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9. DIFFERENCIÁLÁS A NEVELÉS SZEMSZÖGÉBŐL 
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DIFFERENCIÁLÁS 

A differenciálás latin eredetű szó, jelentése „különbségtevés”. Ez a pedagógiai eljárás 
megvalósulhat az iskolarendszerben, a tehetségeseknek illetve a szociális hátránnyal, mentális 
deficittel élők számára fenntartott külön intézmények létrehozásával. Egy szinttel lejjebb, a 
tanulók osztályokba sorolásával (tehetséggondozó és tagozatos osztályok) és a mindennapi 
pedagógiai munkában szintén megvalósulhat. A differenciált képzés szükségszerűen jelent 
kiválasztást, szegregációt is, hiszen a tanulók kisebb-nagyobb csoportját bizonyos 
sajátosságaik alapján választjuk ki az azonos életkorúak közül. A differenciálás célja, hogy az 
egyes tanulók egyéni szükségleteihez igazítsuk, - a tanterv biztosította lehetőségeken belül - 
az elsajátítandó tananyag tartalmát és szerkezetét, valamint oktatási módszereinket.  

A differenciálás területei:  

• Tartalom alakítása a gyermek érdeklődése, előzetes tudása szerint 

• Oktatási célban, szintben való igazodás a gyermek tapasztalataihoz, 
ismereteihez, képességfejlődési szintjéhez 

• A munkaformák igazítása a gyermeki igényekhez 

• A szervezés módjának igazítása a gyermeki igényekhez 

• Irányítás módját is igazíthatjuk a gyermeki igényekhez 

• A közvetítés csatornájának megválasztása 

• Az információszerző tevékenység folyamatának felépítése 

• A nevelés stílusának megválasztása 

• A munkavégzés ütemében, tempójában való igazodás a gyermekhez 

• Önállóság fokának meghatározása, a segítségadás módja 

A tanítási alkalmak (tanítási óra, szakkör, önképzőkör, korrepetálás stb.) során az 
egyes tanulók számára differenciált tanulásszervezéssel, azaz a különböző elsajátítási utaknak 
és módoknak helyt adó szervezési módokkal biztosítjuk a képességeiknek megfelelő haladást 
a tananyagban. Egy osztályban, egy tanórán egy időpontban különböző tanulók dolgozhatnak 
párhuzamosan csoportmunka és egyéni munka, vagy egyéni munka és páros munka keretében. 
A tanuló saját fejlődésért lesz felelős, ha a pedagógus. terveit a tanulók elképzeléseivel 
egyeztetve valósítja meg (pl. projekt módszer, reformpedagógiák.) Ilyenkor a differenciált 
feladatadás, személyre szabott segítség, csoportok és párok együttműködése természetes 
részei az oktatási folyamatnak. Az oktatási informatika számos eszközzel támogatja a 
differenciált tanítást. (Ezekről bővebben a 13. modulban szólunk.) Itt csak egy, a tanulók 
egyéni haladását nyomon követő és személyre szabott gyakorlást biztosító értékelési rendszer, 
a MOVELEX témánkhoz kapcsolódó alkalmazását mutatjuk be. 
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ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉS DIFFERENCIÁLÁS  

Azt, hogy egy tanuló milyen eséllyel jut el az iskoláztatásban a képességeinek 
megfelelő legmagasabb szintre, szociális háttér-tényezők befolyásolják. Ilyen, az 
esélyeloszlást meghatározó tényezők pl. a családok jövedelme, a szülők iskolázottsága, 
településszerkezet és intézményi ellátottság. Az iskolai esélyegyenlőség fő kérdése, hogy az 
egymást követő generációk élete során kialakult egyenlőtlenségek átörökítése elkerülhető-e 
vagy sem. Az iskolai teljesítményeket meghatározó szociokulturális feltételek vizsgálatai arra 
utalnak, hogy az iskola alapvetően nem képes a bemeneten mért teljesítménykülönbségek 
csökkentésére, sőt bizonyos értelemben még növeli is azokat. A 60-as, 70-es években az 
alsóbb társadalmi réteghez képest a vezetők és az értelmiségi gyerekek esélye a felsőoktatásba 
kerülésre 20-25-ször volt nagyobb. Jelenleg ez a különbség már több százszoros, és 
trendjében közelít a 30-as évekhez, amikor a hátrányos szociális helyzetű gyermekek közül 
ezerből egynek sikerült magasabb iskolafokra jutnia. Egyesek szerint a jövő érdekében 
szakítani kell a mindenki számára nagyjából azonos tartalmat közvetítő és fejlesztési 
módszereket alkalmazó iskolai gyakorlattal, s a mainál erőteljesebben differenciáló 
közoktatást, iskolai tevékenységrendszert kell kialakítani. (Mihály, 1999) A 30-as évek 
esélyeloszlása az akkori „kettős iskolarendszer” következménye volt. A sajnálatos módon ma 
is megfigyelhető, a jövedelmi viszonyok szerint hozzáférhető jó és gyenge színvonalú képzés 
termeli bővítetten újra a társadalmi egyenlőtlenségeket, illetve zárja ki az alsóbb rétegeket 
már a középiskolai tanulásból. 

