmaz. Egyes állítások elfogadása az empátiás hajlam jele, míg mások 

elfogadása éppen az empátiás hajlam hiányát mutatja. A maximálisan szerethető pontszám 33, 

amely a maximális empátiás tendenciára utal. 
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A kérdések elolvasása után, amennyiben egyetértesz vele, tegyél egy „+” jelet, ha nem értesz 

egyet, egy „-” jelet. Nincsenek jó vagy rossz válaszok! 

 

Egy pontot kap a következők közül minden olyan tétel, amelyet + jellel jelölsz.  

Ezek a következők: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 29, 31. 

Egy pontot kap a következők közül minden olyan tétel, amelyet - jellel jelölsz.  

Ezek a következők: 2, 3, 6, 11, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 33. 

 

Az empátia magas fokával rendelkező ember gyorsan átérzi a másik egyén érzelmeit és 

ráhangolódik azokra, szívesen segít másokon, érzékeny a másik megnyilvánulásaira, könnyen 

beleéli magát mások elbeszéléseibe, odafigyelő, együttműködő. 

 

Aki kevésbé empatikus, nehezebben érti meg és fogadja el mások érzelmi megnyilvánulásait, 

esetleg zavarba jön azoktól, vagy hárítja azokat, nehezebben viseli az érzelmekkel telített 

szituációkat, kevésbé megértő másokkal szemben. Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy az ilyen 

emberek érzéketlenek lennének, csak nehezebben hangolódnak rá az érzelmi helyzetekre és 

más emberekre.  

 

Tudnod kell, hogy serdülőkorban az empátiás érzékenység átmenetileg csökkenhet, mert a 

serdülők én-azonosságuk keresése közben gyakran támaszkodnak kulturális sablonokra 

ahelyett, hogy saját, illetve mások érzéseit vennék alapul.  

 

1. Szomorúvá tesz, ha egy csoportban magányos idegent látok. 

2. Az emberek túl sok érzékenységet mutatnak az állatok iránt. 

3. Gyakran bosszant, ha az emberek a nyilvánosság előtt jelenetet rendeznek. 

4. Felbosszantanak az olyan boldogtalan emberek, akik csak magukon sajnálkoznak. 

5. Én is ideges leszek, ha a többiek körülöttem idegesnek látszanak. 

6. Ostobaságnak tartom azt, ha az emberek boldogtalanságuk miatt sírnak. 

7. Hajlamos vagyok arra, hogy a barátom problémájába érzelmileg beleéljem magam. 

8. Néha a szerelmes dalok szövegei megindítanak. 

9. Hajlamos vagyok elveszíteni önuralmamat, ha rossz hírt viszek az embereknek. 

10. A körülöttem lévő emberek nagy hatással vannak hangulataimra. 

11. A legtöbb idegen, akivel találkoztam, hűvösnek és érzelem nélkülinek látszott. 
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12. Jobban szeretnék szociális gondozó lenni, mint kiképzésükben résztvevő központban 

dolgozni. 

13. Nem fogok kiborulni csak azért, mert egy barátom kiborult. 

14. Szeretem nézni az embereket, amikor ajándékot bontanak ki. 

15. A magányos emberek valószínűleg barátságtalanok. 

16. Síró embereket látva feldúlt leszek. 

17. Némely dal hallgatásakor boldog vagyok. 

18. Igazából bele tudom élni magam egy regény szereplőinek érzéseibe. 

19. Nagyon dühös leszek, ha azt látom, hogy valakivel kegyetlenül bánnak. 

20. Képes vagyok arra, hogy nyugodt maradjak akkor is, ha a többiek körülöttem 

idegeskednek. 

21. Ha egy barátom a problémájáról kezd beszélni, megpróbálom a társalgást másra 

terelni. 

22. Mások nevetése nem ragad rám. 

23. Néha a moziban azon szórakozom, hogy körülöttem sírnak vagy szipognak. 

24. Képes vagyok döntést hozni anélkül, hogy az emberek érzései befolyásolnának. 

25. Nem vagyok képes továbbra is jól érezni magam, ha az emberek körülöttem 

lehangoltak. 

26. Nehéz azt látnom, hogy némely dolog mennyire kiborítja az embereket. 

27. Teljesen kiborít, ha látom, hogy egy állatot kínoznak. 

28. Könyvekbe vagy filmekbe beleélni magát az embernek egy kicsit ostoba dolog. 

29. Felháborít, ha idős embereket segítség nélkül látok. 

30. Ha valakinek a könnyeit látom, az inkább bosszant, mint együttérzést vált ki belőlem. 

31. Nagyon magával tud ragadni egy film. 

32. Gyakran úgy találom, hogy a körülöttem lévő emberek izgatottsága ellenére is hűvös 

maradok. 

33. A kisgyerekek sokszor értelmetlenül sírnak. 

 

 

4. Én-üzenetek 
 

Gyakorlat az én-üzenetek megfogalmazására. 

 

Forrás: Szekszárdi Júlia (1995): Utak és módok. Iskolafejlesztési Alapítvány, 87-89. 

 

Az én-üzenetek 
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 Az én-üzenet sajátos eszköz annak a kifejezésére, hogy a beszélő miként viszonyul az adott 

problémához. Ebben a formában tudatni lehet a másik személlyel, hogy ő mit érez az adott 

helyzetben anélkül, hogy szavai vádló esetleg fenyegető jelleget kapnának, vagy sértő élük 

lenne. Az én-nyelv alkalmazásával megelőzhető az is, hogy a másik fél védekezésre 

kényszerüljön, ugyanakkor mód van a saját szándék világos, egyértelmű közlésére. Ennek 

alapján az én-üzenetek az asszertív viselkedésnek és hasznos eszközei. 

 

Néhány tanács az én-üzenetek megfelelő alkalmazásához: 

 Ha szeretnénk valamit közölni, de nem tudjuk, hogyan tegyük, akkor az én-közlés jó indítás 

lehet. Ehhez azonban célszerű előre megfogalmaznunk a mondandót. Az én-üzenet nem üres 

udvariaskodás, nem is felesleges bájolgás, és sohasem tartalmaz gorombaságot, 

tapintatlanságot. 

 Az én-üzenet nem az utolsó szó egy adott kérdésben. Ez a formula a kommunikáció 

megfelelő indítását szolgálja. 

 A megfelelő én-üzenetnek nem célja a tények megállapítása. Segítségével azt tudatjuk, hogy 

hogyan érezzük magunkat és mi a szükségletünk, vagy hogy mik az indítékaink. 

 Az én-üzenetben a közlő a legfontosabb személy. Ha mi magunk tisztában vagyunk saját 

érzéseinkkel és szükségleteinkkel, s ezt megfelelően tudjuk közölni, jó esélyünk van arra, 

hogy megértéssel találkozzunk, s a másik felet együtt működésre ösztönözzük. 

 

A hatékony én-üzenet három elemből épül fel: 

a) a beszélő saját érzelmeinek megfogalmazása az eset kapcsán (minősítés, vádaskodás nélkül), 

b) a szóvá tett történés, viselkedés megfogalmazása (tárgyszerűen), 

c) indoklás, belátható következmény, közvetlen hatás. 

 

Például: Nagyon megijedek (a), amikor kiabálsz velem (b), mert attól tartok, hogy haragszol 

rám (c). 

 

A mindennapokban természetesen nem ilyen „szabályosan” használjuk az én-üzenetet, a 

sorrend sem kötelező jellegű, de most a gyakorlás céljából ezt a felépítést követjük. 

 

a.) b) c) 
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Nagyon megijedek amikor kiabálsz velem mert attól tartok, hogy 

haragszol rám. 

Aggódom, amikor későn érsz haza, mert azt hiszem, hogy valami 

bajod történt. 

Haragos voltam, hogy nem hoztad vissza a 

könyvemet, 

mert szükségem lett volna rá. 

 

Feladat: 

a.) Kérjük, fogalmazz én-üzeneteket az alábbi problémák kapcsán! 

b.) Foglald össze röviden, miben segíthet neked az én-üzenetek alkalmazása! 

 

1. Osztálytársadnak kölcsönadtad az előzőleg sok munkával összeállított házi feladatodat. 

Ő azt ígérte, hogy másnapra visszahozza. Két nappal később szükséged volt az anyagra, 

és akkor vetted észre, hogy még nem kaptad vissza. 

 

a) ………………………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………………………. 

c) ………………………………………………………………………. 

 

2. Egész éjjel mást sem hallasz, mint a szomszéd kutya ugatását. Az utóbbi két napon éjjel 

kettőig nem tudtál elaludni. 

 

a) ………………………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………………………. 

c) ………………………………………………………………………. 

 

3. Egyik barátod a megkérdezésed nélkül keres valamit a táskádban. 

 

a) ………………………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………………………. 

c) ………………………………………………………………………. 

 

4. Egyik osztálytársad a hátad mögött rossz híreket terjeszt rólad. 
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a) ………………………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………………………. 

c) ………………………………………………………………………. 

 

5. Osztályfőnököd, akivel különben jó viszonyban vagy, nyilvánosan olyan 

dokumentumok elvesztésével vádol, amelyeket soha nem is láttál. 