A „kettős iskolarendszer”-nek hagyományai vannak az európai neveléstörténetben. A 
19. századi angol iskolarendszer a „családi érdemen” (a szülők jövedelemszerző képességén) 
alapuló modelljében az állam hosszú időn keresztül egyáltalán nem finanszírozta az oktatási 
rendszert (az iskola csak magániskolaként létezett). A század utolsó harmadában (1870 körül) 
kialakuló, államilag, a lakóközösségek adójából finanszírozott „községi” iskola és a 
magániskola sokáig teljesen különböző színvonalú képzést adott, sőt, a két iskolarendszer 
más-más minisztériumhoz tartozott!) Egyébként ezt a kettősséget az angol vizsgarendszer 
hosszú ideig megőrizte. A teljesen eltérő esélyeket nyújtó, kettős iskolarendszer kontinentális 
alaptípusa a porosz iskolarendszer, amely az államilag fenntartott iskolákban érvényesítette az 
iskolai esélyek differenciált elosztásának elvét azzal, hogy két rendszert működtetett, amelyek 
közül csak az egyik vezetett tovább, a felsőoktatásba. 

Az érdem elvét a második világháború után, fölváltja egy másik elv, a hatékonyság 
elve. Ennek is ugyanaz a végeredménye, mint az érdemelvnek, - a hátrányos társadalmi 
helyzetű fiatalok nem jutnak jó minőségű oktatáshoz. A hatékonysági elv azt mondja ki, hogy 
a társadalmi erőforrásokat úgy kell fölhasználni az oktatásügyben is, hogy azok biztosan és a 
legnagyobb hatékonysággal, tehát kevés veszteséggel és a meghatározott időn belül 
hasznosuljanak. A forráselosztás hatékonyságának egyik kritériuma ezért az alkalmasság, 
amelyet – éppen a hatékonyság érdekében – a lehető leghamarabb, vizsgákkal tisztázni kell. A 
hatékonysági elv alkalmazása felerősítheti az esélyegyenlőtlenséget, hiszen nem segíti a 
családi otthonban kevésbé sikeresen felkészítetteket. Ma Magyarországon a középfokú 
oktatás felvételi vizsgái ezen elv alapján próbálják garantálni a könnyen oktatható, 
„problémátlan” diákok felvételét. 

Az iskolai esélyek kezelésének másik koncepciója szerint az iskolai esélyeket 
egyenlően kell elosztani. Ezt a felfogást a szakirodalom az esélyegyenlőség demokratikus 
elveként tartja számon. Klasszikus modellje az Egyesült Államok északi államaiban alakult 
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ki, illetve érvényesült. Az esélyek egyenlőségét négy alapelv követésével vélték 
biztosíthatónak: 

1. Az oktatás ingyenessége a munkába állás (változó) idejéig. Abból indul ki 
tehát, hogy az ingyenes oktatással olyan helyzetet teremtünk, amelyben a 
család anyagi helyzete az esélyeket nem befolyásolja. 

2. Azonos tananyag biztosítása. Ha mindenki ugyanazt tanulja, akkor az életút 
szempontjából ugyanazokat az esélyeket fogja kapni. Ez azt jelenti, hogy ha 
például az iskolarendszerben kezdettől fogva a felsőoktatásra felkészítő 
tananyag a meghatározó, ez mindenki számára esélyt teremt a továbbtanulásra.  

3. A különböző háttérrel rendelkező gyerekek azonos iskolába járnak, tilos a 
társadalmi alapú szegregáció.  

4. A források ráfordításának egyenlőségét úgy is biztosítani kell, hogy az iskolák 
azonos központi ellátmánnyal rendelkezzenek.  

Ez a felfogás áll az egységes, komprehenzív iskolák első hulláma mögött. (Lénárd, 
2000) Ha visszagondolunk a nyolc évfolyamos általános iskoláink működésére, ezeknek az 
elveknek az érvényesítése összekapcsolódott egy olyan pedagógiával, amely abból indult ki, 
hogy az teremti meg az esélyegyenlőséget, ha mindenkinek mindenből ugyanazt, ugyanannyit 
és ugyanakkor kapja. E felfogás legnagyobb gyengesége azonban az, hogy a család, a 
település és az iskola hatását figyelmen kívül hagyja. Az esély adott, kihasználása a gyermek, 
illetve a család felelőssége, - tehát végső soron a gyermek az, aki a teljesítményért a 
felelősséget viseli. Azaz: a feltételek megléte esetén mindenki passzív, egyedül a gyerek 
felelőssége az, hogy a felkínált lehetőséggel mennyire él. Az eredmények igazolják: a 
leszakadó rétegek legnagyobb problémája éppen az, hogy nem ismerik fel az esélyeket és nem 
tudnak élni velük.(Mihály, 1998) Az esélyegyenlőséget biztosítani kívánó következő modell 
szerint a különböző jövőre készülő tanulóknak eltérő tananyagot kell nyújtani - megjelent a 
tananyag differenciálása mint az esélyegyenlőség biztosításának eszköze. Erre az 
értelmezésre épültek világszerte – Magyarországon is - komprehenzív iskolák, és a német 
Gesamtschule második nagy hulláma és a tananyag differenciálására épülő tanulásszervezési 
eljárások.  

HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK DIFFERENCIÁLT KÉPZÉSE 

1990 és 1995 között mintegy 250 ezer főnek, a munkaerőpiacra belépő fiatalok közel 
harminc százalékának nem volt szakképzettsége, vagy csak nagyon alacsony értékű 
szakképzettséggel rendelkezett. Ez a szám folyamatosan csökken, de ennek nem az általános 
képzés növekvő hatékonysága az oka. A csökkenést az magyarázza, hogy a tanulólétszám 
visszaesett, a demográfiai feltételek megváltoztak és az oktatásfinanszírozás az iskolákat a 
tanulók megtartására ösztönzi. Ugyanígy a tanulókat is az iskolában maradásra ösztönzi az 
elhelyezkedés megnehezülése. Bár az ifjúsági munkaerőforrás képzettségszerkezetét bemutató 
statisztika látványos javulást jelez. Ugyanakkor a szakképző rendszer jelentős szektorai ma is 
sokszor csupán parkolópályának tekinthetők, azaz nem adnak reális esélyt a munkaerőpiacon. 
Szakértők szerint az egyes évjáratokban ma is legalább 20-25%-ra tehető az alulképzett, 
szakképzetlen vagy nem versenyképes szakképzettséggel rendelkező fiatalok aránya. (szerk. 
Halász, 2002) 

A hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulásának (szakképzésének) a biztosítására a 
kilencvenes évtizedben viszonylag kiterjedt intézményhálózat jött létre, amelynek 
legfontosabb elemei a speciális szakiskolák (ahogy a hivatalos statisztikai terminológia nevezi 



 ELTE TTK Multimédiapedagógia és Oktatástechnológia Központ  
 Budapest, Pázmány P. sétány 1. 

 

őket, a "nem fogyatékosok speciális szakiskolái", illetve "egyéb szakiskolák"). Ezek az első 
évben felzárkóztató, pályaorientáló elemeket tartalmaznak, illetve szakmai alapképzést adnak. 
A második évben ágazati szakmákban folyik a szakképzés. Széles körben elterjedt a 
Földművelésügyi Minisztérium által 1989-ben kidolgozott gazda- és gazdasszonyképzés, 
amely az osztrák gazdaképző iskolák mintáját követi. Nem csak a halmozottan hátrányos 
helyzetű fiatalokat vonzzák a Budapesti Művelődési Központ munkatársai által kidolgozott 
népi kismesterségeket oktató programok. (Pl. kosárfonó, bőrdíszműves, fazekas, 
szőnyegszövő.) Fontosak azok az elsősorban alföldi nagyvárosokban (Szeged, Debrecen, 
Nyíregyháza, Szolnok, Miskolc) létrejött szakiskolák, amelyek a dolgozók általános iskoláit 
fejlesztették tovább, bevezették a nappali oktatást, az általános képzést pályaorientációval 
egészítették ki, majd szakképzést építettek rá. (Póta, 2000, Esélyt teremtő iskolák, 2000) 

A kilencvenes évek első felében a hátrányos helyzetűek szakképzésének fejlesztésében 
meghatározó szerepet játszottak a nemzetközi együttműködési programok, különösen az 
Európai Unió támogatási programjai (SOCRATES / MINERVA, LEONARDO), valamint a 
német-magyar, illetve svájci-magyar bilaterális együttműködés. Ezek segítségével 
modellközpontot hoztak létre Esztergomban, több tucat intézmény munkatársai ismerkedtek 
meg a peremcsoportok rehabilitálására, felzárkóztatására, szakképzésére kialakult európai 
modellekkel. 

A TEHETSÉG 

Tehetségesnek nevezzük, aki valamilyen tevékenységben az átlagosnál magasabb 
szintű teljesítményre képes. A tehetség négy meghatározása használatos:  

1. Meglehetősen stabil tulajdonság, amely kevéssé függ a kulturális-
társadalmi feltételektől. 

2. Kognitív természetű képesség, amely elsősorban az információfeldolgozás 
minőségével, nem pedig a tesztekben mérhető teljesítményekkel függ 
össze. 

3. A tehetség megkülönböztető jegye elsősorban a teljesítmény. Ebben az 
elméletben megkülönböztetik a lehetőséget és a megvalósult tehetséget. 

4. A tehetséget elsősorban gazdasági, társadalmi feltételek függvényének 
tekinti – csak akkor fedezik fel a tehetségeket, ha van rájuk társadalmi 
igény és vannak diagnosztizáló programok is a felkutatásukra. 

Marland 1973-ban, az amerikai Kongresszus számára készült jelentésében hat 
tehetségtípust különböztet meg, s bár lényegesen finomodott a tehetségtípusok leírása, ezeket 
használják ma is leggyakrabban a kiemelkedő képességűek azonosítására: 

• Általános intellektuális képességek, 

•  Specifikus iskolai alkalmasság, 

•  Kreatív vagy produktív gondolkodás, 

•  Vezetői képesség, 

• Zene, ill. képzőművészetek iránti képesség 

• Pszichomotoros ügyesség. 