 

a) ………………………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………………………. 

c) ………………………………………………………………………. 

 

6. Két osztálytársad, miközben felelsz, állandóan fecseg. 

 

a) ………………………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………………………. 

c) ………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

5. Személyes kockázatok 

 

Önismereti kérdőív a kockázatvállaló viselkedés tudatosítására a személyközi kapcsolatokban. 

 

Forrás: Rudas János (1990): Delfi örökösei, Gondolat, Budapest, 326-328. 

 

Feladat: 

a.) Kérjük, töltsd ki az alábbi kérdőívet! Elolvasás után foglalj állást minden kijelentésnél! 

A számok jelentése: 

     1 – semmit sem kockáztatok vele; 

     2 – nagyon keveset kockáztatok vele; 

     3 – valamit kockáztatok vele; 

     4 – nagyon sokat kockáztatok vele. 

https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=hu&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=hu&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
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b.) Készíts rövid reflexiót az eredményedről!  

 

1. Megmondani valakinek, ha nem tetszik a viselkedése. 1 2 3 4 

2. Hosszasan nézni egy társamat, akinek vonzó az egyénisége. 1 2 3 4 

3. Megérinteni egy társamat. 1 2 3 4 

4. Elfogadni, hogy mások megérintsenek. 1 2 3 4 

5. Az osztály egy tekintélyesebb tagjától olyat kérdezni, amit én 

nem tudok. 

1 2 3 4 

6. Szeretetmegnyilvánulást adni valakinek. 1 2 3 4 

7. Szeretetmegnyilvánulást kapni valakitől. 1 2 3 4 

8. Olyat elmondani magamról, amit más körülmények között nem 

szoktam elmondani. 

1 2 3 4 

9. Eddig rejtett dolgot feltárni a múltamból. 1 2 3 4 

10. Egyedül szerepelni az osztály előtt. 1 2 3 4 

11. Köztudottá tenni, hogy egy felmerült témához egyáltalán nem 

értek. 

1 2 3 4 

12. Szóval vagy cselekedettel magamra vonni a többiek figyelmét. 1 2 3 4 

13. Megmutatni másoknak, hogy zavarban vagyok. 1 2 3 4 

14. Két, egymással szemben álló társam vitájában állást foglalni. 1 2 3 4 

15. Az osztályfőnök véleményével vitatkozni. 1 2 3 4 

16. Az osztályfőnök viselkedését nyilvánosan bírálni. 1 2 3 4 

17. Ellentmondani valakinek, akit egyébként szeretek. 1 2 3 4 

18. Tévedésemet nyilvánosan beismerni. 1 2 3 4 

19. Olyat cselekedni, amivel valakiben nagyon erős negatív 

érzéseket keltek. 

1 2 3 4 

20. Olyat cselekedni, amivel valakiben nagyon erős pozitív 

érzéseket keltek. 

1 2 3 4 

21. Bizonytalanságomat érzékeltetni a többiekkel. 1 2 3 4 

22. Rossz hangulatomat érzékeltetni a többiekkel. 1 2 3 4 

23. Szexuális vágyaimról beszélni a többiek előtt. 1 2 3 4 

24. Közömbösséget mutatni valakivel szemben. 1 2 3 4 

25. Bensőséges viszonyt kialakítani valakivel a többiek szeme 

láttára. 

1 2 3 4 

26. Kirobbanó indulatokkal reagálni, amikor felbosszantanak. 1 2 3 4 

27. Gondolkodás nélkül kimondani azt, ami az eszembe jut. 1 2 3 4 

28. Teljesen spontánul feltárni az érzéseimet a többiek előtt. 1 2 3 4 

29. Dühös reakciót kiváltani egy osztálytársamból. 1 2 3 4 

 

 

 

 

6. Gyilkos megjegyzések? – Építő bírálat 

 

Feladat szóbeli konfliktusok megoldására. 

 

Forrás: Csendes Éva (én): Életvezetési ismeretek és készségek, Calibra Kiadó, Budapest, 59. 
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Feladat: 

a.) Fogalmazd át az alábbi sértő megjegyzéseket úgy, hogy mondanivalód tartalmát barátod 

elfogadja tőled! 

b.) Írj rövid reflexiót a feladatmegoldás közben keletkezett érzéseidről! 

 

Példa: Mit tudsz te az öltözködésről! A ruháid úgy lógnak rajtad, mint tehénen a gatya. 

 

      Másként: Ha kicsit szűkebb ruhát hordanál, mindenki láthatná, hogy jó alakod van. 

 

1. El sem hiszem, hogy azzal a bunkó Gergővel jársz! 

 

Másként: ………………………………………………………………………………….. 

 

2. Ilyen bizonyítvánnyal én bizony nem mernék hazamenni! 

 

Másként: ………………………………………………………………………………….. 

 

3. Tudod, amikor matekórán jelentkeztél felelni, az olyan stréber dolog volt. 

 

Másként: ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

7. Hadifogoly 

 

Gondolkodást, nézőpontváltást fejlesztő gyakorlat. 

  

Forrás: Kroehnert, G. (2004): 103 játékos tréninggyakorlat, Z-Press Kiadó, Miskolc, 31-33.  

 

Feladat: 

a.) Kérjük, oldd meg az alábbi feladatot: melyik fogoly tudja megoldani a problémát? 

Indokold részletesen a megoldást!  

b.) Készíts rövid reflexiót, melyben térj ki arra, hogy szerinted mi akadályozhat és mi 

segíthet az ilyen típusú feladatok megoldásában! 

 

 

Képzeld el, hogy a képen látható egyéneket hadifogolyként tartják fogva egy fogolytáborban! 

A parancsnok adott nekik egy esélyt a szabadulásra, ezért felsorakoztatta őket az alábbiak 

szerint. 
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a.) Az első fogoly egy tömör téglafal mögött áll, háttal annak és piros sapkát visel. A fal 

magasabb, mint az emberek, nincs rajta nyílás. 

b.) A második fogoly a fal túlsó oldalán áll, arccal a fal felé. Kék sapka van rajta. 

c.) A harmadik fogoly a második mögött áll, arccal az előbbi felé és a fal felé. Ő piros 

sapkát visel. 

d.) A negyedik fogoly a harmadik mögött áll, arccal társai és a fal felé. Kék sapka van rajta. 

  

A foglyok nem mozdulhatnak meg, nem fordulhatnak hátra. Nem beszélgethetnek egymással, 

sem az őrökkel. Az őrök sem beszélnek a foglyokhoz.  

Megmondják nekik, hogy 2 piros és 2 kék sapkát raknak a fejükre. Egyikőjük sem látja a saját 

sapkájának a színét.  

Ha az egyik fogoly meg tudja mondani, milyen színű sapkát visel, mind a négy foglyot 

szabadon bocsájtják. Ám ha a válasz nem jó, akkor mind a négyüket agyonlövik. Tehát az első 

válasz fogja eldönteni a sorsukat. 

 

 
Megoldás: 

A 3-as számú fogoly az egyedüli, aki megoldhatja ezt a problémát. Ez a fogoly láthatja, hogy 

az előtte álló társa (2-es számú) kék sapkát visel. A 3-as számú fogoly tudja, hogy ha ő is kék 

sapkát viselne, a mögötte álló társa (4-es számú) látná a két kék sapkát, és tudná, hogy rajta 

piros sapka van. Mivel a 4-es számú fogoly nem szólt semmit, ez azt jelenti, hogy ő valószínűleg 

egy piros és egy kék sapkát lát. Éppen ezért, ha a 3-as számú fogoly csak egy kék sapkát lát 

maga előtt, az azt jelenti, hogy rajta piros sapkának kell lenni. 
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8. Készíts emlékdobozt! 

 

Gyakorlat az érzelmi intelligencia és a személyközi kapcsolatok fejlesztésére. 

 

Forrás: Mogyorósy-Révész Zsuzsanna (2016): Öt művészetterápiás technika, amivel 

csökkenthető a stressz 

https://gallerypsziche.blog.hu/2016/02/13/5_remek_muveszetterapias_technika_amivel_csokk

entheto_a_stressz 

 

Feladat: 

a.) Kérjük, válassz ki egy számodra fontos személyt, aki már nincs veled! Gyűjts néhány 

apró tárgyat, fotót, rá emlékeztető írást, rajzot, stb. egy dobozba! A készítés közben 

felszabaduló érzéseidet hangosan is kimondhatod vagy leírhatod, s valahányszor 

emlékezni szeretnél a szeretett személyre, előveheted, bővítheted a gyűjteményt. 

 

Variációk a feladatra: 

 

1.) Saját életed valamelyik régebbi korszakáról is készíthetsz emlékdobozt (vagy 

emlékkollázst), ha le szeretnéd zárni. Akár két dobozt is készíthetsz: „amit semmiképpen 

nem vinnék tovább” és „amit érdemes tovább vinnem ebből a korszakból” címmel. 