A tehetség bizonyos fajtái öröklődnek, így pl. a zenei tehetség. (Pl. a Bach családban), 
de a legígéretesebb gyermek sem bontakoztatja ki képességeit megfelelő környezeti hatások 
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nélkül. A magas szintű intelligencia szükséges, de nem elégséges feltétele a tehetség 
meglétének, emellett fontos összetevője a kreativitás is. A tehetséges embereknek jellegzetes 
személyiségjegyei vannak: az alkotóképesség szinte minden fajtája fokozott érzékenységgel, 
gyakran az átlagtól eltérő viselkedéssel, különleges életszemlélettel jár.  

Ma Magyarországon a lakosság 2,3% - a rendelkezik átlagon felüli intelligenciával. 
Az intelligencia szokásos, teszteredményeken alapuló mértékegysége, az 
intelligenciahányados (intelligence quotient) szerint 145-ös IQ értéke 10.000 embernek, 160-
as IQ-ja 330 embernek, 175-ös IQ, körülbelül 3 embernek van az országban. A kiemelkedő 
képességű emberek nemzetközi szervezete, a MENSA magyar csoportjában a 125-ös IQ 
feletti. A tesztek hagyományosan a nyelvi és numerikus A tehetség számos más területen 
megnyilvánulhat (pl. zenei, vizuális, mozgásos, „társadalmi” tehetség) és különböző 
életkorokban diagnosztizálható, illetve fejleszthető. A matematikai, zenei és mozgásos 
tehetség a korán felismerhető és fejleszthető tehetség-típusok közé tartozik. A vizuális 
tehetség fiatal kortól fejleszthető, de a technikai ügyességtől elkülöníteni biztonságosan csak a 
késői kamaszkorban lehet. A közösségben való sikeres működés képessége, az 
interperszonális intelligencia szintén a későbbi életkorban felismerhető, bizonyos szellemi 
érettséget kívánó tehetségtípusok közé tartozik. (Kárpáti, 2004) 

Az elvárások a tehetséges tanulókkal szemben sokrétűek és nehezen teljesíthetők. A 
család örömmel fogadja, hogy a gyerek többre viszi majd, mint a szülők és a testvérek, de 
elvárja, hogy viselkedjen úgy, mint ők, ne változtasson életstílusán. Az iskolában a tanárok 
kevésbé kedvelik az átlagostól eltérő tanulókat ás a kortársak is hajlamosak az átlagtól eltérő 
magatartási jegyeket mutató "deviáns tehetségek" kiközösítésére. A társadalomban sem 
egyértelmű a sikerességük, hiszen pl. a preferált vezető egy munkahelyen gyakran az 
átlagember, nem a kiváló képességeivel irigyeket szerző tehetség. 

A VIZUÁLIS TEHETSÉG 

Hogy ki számít vizuális tehetségnek, kultúránként változik. Csikszentmihályi Mihály 
(1988) kreativitás-elméletében szereplő három komponens: a tehetséges egyén, a megfelelő 
működési terület és a fogadókész szakmai közösség mindegyike szükséges ahhoz, hogy a 
tehetség megmutassa magát. Egy különleges képességekkel bíró ember azonban nem 
szükségszerűen találja meg azt a területet, ahol a legjobban kibontakoztathatja alkotó erejét. A 
képzés, mint beavatás, rávezetés, kulcsfontosságú. A területen működő, már elismert 
alkotótársak, ítészek és megrendelők körében pedig legtöbbször csak akkor elfogadható, 
lényeges a mű, ha formailag, gondolatilag nem nyit merőben új utat. Ha mégis, akkor meg 
kell találnia közönségét. A tehetség és a kortárs kultúra viszonya a másik lényeges szempont, 
melyet a vizuális nyelv mesteri használatának vizsgálatakor nem szabad szem elől 
tévesztenünk. 

A vizuális tehetségre erősen hat a kortárs kultúra – az úgynevezett „nagyművészet” 
vagyis a múzeumi, elismert képalkotók munkássága – és a populáris kultúra egyaránt.  A 
kevésbé tehetséges társak ábrázolásai, a társművészetek és a tudományos felfedezések szintén 
befolyásolják a művek motívumvilágát és kifejező eszközeit csakúgy, mint a témaválasztást 
és a szimbólumok megformálását. A felnőtt művész képi repertoárjába beépülnek a 
gyermekkori sémák, sőt, a 20. században gyakran stílusteremtő szereppel bírnak. (Vö. 
Picasso, Chagall, Miro vagy Klee művészetét.) A „nagyművészet” és „gyermekművészet” 
(child art, Kinderkunst) között azonban alapvető különbségek vannak. A komponálási 
szándék, a következetesen végigvitt művészi program nyilvánvalóan csak a felnőtt alkotó 
sajátja, s a kifejezés tudatossága is csak őt jellemzi. A gyermekrajz – fejlődés kedvelt 
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korszaka, a kisgyermekkor nem tévesztendő össze a művészi tehetség kibontakozásával, 
amely nem kötődik ilyen rövid periódushoz. 