2.)  Ha valakivel rossz a kapcsolatod, haragot táplálsz iránta, de szeretnéd, hogy megjavuljon 

a viszony, készíts „megbocsájtás-dobozt”! Azokat az emlékeket, szimbólumokat gyűjtsd 

össze, amelyek az illető pozitív tulajdonságairól szólnak – bármilyen nehéz is ez! 

3.) Készíthetsz keretezett alkotást is doboz helyett, amit egy jól látható vagy egy erre 

alkalmas helyre teszel. 

 

 

9. Alkoss költeményt kivágott szavakból! 

 

Játékos kreativitást fejlesztő gyakorlat.  

 

Forrás: Mogyorósy-Révész Zsuzsanna (2016): Öt művészetterápiás technika, amivel 

csökkenthető a stressz 

https://gallerypsziche.blog.hu/2016/02/13/5_remek_muveszetterapias_technika_amivel_csokkentheto_a_stressz
https://gallerypsziche.blog.hu/2016/02/13/5_remek_muveszetterapias_technika_amivel_csokkentheto_a_stressz
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https://gallerypsziche.blog.hu/2016/02/13/5_remek_muveszetterapias_technika_amivel_csokk

entheto_a_stressz 

 

Feladat: 

a.) Minden háztartásban van kidobandó újság. Vágj ki jó néhány szót a cikkekből, és 

rakosgasd össze őket kedved szerint! Meglátod, nagyon vicces lesz, és még a 

hangulatodat is tükrözni fogja az elkészült költemény! 

b.) Bonyolíthatod a feladatot, ha szótagokkal dolgozol, vagy épp ellenkezőleg, 

szóösszetételeket vágsz ki. 

 

 

 

10. Szemléltetés  

 

Feladat: 5-10 perces oktatóvideó készítése hangfájllal, szemléltető képekkel, magyarázatokkal. 

               Választható témák: 

a.) Hatékony konfliktuskezelés 

b.) Egészségtudatos magatartás 

c.) Reális önismeret fontossága 

 

  

https://gallerypsziche.blog.hu/2016/02/13/5_remek_muveszetterapias_technika_amivel_csokkentheto_a_stressz
https://gallerypsziche.blog.hu/2016/02/13/5_remek_muveszetterapias_technika_amivel_csokkentheto_a_stressz
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Testnevelés és sport / Edzéselmélet 

1. Feladatlap  

 

1. Válassza ki és karikázza be a megadott válaszok közül a jó válaszokat! 

A koordinációs képességekhez a következők sorolhatók… 

 

A. a ritmusképesség és az egyensúlyozás képessége. 

B. a felgyorsulási képesség és a térbeli tájékozódás képessége. 

C. a ritmusképesség és a gyorsaság. 

D. a kinesztézis és a mozgástanulás képessége.  

 

2. A speciális bemelegítés a szervezet átfogó funkcionális bejáratása. Természetes 

gyakorlatokkal és a gimnasztika valamennyi mozgáscsoportjának gyakorlataival 

történik. Célja: az edzésmunka elvégzéséhez szükséges ízületek átmozgatása, 

testhőmérséklet emelése, az izmok plasztikusságának fokozása, az izmok folyadéktereinek 

megtöltése, szellemi ráhangolás. 

 

A fenti állítás igaz vagy hamis? 

 

válasz: ............................................................... 

 

Ha hamisnak ítélte meg az állítást, írja le helyesen! 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

 

3. A komplex jellegű edzésben a gyakorlatok optimális sorrendje a következő: 

bemelegítés, általános állóképesség fejlesztése, gyorsaságfejlesztés, mozgástechnika 

oktatása, levezetés. 

 

A fenti állítás igaz vagy hamis? 

 

válasz: ............................................................... 

 

Ha hamisnak ítélte meg az állítást, írja le helyesen! 
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 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

 

4. Helyzetgyorsaság: A helyzetgyorsaság a helyzetfelismerés gyorsaságában nyilvánul 

meg, amely a kreatív gondolkodású sportolókra jellemző, azonnali gyors döntést és 

cselekvést eredményez. 

 

A fenti állítás igaz vagy hamis? 

 

válasz: ............................................................... 

 

Ha hamisnak ítélte meg az állítást, írja le helyesen! 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

 

5. Válassza ki és karikázza be a megadott válaszok közül a jó válaszokat! 

 

Az intenzitást meghatározza… 

 

A. az időegység alatt végzett mozdulat vagy mozgás gyakorisága. 

B. a felemelt súly nagysága. 

C. a mozgás végrehajtásának iránya. 

D. a mozgás végrehajtásának az időtartama. 

 

6. Egészítse ki a szöveget a hiányzó szövegrészek helyén! 

 

A gyorsaság a mozgások adott feltételek melletti nagy sebességű végrehajtását jelenti. Az a 

képesség, amely lehetővé teszi egyrészt a legnagyobb …………………. történő haladást, 

másrészt a különböző cselekvésformák –  a technikai követelményeknek és az eredményes 

végrehajtás feltételeinek megfelelően  – lehető ………………………. idő alatti végrehajtását. 

 

Formái: 

…………………………….(lokomotorikus gyorsaság),  

gyorserő 
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……………………………….. 

Reakciógyorsaság 

……………………………………  

 

7. A fartlek edzésmódszer esetében a terhelést fokozatosan növeljük az edzés folyamán. 

A meghatározott szintet elérve azt egy ideig megtartjuk, majd csökkentjük a terhelést. A 

haladó szinten lévő sportolók módszere. 

 

A fenti állítás igaz vagy hamis? 

 

válasz: ……………………………. 

 

Ha hamisnak ítélte meg az állítást, írja le helyesen! 

............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

 

8. Egészítse ki a hiányos szöveget! 

 

A kinesztézia (mozgásérzékelés):  

A mozgásanalizátor szerteágazó ……………………………….., az úgynevezett 

proprioreceptorok valamennyi izomban, ínban, szalagban és ízületben megtalálhatóak. Adekvát 

ingerük az ……………………………….. A mozgásanalizátorba befutó információ tartalma 

nem korlátozódik csak a proprioreceptorok által szolgáltatott ingerekre, hanem a 

többi…………………………. és a külső visszajelzések is segítik a helyes mozgásemlék 

kialakulását, a mozgásérzékelés fejlesztését. A mozgásérzékelés fejlettségét az jellemzi, hogy 

a „kell" és a „van" értékek milyen mértékben térnek el egymástól. A mozgásérzékelés 

a………………………… pillanatától a mozgástapasztalatok és a mozgásemlékek alapján 

fejlődik ki, és a meglévő ismeretek alapján történik a cselekvésprogramok megszervezése és 

beindítása. Látszólag kis eltérést mutató mozgások végrehajtásához szükséges 

cselekvésprogramok jelentősen eltérnek egymástól. Például egy oldalsó középtartásba történő 

karemeléshez más ………………..……………….. eltérő mozgósítására van szükség, mint a 

mellső középtartásba lendítéshez. 
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2. Példatár  

 

1. feladat: Bemutató készítése 

Tantárgy/témakör: Sport- és olimpiatörténet 

Készítsen képes összefoglalót Puskás Ferenc életéről és pályafutásáról. (WORD, PDF) 

Kapcsolódó tartalmak, feladatok: 

- Családi háttér 

- Magyarország az 1950-es években 

- Spanyolország és a Real Madrid 

- Edzői karrier 

- Politikai viszonyok 

- Hazatérés 

 

Mutassa be a régi Népstadiont és az új Puskás Arénát. (PPT) 

Kapcsolódó tartalmak, feladatok: 

- Tervek és megvalósítás 

- A létesítmény fontosabb adatai 

- Szerepe a sport és kulturális életben 

- Az új Aréna építése 

- Helye a világ sportlétesítményei között 

 

2. feladat: Váltóverseny összeállítása, lebonyolítása 

Tantárgy/témakör: Testnevelés és sport, Sportágismeret 

Állítson össze 10 feladatból álló váltóversenyt a sportágának megfelelő gyakorlatok 

figyelembevételével! A feladatok kiválasztásánál a saját vagy választott sportág speciális 

mozgásanyaga legyen a meghatározó! (videó) 

Kapcsolódó tartalmak, feladatok: 

 - sportjátékok esetén labdás, labda nélküli mozgások, labdavezetések  
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- atlétika esetében koordinációs, az adott versenyszám sajátos mozgásformái: ugrások, 

szökdelések, sorozatugrások, dobások, futások 

- a felhasznált eszközök szakszerű megnevezése 

- pályarajz és feladatleírás készítése 

- versenyszervezési feladatok (csapatok kialakítása, pontozási rendszer, értékelés) 

- a terem/pálya előkészítése 

- a gimnasztika rajzírás alkalmazása 

- a verseny lebonyolítása 

 

3. feladat: Sportágspecifikus bemelegítés 

Tantárgy/témakör: Testnevelés és sport, Edzéselmélet, Gimnasztika elmélet/gyakorlat 

(videó) 

Készítsen videós bemutatót a saját vagy választott sportág bemelegítéséhez kapcsolódóan! 

A feladat, hogy 6-8 gyakorlatot, mozgásformát összeállítva állítson össze bemutató kisfilmet! 

 

Kapcsolódó tartalmak, feladatok: 

- A cél, hogy a sportágnak megfelelően, célzottan azokat a testtájakat és izomcsoportokat 

foglalkoztassa, amelyek dominánsan részt vesznek a sportág mozgásformáiban. 

- A videó mellett a gimnasztika rajzírását használva négyzetrácsos lapon készítsd el a videóban 

szereplő gyakorlatok leírását! 

 

4. feladat: Egészségnap projektfeladat megvalósítása saját osztályban/iskolában (word, 

pdf, ppt) 

Tantárgy/témakör: Egészségtan, Rekreáció 

Szervezzen az egészséges életmódhoz kapcsolódó programot osztályának/iskolájának! 

Készítsen forgatókönyvet egy délutáni programhoz, amellyel az egészséges életmódot 

népszerűsíti! 
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Kapcsolódó tartalmak/feladatok: 

- Egészséges táplálkozás 

- Ételkészítés, kóstoló 

- rajzverseny szervezése 

- bemutatók (fitnesz, rekreációs programok) 

 

5. feladat: Saját/választott sportághoz kapcsolódó iskolai bajnokság szervezése 

Tantárgy/témakör: Testnevelés és sport, Sportági ismeretek 

Szervezzen iskolai/osztálybajnokságot saját vagy választott sportágában!  

Kapcsolódó tartalmak/feladatok: 

 - Plakát készítése 

- Számítógép (szövegszerkesztés, táblázatkezelő használata)  

- sporteszközök: labdák, bóják, mezek,  

- a verseny dokumentációi (sorsolás, tabella, jegyzőkönyv) 

- költségvetés készítése (érmek, jutalmak, oklevelek, játékvezetői díjazás) 
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Kreatív természettudatosság 

1. Feladatsor  

 

Töltsd ki a táblázatot! A versike versszakának utolsó szavait és az abból következő 

megoldást várjuk! 

 

 

Első szó  

 
Második szó  

Harmadik szó  

Szavak kezdőbetűje 

(KÓD) 

 

KÓDhoz tartozó 

megfejtés 
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A) Exxon Valdez  

Választható feladat (A vagy B) a meg nem oldott kitörölhető!  

Linkek: http://hu.wikipedia.org/wiki/Exxon_Valdez ; 

http://index.hu/tudomany/kornyezet/2010/01/20/21_ev_utan_is_szennyez_az_exxon_valdez_olaja/ 

A feladatra a válaszadáshoz a hely szabadon bővíthető! 

Ha mindkét esetet felderítitek, azt vesszük figyelembe, amelyiknek a megoldás jobban 

sikerült! 

 

1. Mikor és hol történt az Exxon Valdez tankhajó balesete? 

2. Hány liter kőolaj került a tengerbe a tankhajó baleste miatt? 

3. Becslések szerint hány élőlény halt meg a szennyezés 

következtében?  

4. Mi okozta a tankhajó balesetét?  

5. Mi történt a kiszivárgott olajjal?  

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Exxon_Valdez
http://index.hu/tudomany/kornyezet/2010/01/20/21_ev_utan_is_szennyez_az_exxon_valdez_olaja/
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B) Úszó szemétszigetek a Csendes-óceánon 

 

Választható feladat (A vagy B) a meg nem oldott kitörölhető!  

Linkek: http://www.origo.hu/tudomany/elovilag/20090828-nagy-csendesoceani-

szemetsziget-es-a-project-kaisei-visszatert-az-elso.html 

http://www.greenfo.hu/hirek/2013/01/18/kozmopolita-oceani-szemetszigetek  

A feladatra a válaszadáshoz a hely szabadon bővíthető!  

Ha mindkét esetet felderítitek, azt vesszük figyelembe, amelyiknek a megoldása 

jobban sikerült!  

 

1. Jórészt milyen hulladékokból állnak az óceáni szemétszigetek?  

2. Mi a legfőbb probléma ezzel a hulladéktípussal?  

3. Mit jelent, hogy a szemétszigetek kozmopoliták?  

4. Mik mozgatják az óceánokban a hulladékokat? 

5. Hozzávetőlegesen mekkora területet borít a Csendes-óceánban a hulladék?  

 

III. FELADAT – Jó és rossz emberi törekvések  

A feladatok sorszáma mellé, a helyesnek vélt válasz betűjelét várjuk!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

http://www.origo.hu/tudomany/elovilag/20090828-nagy-csendesoceani-szemetsziget-es-a-project-kaisei-visszatert-az-elso.html
http://www.origo.hu/tudomany/elovilag/20090828-nagy-csendesoceani-szemetsziget-es-a-project-kaisei-visszatert-az-elso.html
http://www.greenfo.hu/hirek/2013/01/18/kozmopolita-oceani-szemetszigetek
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IV. FELADAT – Anagramma 

Találd ki, hogy az alábbi különös szavakból, milyen értelmes, környezetvédelemhez 

köthető szó rakható ki! Ha nincs meg minden válasz, ne szegje kedvedet, ez a feladat 

mindenkinek fejtörést okoz! 

 

  

Anagramma Megoldás Anagramma Megoldás 

kész lekér  
házak hová üget 

zúgás 

 

koplal kreton  
állig bemos fedés 

legel 

 

basa izmos  aktív álom szál  

agár elegem forró 

június 
 hétre melyik   

 

csekk pörkölő ránéz    
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Természettudományi terület: 

 

1. Készíts minimum 5 maximum 10 perces oktatóvideót, hangfájllal, szemléltető 

képekkel, magyarázatokkal, amelyben bemutatsz egy környezetvédelmi problémát, 

ennek fizikai, biológiai és kémiai hatásait!  

2. Készíts plakátot A/3-as formában, amelyben felhívod a figyelmet egy adott 

természetvédelmi problémára, külön emeld ki a természettudományok (biológia, fizika, 

kémia) szerepét a problémában! Ügyelj arra, hogy a plakát színes, figyelemfelhívó s 

kreatív legyen! 

3. Kísérletezzünk! Erről készíts minimum 5 maximum 10 perces oktatóvideót, hangfájllal, 

szemléltetőképekkel, magyarázatokkal, amelyben bemutatod a víz szerepét, 

jelentőségét! Fontos, hogy mind fizikai, mind biológiai és kémiai szempontból is kísérd 

a témát figyelemmel! 

4. Készíts ppt-t, amelyben a lakóhelyed környezetében lévő természeti értéket mutatod be! 

A ppt 8 – 10 diából álljon! 

5. Képregény formájában meséld el a háztartásokban keletkezett hulladék kezelésének 

lehetőségeit, ezek hatását a természetre! A képregény 5 – 8 oldal hosszúságú legyen! 

6. Feladatsor (kreatív természettudatosság) (forrás: projektazonosító: KEOP-6.1.0/B/11-

2011-0142, Magyar Természetvédők Szövetsége) 

7. Készíts prospektust, amelyben egy választott természettudós életét, munkásságát 

mutatod be társaidnak! A prospektus A/4-es méretben készüljön! 

8. Készíts projektet az alábbi témához kapcsolódóan: A víz üzenete, fontos szerepe 

életünkben. Készítsd el egy ásványvizes flakon címkéjének tervét! Ügyelj arra, hogy a 

címkén szerepeljenek a vízzel kapcsolatos biológiai, kémiai és fizikai információk, s 

természetesen jelenjen meg a kreativitásod is! (forrás: 

http://www.kazinczyrefi.hu/elearning/Projektterv2.pdf) 

9. Tervezz társasjátékot, amelyben bemutatod a hazai erdők természeti kincseit, értékeit, 

a védett élő és élettelen környezetet! A játék célcsoportja a korosztályod legyen!  

10. Készíts kísérleti gyűjteményt, melyben a talaj fizikai, biológiai és kémiai jellemzőit 

szemlélteted! A számodra fontos kísérletek közül egyet mutass be, s fényképek 

formájában dokumentáld! 

 

  

http://www.kazinczyrefi.hu/elearning/Projektterv2.pdf
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Térbeli – vizuális, képzőművészeti, rajz, filmművészeti, fotóművészeti terület 

Feladatsor 

 

I. KÉPZŐMŰVÉSZETI TECHNIKÁK 

 

1. Grafika 

Vizuális tapasztalatainkat legtöbbször rajzban rögzíthetjük.  

Márványkövi Milán rajzai témákra bontva illusztrálják mindezt. 

http://marvanykovimilan.hupont.hu/ 

 

  

Márványkövi Milán: 

Antónia utca, Pécs 2000 grafit A/4 

Márványkövi Milán: 

CAMPUS 2013 grafit A/4 

 

Feladat:  

Tegyél Te is egy sétát lakóhelyeden! 

Készíts szabadkézi rajzzal egy-egy A/4-es rajzlapon legalább három tervezetet a 

környezetedben található rendezetlen külső tér hasznosítására: pl. parkosítás, virágos 

kert, sziklakert, játszótér kialakítása. 

Rajzodhoz szabadon választott grafikai eszközöket és technikát alkalmazhatsz. 