 

 

 

 

Izsó Miklós Zichy Mihály 

Munkácsy Mihály Lotz Károly 
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Pablo Picasso Claude Picasso 

Paul Klee  Felix Klee
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Bak Imre Sinkó István 

Révész L. L. 
Szabados Á. 
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TEHETSÉG ÉS AUTIZMUS 

Az autista személyiségzavarral élő emberek egy része valamely területen kivételes 
képességeket mutat. (Vö. Milos Forman „Az esőember” c- filmjében az autista fejszámoló-
zsenit alakító Dustin Hoffmann betegek viselkedési mintáin alapuló produkcióját.) Az 
alábbiakban bemutatjuk az autista gyermekek egy részére jellemző kiemelkedő rajzi 
képességeket, összevetve őket az egészséges gyermekek rajzfejlődésével. 

Kiemelkedő vizuális képességeket mutató autista gyermekek rajzfejlődése 

RAJZI MŰVELET Átlagos képességű  

hány évesen képes rá 

Tehetséges gyermek 

képes rá 

Rövidüléssel teret érzékeltetni      10-11 7-8 

A testek nem látszó éleit elhagyni        7-8 6-7 

Méret- és arányhű alakokat ábrázolni        8-9 6-7 

A testességet árnyékolással visszaadni        9-10 7-8 

Érzelemgazdag, kifejező műveket 
létrehozni 

        6-8  4  

Modellt emlékezetből lerajzolni        10-11 8-9 

 

 

Autista gyermek rajza 
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Az autista gyermek mindig egy nézőpontból (egy enyészpontos perspektívában) rajzol. 
A papírt igen közel tartja az arcához, teljesen belemerül az alkotásba. Rajzolás közben az 
öröm és elégedettség hangjait hallatja (gurgulázva nevet, vidáman rikkantva értelmetlen 
szótagokat hangoztat - éles ellentétben szokásos letargikus, szenvtelen viselkedésével). 
Szívesen készít vázlatokat egy témához, s ehhez igen sok papírt használ. Gyakran "elrontja" a 
megfigyelő által késznek vélt és szépnek tartott alkotásait: belerajzol vagy rárajzol egy újabb 
képet. Szívesen rajzol a képeskönyvek margójára, de az illusztrációk tetejére is. (Az 
egészséges gyermek ilyent nem tenne – képre képet nem rajzol, legfeljebb viccesen eltorzít 
egy-egy fotót.) Az autista gyermeknek fontos az állandó megerősítés, rajzait szívesen 
bemutatja, odaadja – s ez fontos kapcsolat a környezetével. Az ábrázolásokat nyelvi deficitje 
miatt csak a legritkább esetben nevezi meg. Kedvenc eszköze a finom vonalak húzására 
alkalmas rost-toll, vastagabb nyomhagyó eszközzel dolgozni vagy festeni szinte sohasem 
hajlandó. Szinte valamennyi rajza emlékezetből (képeskönyvek, ábrák alapján) készül, 
egyetlen fantázia-rajza sincs és az eléje tett modellt is csak ritkán hajlandó lerajzolni. 
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Egészséges és autista gyermekek rajzainak összehasonlítása 

Egészséges gyermek Autista gyermek 
1) Tehetségére büszke 1) Nincs tudatában képességeinek (de 

észleli, hogy rajzaival örömet okoz) 

2) Gyakran és sokat rajzol 2) Gyakran és sokat rajzol 

3) Szívesen kísérletezik 3) Sohasem kísérletezik 

4) A vizuális nyelv törvényeit felismeri, 6-8 
éves kortól tudatosan alkalmazza (pl. 
„álperspektíva”) 

4) A vizuális nyelv törvényeit ösztönösen 
alkalmazza 3 éves korától (felnőttekre 
jellemző, maga- biztos perspektíva) 

5) Érzelemgazdag művek, emberi kapcsolatok 
ábrázolása 

5) Fényképszerű, "hideg", szenvtelen 
leképezések, emberi kapcsolatok szinte 
sosem 

6) Képalkotó repertoárja gazdag 6) Kedvenc motívumát ismétli 

7) Nyelvi fejlődése igen gyakran elmarad 
vizuális képességei mögött 

7) Nyelvi képességei mentális korához 
illőek, sok évvel elmaradnak rajztudásától  

  

 

Autista és egészséges gyermek ember-rajza 

A legfontosabb különbség az, hogy az autista gyermek vizuális nyelve nem fejlődik és 
nem is fejleszthető. 
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TEHETSÉGGONDOZÁS 

A tehetség kibontakozásához és a kivételes társadalmi teljesítmény eléréséhez a jó 
adottságokon kívül szükséges tényezők: 

 
 

A tehetséggondozás formái közé tartoznak a tagozatos osztályok és a speciális képzés 
egyéb formái. Sajátos tehetséggondozó megoldással találkozhatunk a skandináv államokban, 
ahol az iskolákban nincsenek elkülönített csoportok a kiemelkedő képességűek számára. A 
„finn modell”-ként emlegetett programnak az a lényege, hogy ugyanazon tanulócsoportban 
„mindenki a megfelelő fejlesztést” kapja. A legelterjedtebb tehetséggondozó módszerek: 

• Gyorsítás, léptetés: a diák egy vagy valamennyi tantárgyból adott idő alatt 
többet végez, pl. „osztályt ugrik”, azaz egy tanév alatt két tanév anyagát 
sajátítja el 

• Elkülönítés (szegregáció): a tanulókat mért képességeik alapján 
csoportokba sorolják, a kiemelkedők speciális fejlesztő programot kapnak 