  

http://marvanykovimilan.hupont.hu/
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2. Festészeti technikák 

 

Az alábbi képeken Szinyei Merse Pál: Majális c. festményéhez készült vázlatait látod. 

   

 1872 1873 

 

A kép 

(1873) 

 

Feladat: 

Fesd meg emlékezetből egy olyan élményedet, amely napsütötte időből származik, és egy 

olyat, amelyik borús időben történt veled! 

Az alkotás elkészítéséhez szabadon választott festői technikát alkalmazhatsz.  

Vázlataidat, jegyzeteidet is csatold a végeredményhez! 
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II. ÚJ MÉDIA A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEKBEN 

 

1. A fotó 

A géppel készített képek bonyolult gépi berendezések által jönnek létre. A fényalakítás 

újabb eszközei: a fotó, a film, a videó. 

Moholy - Nagy László (1895-1946) magyar fotográfus, festő, formatervező, a kísérleti 

filmek egyik magyar úttörője mondta:  

„Nem a technika ellen, hanem vele. 

A jelszó tehát: nem a technika ellen, hanem - helyesen értelmezve - vele.” 

(Moholy - Nagy László: A szelet-embertől az egész emberig 

http://www.intermedia.c3.hu/mszovgy1/moholy.htm) 

 

Feladat: 

Készíts felvételt egy szabadon választott témáról alul- illetve túlexponálással! 

Mi lesz az eredmény? 

 

2. A videó 

 

A videó elektronikus képrögzítésre és felbontásra épül. Magyarországon a ’70-es 

években jelent meg a videó. 

 

Feladat: Készíts 1-3 perces ismertetőt egy szabadon választott filmről! Vedd ki 

belőle a legfontosabb, legkifejezőbb jeleneteket! 

Ezután készíts montázst a videón: „vágj át” képsorokat, hogy a jelentésük 

megváltozzon! 

 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9nyk%C3%A9pez%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fest%C3%A9szet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Formatervez%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%ADs%C3%A9rleti_film&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%ADs%C3%A9rleti_film&action=edit&redlink=1
http://www.intermedia.c3.hu/mszovgy1/moholy.htm
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3. Számítógép a művészetben 

 

1.1. Készíts videóceruzával rajzot az 1. feladathoz.  

 

(Feladat:  

Tegyél Te is egy sétát lakóhelyeden! 

Készíts szabadkézi rajzzal egy-egy A/4-es rajzlapon legalább három tervezetet a 

környezetedben található rendezetlen külső tér hasznosítására: pl. parkosítás, virágos 

kert, sziklakert, játszótér kialakítása.) 

 

Hasonlítsd össze a kézzel és kamerával rajzoltakat! 

 

1.2. Készíts Prezi (prezentációs platform) bemutatót és videót. 

 

Téma: A számítógépes művészet története 

 

https://prezi.com/product/?click_source=logged_element&page_location=header_

product_dropdown&element_text=prezi_present 

 

 A Prezi egyedi vásznán egyben láthatod és alakíthatod prezentációdat. 

 Az "okos struktúráknak" köszönhetően könnyedén elrendezheted tartalmaidat. 

 Felfedheted a történet legfontosabb részleteit a megfelelő pillanatban 

zoomolással. 

 Nem kell tovább végigkattintanod a diákat a kívánt témát keresve. A 

párbeszédes előadásban szabadon mozoghatsz a témák között. 

https://prezi.com/video/?click_source=logged_element&page_location=header&el

ement_type=logo 

 Indulj ki egy sablonból! Időt és erőfeszítést spórolhatsz a különböző témákhoz 

passzoló sablonokkal, ikonokkal és képekkel. 

 Használd fel az előbbi prezentációdat új célra! Konvertáld Prezi Videóvá! 

 Hasznosíts újra egy meglévő videót! 

 Keress a megosztott Prezi-videók könyvtárában, és add hozzá saját tartalmait! 

  

https://prezi.com/product/?click_source=logged_element&page_location=header_product_dropdown&element_text=prezi_present
https://prezi.com/product/?click_source=logged_element&page_location=header_product_dropdown&element_text=prezi_present
https://prezi.com/video/?click_source=logged_element&page_location=header&element_type=logo
https://prezi.com/video/?click_source=logged_element&page_location=header&element_type=logo
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Zenei terület 

Feladatsor 

 

I. Zenetörténeti szövegalkotás 

A feladat egy zenei téma kidolgozása, megfogalmazása adott szempontok alapján. 

Fogalmazásod 400-800 szó terjedelmű legyen!  

 

A rock 

Mutasd be a rockzene kialakulásának folyamatát: nevezd meg az időt és a helyszínt, ahol a 

műfaj létrejött!  

Nevezd meg a rock zenei gyökereit, írj a műfajhoz kapcsolható társadalmi jellemzőkről!  

Írj a rock ritmikai-dallami jellegzetességeiről, hangszerhasználatáról, előadásmódjáról!  

Mutass be néhány ikonikus előadót a rocktörténet bármelyik korszakából! 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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II. Zenetörténeti kérdéssor 

 

1. A rockzene folyamatos fejlődése során több különböző stílusirányzat megjelenését 

vonta maga után, melyek bár magukon viselik a rockos gyökereket, mégis sajátos 

műfaji elemekkel rendelkeznek. 

Döntsd el az alábbi állításokról, hogy melyik halmazba sorolhatók! 

Rockzenei stílus Jellemzői Együttes 

   

   

   

   

   

1. Dzsesszrock 

2. Heavy metal 

3. Punk rock 

4. Progresszív rock 

5. Hard rock 

1. Az együttesek gitár- és 

dobközpontú, vastag, kemény 

hangzást alakítottak ki. 

2. A szerzők témáikat gyakran 

tételekre osztják, hasonlóan a 

klasszikus 

zenekölteményekhez. 

3. A stílus sajátos ismertetőjegyei 

a torzított gitárhangok. 

4. A rockzenére jellemző 

hangszerekkel és 

dallamvilággal játszanak olyan 

dzsessz-zenét, ami még belül 

képes maradni a rock keretein. 

5. Egy rendszerellenes rockzenei 

mozgalom, amely 1974-1975 

táján indult el. 

 

 

1. Rolling Stones 

2. Emerson, Lake 

& Palmer 

3. Sex Pistols 

4. Black Sabbath 

5. Frank Zappa 

 

2. A feladatban ismert szerzők műveit kell összepárosítani a megfelelő műfajjal. 

Egy szerzőpáros két helyen is szerepel. 
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Műfaj Szerző Mű 

 

Rockopera 

 

  

Rockmusical 

 

  

Rockoratórium 

 

  

 1. Benkő László, Debreczeni 

Ferenc, Kóbor János, Mihály 

Tamás, Molnár György, Presser 

Gábor, Liszt Ferenc 

2. Pink Floyd 

3. Szörényi Levente - Bródy János 

4. Ragni - Rado –MacDermot 

5. Tim Rice - Andrew Lloyd 

Webber 

 

 

 

1. István, a király 

2. The Wall 

3. Hair 

4. Jesus Christ 

Superstar 

5. Omega-

Oratórium 

6. Evita 
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Zenei terület 

 

Zeneelméleti kérdéssor 

Figyeld meg az alábbi kottát, és oldd meg a feladatokat! 

 

 

 

1. Milyen tempóban kell előadni a dalt? Válaszd ki a tempójelzés helyes magyar 

megfelelőjét! 

vidáman – gyorsan - élénken;  mérsékelt gyorsasággal; lassan - lépésben 

allegretto:……………………………………………………………………………… 

 

2. Állapítsd meg a népdal hangnemét! 

a hangnem neve: …………………………………..………………………………….. 

 

3. A Live in Budapest egy brit együttes koncertfilmje, melyen az 1986. július 27-i, 

magyarországi fellépésük látható. A koncert legismertebb momentuma, amikor az 

együttes énekese elénekli a közönségnek a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar 

népdalt. 

az együttes megnevezése………………………………………………………………. 

az énekes neve………………………………………………………………………….. 
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4. Hallgasd meg az előadást! 

https://www.youtube.com/watch?v=RPZdgyuixPA 

Az énekes a megfelelő tempóban adta elő a népdalt? Válaszodat indokold! 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RPZdgyuixPA
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Digitális terület 

Példatár  

 

1. Társadalmi célú reklámfilm készítése 

Készíts 30 másodperces társadalmi célú reklámfilmet valamilyen napjainkban is aktuális 

témához kapcsolódóan! Az elkészült videóhoz mellékeld munkád alapkoncepcióját!  

 

2. Társadalmi célú reklámplakát készítése 

Készíts társadalmi célú reklámplakátot valamilyen napjainkban is aktuális témához 

kapcsolódóan! Az elkészült plakáthoz mellékeld munkád alapkoncepcióját! 

 

3. Vlogvideó készítése 

Készíts 3-4 perces hosszban egy változatos, kreatív formai megoldásokkal dolgozó 

vlogbejegyzést (videóblog-posztot), amelyben bemutatod az influencer-videó jelenségét, az 

ilyen típusú médiaszövegek legfontosabb műfaji jellemzőit – egyúttal kifejted az infleuncer-

videókkal kapcsolatos személyes és/vagy kritikai álláspontodat! 

 

4. Műsorblokk készítése az iskolarádió számára 

Készíts minimum 6, maximum 8 perces rádióműsor-blokkot egy – az iskoládban megszervezett 

/ megszervezendő – rendezvényről! 

Az anyagban megfogalmazódhatnak témában érintett személyek véleményei, tapasztalatai is. 

 

5. Filmajánló készítése 

Készíts 3-5 perces filmajánlót egy általad szabadon választott filmhez!  

 

6. Reklámfilm készítése 

Készíts 3-5 perces reklámfilmet egy általad szabadon választott termékről!  

A mozgóképes szöveg elkészítésekor figyelj a narratíva, látványszervezés, montázs 

minőségére, valamint a meggyőzés eszközeire is! 

 

7. A középiskolás korosztály internet-használatának jellemzői: bemutatás (kutatás, 

kérdőívezés és elemző esszé készítése) 

Készíts anonim kérdőíves felmérést egy általad választott osztály tanulóival a középiskolás 

korosztály internet-használatának szokásairól! A kutatás elsősorban arra irányuljon, hogy a 



169 
 

megkérdezettek milyen honlapokat milyen célból és milyen aktivitásokat végezve látogatnak! 

Az összesítést követően készíts 2-3 oldalas elemző esszét a kapott eredményekről! 

 

8. Készíts elektronikusan iskolád profiljához köthető logót! 

 

(A példatárban található feladatok forrásai: 

Mozgóképkultúra és médiaismeret érettségi feladatok adaptált változatai: https://dload-

oktatas.educatio.hu/erettsegi/) 

 

  

https://dload-oktatas.educatio.hu/erettsegi/
https://dload-oktatas.educatio.hu/erettsegi/
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Idegen nyelv  

Példatár 

 

1. Figyeld meg az alábbi fordítások közül azt, amelyik a célnyelveden készült! Írd le 

megfigyeléseidet, tapasztalataidat a fordításról! 

ANGOL (Alexander Pope rímes fordítása)  

„a bölcsesség különféle furfangjairól híres férfit” (ti. resound = zengd) 

„The man for wisdom's various arts renown'd, 

Long exercised in woes, O Muse! resound” 

 

NÉMET (Johann Heinrich Voß) 

„Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes, 

Welcher so weit geirrt, nach der heiligen Troja Zerstörung” 

„a sokat vándorolt férfi tetteit” (ti. sage = mondd) 

 

FRANCIA (P. Giguet prózafordítása) 

„Muse, chante ce héros plein d’artifices qui longtemps  

erra lorsqu’il eut renversé la sainte Ilion. Il visita  

de nombreuses cités, et connut les moeurs des  

peuples divers.” 

„ezt a trükkökkel / praktikákkal teli héroszt” (ti. chante = énekeld) 

 

2. William Wordsworth The daffodils című verse és Szabó Lőrinc Táncoló tűzliliomok  

Hasonlítsd össze a két verset!  

a) Készítsd el a saját fordításodat! 

b) Fordítsd le magyarra szó szerint az eredeti angol verset! 

Szabó Lőrinc műfordítása:  

Táncoló tűzliliomok 

 

Sétáltam, mint felhő, melyet 

szél hajt, céltalan, könnyedén, 

s egyszer csak egy sor, egy sereg 

aranyliliom tűnt elém, 

William Wordsworth verse  

angolul: The Daffodils 

 

I wandered lonely as a cloud 

That floats on high o'er vales and hills, 

When all at once I saw a crowd, 

A host, of golden daffodils; 
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a tó partján, a fák alatt 

ringtak, táncoltak álmatag. 

 

Ahogy csillaggal a tejút 

ragyog s hunyorog mindenütt, 

a szikrázó kis öblöt úgy 

körüllobogta ünnepük; 

lángszirom, táncos, büszke fej 

hintázott ott vagy tízezer. 

 

Tűztánc volt a tó is, de ők 

túltündökölték a vizet, - 

költő ily társaság előtt 

csak boldog s vidám lehetett! 

Néztem, - néztem, - nem tudva még, 

hogy mily gazdaggá tett a kép; 

 

mert ha merengő éjeken 

lelkem most önmagába néz, 

gyakran kigyúl belső szemem, 

mely a magány áldása, és 

megint veletek lobogok, 

táncoló tűzliliomok. 

Beside the lake, beneath the trees, 

Fluttering and dancing in the breeze. 

 

Continuous as the stars that shine 

And twinkle on the Milky Way, 

They stretched in never-ending line 

Along the margin of a bay: 

Ten thousand saw I at a glance, 

Tossing their heads in sprightly dance. 

 

The waves beside them danced, but they 

Out-did the sparkling leaves in glee: 

A Poet could not but be gay, 

In such a jocund company: 

I gazed—and gazed—but little thought 

What wealth the show to me had brought: 

 

For oft, when on my couch I lie 

In vacant or in pensive mood, 

They flash upon that inward eye 

Which is the bliss of solitude; 

And then my heart with pleasure fills, 

And dances with the daffodils 

 

3. Hasonlítsd össze Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem c. versét és William N. Loew: Liberty 

and sweet Love (angol) szövegét! 

a) Készítsd el a saját fordításodat!  

b) Fordítsd le magyarra szó szerint az angol verset! (nyersfordítás) 

c) Az eredeti szöveg alapján állítsd fel azt az értékhierarchiát, amelyet Petőfi meghatároz! 

Kezdd a fontossági sorrendben első helyet elfoglaló értékkel! 

d) Fogalmazd meg röviden, mi teszi alkalmassá az eredeti verset arra (nyelvi megformáltság és 

tartalom szempontjából), hogy egy életszakasz vagy akár egy egész emberélet mottója legyen!  

e) Olvasd el figyelmesen a nyersfordításodat! Véleményed szerint ugyanolyan egyértelmű az 

értékhierarchia, mint az eredetiben? Válaszodat indokold! 
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Egyértelmű/nem egyértelmű, mert…………………………………………………… 

f) Vesd össze az eredeti szöveget a nyersfordítással: mit gondolsz, melyik „több” (azaz melyik 

mond számodra többet), és miért? 

g) Az általad legértékesebbnek tartott 3 dolog felhasználásával készítsd el saját programodat a 

Petőfi-vers mintájára! 

Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem 

 

Szabadság, szerelem, 

E kettő kell nekem, 

Szerelmemért feláldozom 

Az életet, 

Szabadságért feláldozom 

Szerelmemet. 

William N. Loew: Liberty and sweet Love 

 

Liberty and sweet Love,  

These two I ever need, 

Willingly I would yield 

For Love my life's poor meed; / 

But even my love would yield / 

To Freedom's claim thereof. 

(forrás: Gems from Petőfi and other hungarian poets, ford. William N. LOEW, 1881, 

http://mek.oszk.hu/06500/06567/) 

 

4. Hasonlítsd össze Örkény István: In memoriam dr. K. H. G. c. egyperces novelláját és 

Judith Sollosy13: In memoriam dr. H. G. K. c. angol szövegét! 

a) Készítsd el a saját fordításodat! 

b) Fordítsd le magyarra szó szerint az angol szöveget! 

c) Milyen jelei vannak a műben a „közlés minimumának”? 

d) Mi az, amit a szerző az olvasó képzeletére bíz? 

e) Határozd meg a szövegnek azt a pontját, ahonnan már sejthető a végkifejlet!  

f) Miért váratlan a történet befejezése? 

g) Mi mindenben vétett a műfordító az Örkény-egyenletben foglaltak ellen?  

Legalább 3 válaszelemmel felelj a kérdésre! 

h) Véleményed szerint befolyásolja a mű értelmezését Judith Sollosy az eredetitől eltérő 

megoldása az utolsó sorban („shot Dr. H.G.K. int he back of the head”)? Helyeslő és nemleges 

válaszodat egyaránt indokold! 

i) Határozd meg a szövegnek azt a pontját, ahonnan már sejthető a végkifejlet! 

j) „Azt hiszem, soha nem fogok tudni belenyugodni, hogy teljesen soha nem lehet átadni 

semmilyen szöveget, csak újraalkotni lehet, hogy lehetőleg ne csak ugyanazt jelentse, de 

ugyanazokat az érzéseket is keltse fel, mint az eredeti. Nem létezik tökéletes fordítás. Nem is 

létezhet, mert a szöveg, akár magyarul írták, akár más nyelven és aztán lefordították, mindig él, 
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mindig benne van a lehetőség, hogy más legyen. Akár jobb is” – vallja Kleinheincz Csilla 

műfordítól. 

(18 http://cultura.hu/szub-kultura/a-muforditas-es-ami-mogotte-van/) 

 

A fenti gondolatok figyelembevételével fogalmazd meg rövid (5-10 soros) érvelésedet arra a 

kérdésre vonatkozólag, hogy Judith Sollosy „túlfordításától” a fordított mű több (jobb) lett-e, 

kevesebb, vagy nincs számottevő különbség eredeti és fordítása között? 

 

Örkény István: In memoriam dr. K. H. G. 