• Gazdagítás, dúsítás (enrichment): a tehetséges diák megmarad eredeti 
osztályában, de gazdagabb tananyagot tanul, több és magasabb 
színvonalú feladatot kap 

A tehetségesekkel kapcsolatos kutatások, fejlesztések megismertetésére több 
nemzetközi és hazai társaság alakult: 

• World Council for Gifted and Talented, WCGT (Tehetség Világtanács), 

• European Council for Hight Ability, ECHA (Európai Tehetségtanács) 

• Magyar Tehetséggondozó Társaság (MTT) 

Az MTT szekciói: Gyermek- és Ifjúságvédelmi, Felsőoktatási, Kémiai és 
Környezetvédelmi, Odyssey of the Mind, Szülői. Kiadványa, a Tehetség című folyóirat évente 
négy alkalommal jelenik meg. Elsődleges tehetségdiagnosztikával a városok és fővárosi 
kerületek Nevelési Tanácsadói foglalkoznak. (Egy jó honlap, amely ezen intézmények 
szolgáltatásait ismerteti: http://www.c3.hu/~nevtanxi/) 1995-ben kezdte meg munkáját a 
Fővárosi Pedagógiai Intézet Tehetség Központja, amely a tehetségfejlesztő programokon túl 
kutatási, továbbképzési, egyéni tanácsadói feladatokat is ellát. A tehetségesnek tekintett 
tanulókat ők vizsgálják és megfelelő fejlesztő programot javasolnak nekik. 
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ISKOLAI TELJESÍTMÉNYZAVAROK 

Az iskolai teljesítményzavarok életkortól, iskolatípustól függetlenül a korosztályuknak 
megfelelően fejlett és fogyatékos gyermekeknél egyaránt kialakulhatnak. A magyar 
közoktatásban a 70-es évektől működnek korrekciós osztályok, az iskola-előkészítő 
kompenzálás, kisegítő iskolai áthelyezés, a szociokulturális hátrány, a társadalmi 
beilleszkedési zavarok és a tanulási-viselkedési zavarok kezelésére. Ezt a társadalmi 
problémákban gyökerező közoktatási problémát a pedagógia és a gyógypedagógia különböző 
együttműködési formáinak kialakítását, a frontális oktatással szemben differenciált oktatási 
módszerek alkalmazásával, a speciális nevelési szükségletek biztosításával lehet megoldani. A 
tanulási zavarok előfordulási gyakorisága becsült adatok alapján 7–15%. A kedvezőtlen 
iskolai teljesítmények alapján (pl. hibás olvasás, számolás) nem egyértelmű, mely tényezők 
játszanak szerepet az iskolai teljesítményzavarok kialakulásában. Leggyakrabban a 
kultúrtechnikák elsajátításában, az olvasás, az írás és a számolás zavaraiban mutatkoznak 
meg, valamint a pszichomotoros képességeket igénylő rajz és testnevelés órán, illetve az 
idegen nyelv elsajátításában. Gyakran együtt járnak magatartászavarokkal, ezek egyaránt 
lehetnek az iskolai teljesítményzavarok kiváltó tényezői és kísérő jelenségei (másodlagos 
tünetei). Típusai: 

• Időszakosan, átmeneti jelleggel jelentkező 

 első osztályban, kezdő szakaszban 

 új ismeretek elsajátításánál 

 betegséget, környezeti változást követően, 

 a szülő elvesztését, érzelmi traumát követően,  

 a prepubertás korban) 

• Tartósan fennmaradó 

 iskolaéretlenség következményeként, 

 egy-egy tantárgyban (pl. számolási részképesség-zavar), 

  tantárgycsoportban (anyanyelvi tárgyak), 

 valamennyi tantárgyban (általános tanulási zavar) 

 Kiváltó okai különbözőek: az iskolai teljesítmények fejlődési eredetű zavarai, 
neurogén tünetek, gyenge képességek, értelmi, testi, mozgás-, érzékszervi és beszédzavarok, 
ingerszegény környezet (pl. gazdasági hátrány, elhanyagoltság), kedvezőtlen tanulási-tanítási 
feltételek, érzelmi és társas kapcsolatok (rossz tanár-diák viszony, peremhelyzet, családi 
konfliktusok). A tehetséges gyermekek alulfejlesztése, téves megítélése esetén is kialakulhat 
teljesítményzavar.  

Az iskolai teljesítményzavarok jól körülhatárolt csoportját alkotják az olvasás-, írás-, 
helyesírás- és számolászavarok, az ún. specifikus iskolai tanulási teljesítményzavarok (pl. 
diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, azaz az olvasásra, írásra és számolásra való képtelenség) 
Olyan fejlődési rendellenességek ezek, amelyek pedagógiai beavatkozást igényelnek. Sokkal 
gyakoribb a fiúk, mint a lányok körében. Jelentősen összefüggnek a nyelvi folyamatokkal.  