„Hölderlin ist ihnen unbekannt?” – kérdezte dr. K.H.G., miközben a lódögnek a gödröt ásta.  

– Ki volt az? – kérdezte a német őr. 

– Aki a Hyperion–t írta – magyarázta dr. K. H. G. Nagyon szeretett magyarázni.  

– A német romantika legnagyobb alakja. És például Heine? 

– Kik ezek? – kérdezte az őr. 

– Költők – mondta dr. K. H. G. – Schiller nevét sem ismeri? 

– De ismerem – mondta a német őr. 

– És Rilkét? 

– Őt is – mondta a német őr, és paprikavörös lett, és lelőtte dr. K. H. G.-t. 

 

Judith Sollosy műfordítása: In memoriam dr. H.G.K. 

Dr. H.G.K. asked as he dug the pit for the horse’s carcass.1„Hölderlin ist ihnen unbekannt?” 

„Who is that?” the German guard growled. 

„The author of Hyperion,” said Dr. H.G.K., who had a positive passion for explanations. „The 

greatest figure of German Romanticism. How about Heine?” he tried again. 

„Who're them guys?” the guard growled, louder than before. 

„Poets,” Dr. H.G.K. said. „But Schiller. Surely you have heard of Schiller?” 

„That goes without saying,” the German guard nodded. 

„And Rilke?” Dr. H.G.K. insisted. 

„Him, too,” the German guard said and, turning the color of paprika, shot Dr. H.G.K. in the 

back of the head. 

1 You’re not familiar with Hölderlin? 

to growl = morogni 

to nod = biccenteni 

to insist = bizonygatni 
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5. Hasonlítsd össze Ady Endre: Őrizem a szemed c. versét és Adam Makkai: I guard your 

eyes c. angol szövegét! 

a) Készítsd el a saját fordításodat! 

b) Fordítsd le magyarra szó szerint az angol verset! 

 

Ady Endre: Őrizem a szemed 

 

Már vénülő kezemmel 

Fogom meg a kezedet, 

Már vénülő szememmel 

Őrizem a szemedet. 

 

Világok pusztulásán 

Ősi vad, kit rettenet 

Űz, érkezem meg hozzád 

S várok riadtan veled. 

 

Már vénülő kezemmel 

Fogom meg a kezedet, 

Már vénülő szememmel 

Őrizem a szemedet. 

 

Nem tudom, miért, meddig, 

Maradok meg még neked, 

De a kezedet fogom 

S őrizem a szemedet. 

I guard Your eyes Adam Makkai műfordítása 

 

With my old man’s wrinkled hand, 

with my old man’s squinting eyes, 

let me hold your lovely hand, 

let me guard your lovely eyes. 

 

Worlds have tumbled, through their fall 

like a wild beast chased by fright 

I came, and I on you did call 

scared, I wait with you inside. 

 

With my old man’s wrinkled hand, 

with my old man’s squinting eyes, 

let me hold your lovely hand, 

let me guard your lovely eyes. 

 

I do not know why, how long 

can I thus remain for you - 

but I hold your lovely hand 

and I guard your lovely eyes. 

(http://www.babelmatrix.org/works/hu/Ady_Endre/%C5%90rizem_a_szemed/en/1960-

I_guard_your_eyes) 

 

6. Hasonlítsd össze Arany János: Szondi két apródja c. balladáját és Adam Makkai: The two 

pages of Szondi c. angol szövegét! 

a) Készítsd el a saját fordításodat! 

b) Fordítsd le magyarra szó szerint az angol verset! 
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(http://www.magyarulbabelben.net/works/hu/Arany_J%C3%A1nos1817/Szondi_k%C3%A9t

_apr%C3%B3dja/de/1971-Szondi_s_Pagen) 

 

7. Hasonlítsd össze Arany János: Szondi két apródja c. balladáját és Martin Remané: 

Szondi’s Pagen c. német szövegét! 

a) Készítsd el a saját fordításodat! 

b) Fordítsd le magyarra szó szerint a német verset! 

 

(http://visegrad.typotex.hu/index.php?page=work&auth_id=118&work_id=1092&tran_id=19

25) 

 

(A feladatok forrása: Bodrogi Ferenc Máté, Czimer Györgyi, Fűzfa Balázs, Szakály Szilvia: 

Élményközpontú irodalomtanítás - Kreativitás, produktivitás, kultúrakezelés a digitális korban, 

Savaria University Press, Szombathely – 2016.) 

 

  

http://visegrad.typotex.hu/index.php?page=work&auth_id=118&work_id=1092&tran_id=1925
http://visegrad.typotex.hu/index.php?page=work&auth_id=118&work_id=1092&tran_id=1925
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Anyanyelv, kommunikáció 

 

Nyelvi, verbális, kommunikációs terület 

Példatár 

 

1. Verskereső és versszerelő műhely 

a) Gyűjtsd össze kedvenc költőd verseit / vagy kedvenc verseidet bármely költőtől! 

b) Elemezd a kiválogatott darabokat röviden! 

c) A kiválasztott versek sorainak kreatív átrendezésével alkoss új verset!  

 

2. Készíts irodalmi műhöz, alkotói portréhoz, irodalmi korszakhoz társasjátékot! 

 

3. Készíts verskollázst, versillusztrációt szabadon választott irodalmi alkotáshoz! 

 

4. Készíts képregényt, egyéb illusztrációt szabadon választott irodalmi alkotáshoz! 

 

5. Készíts weboldalt egy szabadon választott irodalmi alkotóról! Lehetséges tartalmi 

elemek például: zenei aláfestés, igényes arculat, menürendszer, linkgyűjtemény, 

képgaléria, videótár, stb. 

 

6. Készíts diáktársaid számára könyvajánlót egy általad szabadon választott 

olvasmányélményed alapján! 

 

7. Kalligrammák elemzése  

például Weöres Sándor: Tengermozgás 

 

a) Hogyan viszonyul a kép a cím jelentéséhez? 

b) A szöveg mely részével, hogyan teremt kapcsolatot a sellőlány? 
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c) Milyen viszonyban van a szöveg elrendezése a szavak, mondatok jelentésével? 

d) Milyen jelentés tulajdonítható a sorvégi helyzetben álló: árok, álmok, hullámok szavak 

térbeli elhelyezkedésének? 

e) Mennyire tartod kötöttnek a sorok egymásutániságát? Változtasd meg a sorrendet! Mit 

tapasztalsz? 

 

(A feladat forrása: Bodrogi Ferenc Máté, Czimer Györgyi, Fűzfa Balázs, Szakály Szilvia: 

Élményközpontú irodalomtanítás - Kreativitás, produktivitás, kultúrakezelés a digitális korban, 

Savaria University Press, Szombathely – 2016.) 

 

9. Készítsd el a homéroszi eposzok alábbi részleteinek prózafordítását! 

a) Homérosz: Íliász (I. ének, 1–7. sor) 

Haragot, istennő zengd Péleidész Akhileuszét, 

vészest, mely sokezer kínt szerzett minden akhájnak, 

mert sok hősnek erős lelkét Hádészra vetette, 

míg őket magukat zsákmányul a dögmadaraknak 

és a kutyáknak dobta. Betelt vele Zeusz akaratja, 

attól kezdve, hogy egyszer szétváltak civakodva 

Átreidész, seregek fejedelme s a fényes Akhilleusz. 

 

b) Homérosz: Odüsszeia (I. ének, 1–10. sor) 

Férfiuról szólj nékem, Múzsa, ki sokfele bolygott 

s hosszan hányódott, földúlván szentfalu Tróját, 

sok nép városait, s eszejárását kitanulta, 

s tengeren is sok erős gyötrelmet tűrt a szivében, 

menteni vágyva saját lelkét, társak hazatértét. 

Csakhogy nem tarthatta meg őket, akárhogy akarta: 

mert önnön buta vétkeikért odavesztek a társak, 

balgák: fölfalták Hüperíón Éeliosznak 

barmait, és hazatértük napját ő elorozta. 

Istennő, Zeusz lánya, beszélj minekünk is ezekből. 

 

(forrás: https://mek.oszk.hu/16400/16457/16457.pdf) 

https://mek.oszk.hu/16400/16457/16457.pdf
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(A feladat forrása: Bodrogi Ferenc Máté, Czimer Györgyi, Fűzfa Balázs, Szakály Szilvia: 

Élményközpontú irodalomtanítás - Kreativitás, produktivitás, kultúrakezelés a digitális korban, 

Savaria University Press, Szombathely – 2016.) 

 

10. Az emberi magatartásformák, az emberi természet bemutatása szabadon választott 

drámai és epikai művek alapján.  

 

11. Tematikus-motivikus megközelítése egy témának, például: 

 a táj szerepe, megjelenítésének változatai és eszközei  

 szerelemfelfogások a magyar irodalomban 

 a váteszi magatartás változatai a magyar irodalomban 

 bibliai motívumok megjelenése és jelentésrétegei a magyar irodalomban 

 évszakmotívumok szerepe és jelentései a magyar irodalomban 

 a hazához való kötődés, a haza sorsa a magyar irodalomban 

 

12. Tervezz könyvborítót szabadon választott irodalmi alkotáshoz vagy verseskötethez!  
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Források és felhasznált szakirodalom: 

1. Továbbképzések anyagai: 

a) Tóth Tamás: Gazdagító programok a tehetséggondozásban  

b) Bondzsér Zita: Tehetséggondozást segítő gyakorlati módszerek  

c) Szatmári Melinda: Egyéni tehetségfejlesztő programok kidolgozásának és 

megvalósításának alapjai  

2. Gyarmathy Éva: Az iskolai tehetséggondozás alapjai, feltételei 

(https://docplayer.hu/969372-Tehetsegfejlesztesiterv.html) 

3. Nemzeti Tehetség Program Fogalomtár 

(http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/NTP/2015_07_28_ntp/efo/fogalomtar.pdf) 

4. Polonkai Mária: Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban (Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége; 2011. 214-215.oldal) 

5. Digitális tankönyvtár (tankonyvtar.hu/tartalom/tamop412b2) 

6. Turmezeyné Heller Erika –Balogh László: Zenei tehetséggondozás és képességfejlesztés 

(https://docplayer.hu/4064425-Zenei-tehetseggondozas-es-kepessegfejlesztes.html) 

7. Kiss Albert: Kreatív természettudományi tehetséggondozás 

(http://tehetseg.hu/sites/default/files/konyvek/geniusz_32_net.pdf) 

8. Gordon Győri János: A tehetséggondozás nemzetközi horizontjai I., II. (Géniusz Könyvek, 

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2011.) 

9. F.J.Mönks, I.H.Ypenburg: Ha tehetséges a gyerek… Útmutató szülőknek és tanároknak 

(Géniusz Könyvek, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2011.) 

10. Dávid Mária, Gefferth Éva, Nagy Tamás, Tamás Márta: Mentorálás a tehetséggondozásban 

(Géniusz Könyvek, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2014.) 

11. Dávid Mária, Hatvani Andrea, Héjja-Nagy Katalin: Tehetségazonosítás a pedagógiában 

(Géniusz Műhely I., Eszterházy Károly Főiskola, Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar) 

12. Orosz Róbert: A sporttehetség felismerésének és fejlesztésének alapjai (Géniusz Könyvek, 

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2010.) 

13. Dr. Balogh László szerk.: Ez is tehetséggondozás (A Szegedi Konferencia előadásai és 

kerekasztal-vitájának összefoglalója); (Géniusz Könyvek, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 

Szövetsége, 2015.) 

14. Czimer Györgyi, Balogh László: Az irodalmi alkotótevékenység fejlesztése (Géniusz 

Könyvek, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2010.) 

 

Források: 

https://docplayer.hu/4064425-Zenei-tehetseggondozas-es-kepessegfejlesztes.html
http://tehetseg.hu/sites/default/files/konyvek/geniusz_32_net.pdf
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Tanulói portfólió feladatai: 

1. Bajor Péter, Balogh László, Bucsi Szabó Zsolt, Polonkai Mária, Révész György szerk.: 

A tehetség kézikönyve, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2020. 

2. Bánki M. Csaba: Tesztelje önmagát!, Pro Die Kiadó, Debrecen, 2005.  

3. Bodrogi Ferenc Máté, Czimer Györgyi, Fűzfa Balázs, Szakály Szilvia: Élményközpontú 

irodalomtanítás - Kreativitás, produktivitás, kultúrakezelés a digitális korban, Savaria 

University Press, Szombathely – 2016. 

4. Czimer Györgyi – Kovács Szilvia – Miklósvölgyi Miklós Az irodalomtanítás új útjain; 

Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2015. 

5. Czimer Györgyi–Balogh László: Az irodalmi alkotótevékenység fejlesztése (Géniusz 

Könyvek) Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2010. 

6. Csendes Éva: Életvezetési ismeretek és készségek, Calibra Kiadó, Budapest, 1998. 

7. Dr. Balogh László: Az egyéni tehetségfejlesztő programok alapjai, Didakt Kiadó, 

Debrecen, 2016. 

8. KEOP-6.1.0/B/11-2011-0142, Magyar Természetvédők Szövetsége 

9. Kroehnert, G. (2004): 103 játékos tréninggyakorlat, Z-Press Kiadó, Miskolc, 

10. Mogyorósy-Révész Zsuzsanna (2016): Öt művészetterápiás technika, amivel 

csökkenthető a stressz 

gallerypsziche.blog.hu/2016/02/13/5_remek_muveszetterapias_technika_amivel_csokk

entheto_a_stressz 

11. Páskuné Kiss Judit (szerk. 2006): Varázsszem, Arany János Tehetséggondozó Program 

Intézményeinek Egyesülete, Miskolc,  

12. regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-

0002_a_terszemlelet_fejlesztesenek_lehetosegei_a_muszaki_kepzes_kereteben/TF/stfj

s313g.htm 

13. Róka S.: 2000 feladat az elemi matematika köréből Typotex kiadó – Budapest, 2011. 

14. Rudas János: Delfi örökösei, Gondolat Kiadó, Budapest, 1990. 

15. Szekszárdi Júlia: Utak és módok. Iskolafejlesztési Alapítvány, 1995. 

16. tehetseg.hu/konyv/projektoktatas-elmelete-es-gyakorlata 

17. Urbán J.: Matek plusz (Matematikai tehetséggondozás 15 éveseknek) Mozaik Oktatási 

Stúdió – Szeged, 1999. 

18. Verók A.- Vincze B.: A projektmódszer elmélete és gyakorlata, Eszterházy Károly 

Főiskola, Eger, 2011. 

https://gallerypsziche.blog.hu/2016/02/13/5_remek_muveszetterapias_technika_amivel_csokkentheto_a_stressz
https://gallerypsziche.blog.hu/2016/02/13/5_remek_muveszetterapias_technika_amivel_csokkentheto_a_stressz
https://tehetseg.hu/konyv/projektoktatas-elmelete-es-gyakorlata
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19. Fűrész Attila-Privacsek András (szerk.): A Real Madrid legendái Inverz Média 2017, 

44-51.o. 

20. Csáki István-Takács Mihály (szerk.): Labdarúgás és Tudomány PRO-KVOTA 

Nonprofit Kft., Puskás Akadémia 2020, 134-151.o. 

21. Bernhard Bruggmann: 1009 játék és gyakorlatforma a labdarúgásban DIALÓG 

CAMPUS KIADÓ, BUDAPEST-PÉCS, 2001. 11-37.o. 

22. Horváth Zoltán: Játék és szabadidősport Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, 1999. 

23. Farkas György (szerk.): Gimnasztika Nemzeti Tankönyvkiadó  

24. Varga Péterné: Az iskolai testnevelés játékai SPORT BUDAPEST, 1971. 

25. Pázmány Ágnes - Permay Éva: Látás és ábrázolás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 

2002. 

26. www.filantropikum.com 

27. www.kazinczyrefi.hu/elearning/Projektterv2.pdf 

28. www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi 

29. www.pangeaverseny.org/feladatsorok/ 

30. www.tehetseggondozas.hu/?f0=prg_fbarat_01a 

31. www.csanadiiskola.hu/docs/sportjegyzet/Pucsok_Edz%C3%A9selm%C3%A9let.pdf 

32. www.youtube.com/watch?v=v3Im6QL-RKk 

33. www.youtube.com/watch?v=DoG9nPDxSRc 

34. www.youtube.com/watch?v=oI0nbGeNENc 

35. www.youtube.com/watch?v=Xomh-xrTJLk 

36. http://marvanykovimilan.hupont.hu 

37. www.mek.oszk.hu/01300/01315/html/szuletes.htm 

38. www.intermedia.c3.hu/mszovgy1/moholy.htm 

39. prezi.com/product/?click_source=logged_element&page_location=header_product_dro

pdown&element_text=prezi_present 

40. https://prezi.com/video/?click_source=logged_element&page_location=header&eleme

nt_type=logo 

41. https://hu.pinterest.com/pin/516506650993078077/ 

42. www.youtube.com/watch?v=RPZdgyuixPA 

43. https://hu.wikipedia.org/wiki/Rock 

44. https://hu.wikipedia.org/wiki/Live_in_Budapest 

45. https://www.youtube.com/watch?v=RPZdgyuixPA 

  

http://www.filantropikum.com/
http://www.kazinczyrefi.hu/elearning/Projektterv2.pdf
https://www.tehetseggondozas.hu/?f0=prg_fbarat_01a
http://www.youtube.com/watch?v=Xomh-xrTJLk
http://marvanykovimilan.hupont.hu/
http://www.mek.oszk.hu/01300/01315/html/szuletes.htm
http://www.intermedia.c3.hu/mszovgy1/moholy.htm
https://prezi.com/video/?click_source=logged_element&page_location=header&element_type=logo
https://prezi.com/video/?click_source=logged_element&page_location=header&element_type=logo
https://hu.pinterest.com/pin/516506650993078077/
http://www.youtube.com/watch?v=RPZdgyuixPA
https://www.youtube.com/watch?v=RPZdgyuixPA
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