Az iskolai teljesítményzavarok formája változhat. Pl.: a beszélt nyelv zavarai 
(pöszeség, diszfázia) megszűnnek, helyükbe az olvasás, írás zavarai lépnek, majd ezek 10–12 
éves kor után helyesírászavarként rögzülhetnek. Fontos kérdés az életkor és a felismerés 
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idejének szerepe. Az iskoláztatás kezdeti szakaszában az alulteljesítés, elmaradás könnyebben 
kompenzálható, jobban megszüntethető, mint később. Az érésfüggő tanulási folyamatok 
mellett a tanítás-fejlesztés, a tanulást és személyiségfejlődést befolyásoló kedvező környezeti 
feltételek segítik a pozitív tanulási struktúrák kialakulását. Az iskolai teljesítményzavarok 
pszichodinamikailag a tanulási és viselkedési zavarok kölcsönös egymásra hatását idézhetik 
elő: a tanulási zavar, a lemaradás önértékelési, motivációs zavarokat, ezek teljesítménygátlást 
válthatnak ki. Időbeni felismeréssel, differenciált pedagógiai módszerekkel (egyéniesítés, 
csoportmunka, kompenzáló programok, képességfejlesztés, családdal való együttműködés) az 
iskolai teljesítményzavarok megszüntethetők, befolyásolhatók.  

A DEVIANCIA  

A latin eredetű szó jelentése: „útról letérés”. A deviáns viselkedés olyan 
cselekvésformákat, viselkedés-, attitűd- és értékkészleteket jelöl, amelyek a 
közmegegyezésből eredő társadalmi normák, és értékek figyelmen kívül hagyására, be nem 
tartására utal.. Az emberek társas életét irányító normáktól és szabályoktól való eltérésnek 
(deviate) épp annyi típusa van, amennyi társadalmi norma és érték létezik, ezek pedig 
kultúránként vagy egy adott társadalmon belül is, a szubkultúrák esetében igen eltérőek 
lehetnek. Éppen ezért a deviancia megítélése mindig az adott társadalomtól, kultúrától, 
makro- vagy mikrocsoporttól függ. Az adott normák és értékek megőrzését (konform 
mintakövetését) minden társadalom pozitív (jutalmazó) és negatív (büntető) formális és 
informális szankciókkal is igyekszik elősegíteni.  

A deviáns magatartás jellemzői: a társas kapcsolatok hiánya, ok nélküli 
szemtelenkedés és erőszakosság a felnőttel, gyerekekkel, lopás, hangulati labilitás, 
érdeklődésnélküliség, depresszió, dac, szorongás, csavargás, verekedés, zárkózottság, 
fáradékonyság, éjszakai felriadás, ismételt bukás, trágár beszéd, túlzott mozgékonyság, 
figyelmetlenség. Kialakulásának okai: elkényeztetés vagy elhanyagolás a családban, lezajlott 
betegségek után visszamaradó testi vagy értelmi fejletlenség, érzelmi megrázkódtatás, 
osztálytársak rossz hatása vagy iskolán kívüli negatív baráti kapcsolat, egykeség vagy 
kedvezőtlen helyzet a családban (középső gyermek), kettős nevelés, következetlenség a 
családi nevelésben, a pedagógus közönyössége, túl szigorú vagy túl elnéző bánásmódja, a 
pedagógus pszichológiai tájékozatlansága, a család rossz anyagi helyzete, a szülők iskolához 
való negatív viszonya, túlkorosság, túlterhelés vagy túlzott szigor a családban- 

A modern társadalmakban, pl. a formális szankciók fő típusai a bíróságok és börtönök 
által megtestesített büntetési rendszerekhez kapcsolódnak. Ebben a kontextusban a deviancia 
megjelenése és értelmezése több összetevőtől is függ egyidejűleg: függ az adott társadalom 
norma- és értékrendszerétől, az attól való eltérés határkezelésének mértékétől és annak 
formáitól, magától a deviáns aktustól, illetve mind az eltérő normákat és értékeket követő 
személyek vagy csoportok, mind ezek környezetének részéről magának az aktusnak a 
devianciaként való elismerésétől. Szélsőséges esetben a deviáns viselkedés a devianciával 
való azonosuláshoz, deviáns karrierhez is vezethet. Nálunk a hétköznapi nyelvhasználatban 
deviáns viselkedésformák alatt általában az alkoholizmust, a drogfogyasztást, az 
öngyilkosságot, a bűnözést értik. Iskolai szóhasználatban az intézmény vagy kisebb 
közösségei normáinak áthágásakor beszélnek deviáns viselkedésről. Ebben a modulban csak a 
differenciált bánásmód igénye miatt szólunk erről a viselkedési típusról, részletesebben a 
jutalmazásról és büntetésről is szóló 11. modulban foglalkozunk vele. 

Lásd: http://edutech.elte.hu/multiped/ped_11/ped11_1_01.html 
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AZ ISKOLAI PREDESZTINÁCIÓ 

A szociológiai (Ferge, 2002) és teljesítményvizsgálatok (szerk. Csapó, 2000, 2002) 
arra utalnak, hogy ha az iskolázási esélyegyenlőséget biztosító feltételek adottak is, az induló 
helyzethez képest az iskola nem csökkenti (sőt, egyes esetekben növeli) a teljesítmények 
közötti eredeti különbségeket. A feltételek kiegyenlítése ellenére az egyes társadalmi rétegek 
esélyei között tehát továbbra sem csökkennek a korábbi különbségek. Ezek az eredmények 
kérdésessé teszik az esélyegyenlőség klasszikus felfogásának helyességét. A vizsgálatok 
eredményei ugyanis azt bizonyították, hogy az esélyegyenlőtlenség alapvető forrása a család 
(a közvetlen környezet) és az iskola hatásrendszere. Kiderült, hogy az „ugyanazt, ugyanúgy” 
programja az egyenlőtlenségeket termeli újra.  

A hátrányos helyzet leküzdéséhez személyre szabott, differenciált fejlesztő programok 
szerint oktató, a gyermekek sajátos fejlesztési és nevelési problémáira felkészített 
pedagógusok szükségesek. 

• Az iskolában megszerezhető tudás meghatározói: pszichikus adottságok 
("képesség") 

• Társadalmi adottságok: kulturális - gazdasági háttér 

• Környezet, "családi hatás" (= szülők iskolai végzettsége) a 4. osztályig fontos 

• Az esztétikai tárgyakban egyáltalán nem számítanak a családi körülmények 

• 8. osztályig az anya végzettsége meghatározó; legerősebb hatás: 4. általános 
iskolai és 2. középiskolai osztályokban 

• A matematikai és verbális képességek környezetfüggők, az "örömtárgyak" nem 
azok 
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A DIFFERENCIÁLT OKTATÁS PROBLÉMÁI 

Az iskolai egyenlőtlenség egyik fontos dimenziója a településtípus, illetve a régió. A 
gyerekes családok, s közülük is leginkább a kis falvakban lakók, illetve az ország keleti felén 
élők anyagi helyzete rossz, s ezt a hátrányt felerősíti a kistelepülések iskoláinak alacsony 
színvonalú infrastruktúrája. Az egyenlőtlenségek legfontosabb dimenziója Magyarországon a 
települési lejtő mentén alakul. Az oktatási rendszerrel szembeni legfontosabb elvárás, hogy a 
kezdeti hátrányokat mérsékelje, de legalábbis ne erősítse fel. Az országos felmérésekben 
kimutatott tanulmányi teljesítmények viszont egyértelműen a nagyobb települések, városok és 
a főváros előnyösebb helyzetére utalnak, vagyis úgy tűnik, hogy az oktatási rendszer nem 
képes mérsékelni az iskolába kerüléskor mutatkozó egyenlőtlenségeket. (Liskó, 2002) Az egy 
főre jutó oktatási kiadások, a szaktanárokkal és a könyvtárakkal való ellátottság is a városok 
és különösen Budapest előnyösebb helyzetére utalnak. A tanárok nyelvtudása élesen 
szemlélteti a keleti és a nyugati országrész között fennálló egyenlőtlenséget (lásd a 3. 
térképet, szerk. Halász, 2002). 

 

 

 
 

A magyar iskolarendszer jelenleg – kimondatlanul - arra törekszik, hogy a nehezebben 
kezelhető tanulókat minél korábban kiemelje a jó színvonalú képzésből, és csak az iskola 
elvárásaihoz jobban alkalmazkodókat tartsa bent a továbbtanulást biztosító középfokú 
iskolákban. A hat-, illetve nyolcosztályos gimnáziumok, elit középiskolák fontos terepei a 
tehetséggondozásnak, de nem segítik - hiszen nem is ez a céljuk - az esélyegyenlőséget. A 
tömeges és jó színvonalú oktatás megteremtése viszont a nemzetközi versenyképesség és a 
felsőoktatás merítési bázisának fenntartása szempontjából is elengedhetetlen. Reményre ad 
okot, hogy a magyar iskolarendszerben megjelentek a pályakorrekciót biztosító egyéb 
csatornák, amelyek valamennyire ellensúlyozni tudják az előbb vázolt folyamatokat. Ilyenek a 
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felnőttképzés, a szakmunkások szakközépiskolájának bővülése, a felsőfokú akkreditált 
szakképzés beindítása, a felsőoktatás nagymértékű bővülése, átalakulása. Mindezek a 
differenciált képzés biztosításával segítik a társadalmi mobilitást. 

„A magyar iskolarendszerben egyszerre vannak jelen a szelektív és az 
esélyegyenlőséget segítő célrendszerek, értékek és módszerek, amelyek a Nemzeti 
alaptanterv bevezetésével egy új erőtérben kerülhetnek egyensúlyi állapotba. Ennek az 
egyensúlyi állapotnak az elérését a közvélemény-kutatások szerint a társadalom is 
fontosnak tartaná. az iskolarendszer egészének a társadalomba ágyazott működéséről 
keveset tudunk. Az oktatás a társadalom egyik fontos alrendszere, amely alapvető 
szerepet játszik a társadalmi viszonyok és ezen belül az egyenlőtlenségek 
alakulásában, és ez sokkal tágabb összefüggésrendszert takar, mint amit a hátrányos 
helyzetű rétegek és az iskola kapcsolatának elemzésével tetten lehetne érni. A 
kulturális tőke átörökítésének mechanizmusait firtató vizsgálatok elemzése adhat csak 
igazán választ arra, hogy milyen szerepet is tölt be az iskola a társadalmi 
egyenlőtlenségek reprodukciójában és a társadalmi mobilitásban.”(szerk. Halász, 
2002, kiemelés tőlem, K. A.) 


