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„Ha nem is mindenki tehetséges, de 

mindenki lehet tehetség, csak szárnyakat, 

és nem mankókat kell adni neki.”                  

 

Dr. Gyarmathy Éva 

 

 

Hogyan bontakozik ki a tehetség? 

 

A tehetség elsősorban gondolkodási és 

viselkedési mód, amely alkalmas új utak, új 

megoldások és új világok megtalálására. Ahhoz, 

hogy a tehetség a képességeit teljesítménybe tudja 

fordítani, megfelelő támogató környezetre van 

szükség.  

A ma leginkább elterjedt álláspont szerint a 

tehetség korai felismerése és speciális képzése a 

kibontakozás és az akadálytalan fejlődés 

legfontosabb feltétele. Az általános intellektuális 

tehetség már az oviban, a specifikus (művészi, 

tudományos, szociális) képességek 10 éves kor körül 

bontakoznak ki. 

Így ahhoz, hogy a gyerek megkapja a 

szükséges stimulálást, ösztönzést a kezdetektől, 

hogy a valódi tehetségek képesek legyenek 

tehetségük szisztematikus kibontására, hogy 

képességeiket teljesítménybe tudják fordítani, 

célszerű minden gyerekre kezdettől fogva úgy 
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tekinteni, mint aki magában hordozza a maga 

tehetségpotenciálját. És talán akkor tehet érte a 

szülő a legtöbbet, ha ehhez és gyermekéhez igazítja a 

saját tehetségképét, és elfogadja, ha gyermeke nem a 

média 15 perces sztárja lesz.  

 

 
4 éves kislány szépségversenyen 

 

 

Már óvodás korban vizsgálható a tehetségalkat, 

mely abban segíti a gyermeket, hogy idejében 

megtapasztalja saját erősségeit, és megalapozza 

számára azt, hogy képességeit teljesítménybe tudja 

fordítani. Ez már az iskola előtt megalapozandó, 

mert a legtöbb iskolapadban csak nyulat kapnak az 

igazi gepárdkölykök is.  
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A tehetség mint gepárdkölyök 

 

STEPHANIE S. TOLAN hasonlította a 

kiemelkedően tehetséges gyerekeket a gepárdhoz.  

 

A hasonlóság alapja, 

hogy a gepárd is 

igazán akkor feltűnő, 

ha aktív. Ez az 

aktivitás belső kész-

tetésből származik, 

nem kötelességszerű teljesítésből. Tevékenységét 

nem a siker és az elismerés motiválja, hanem a belső 

elhatározás: ha valami megfogja, nem tud tőle 

szabadulni. Ez a leküzdhetetlen belső késztetés, a 

belső tűz, a hajtóerő, ami leginkább 

megkülönbözteti az igazán tehetséges személyeket. 

A gepárd képes 110 km/h sebességgel tápláléka után 

iramodni, amit a napon heverésző oroszlán joggal 

vél hiperaktivitásnak.  

„A gepárdkölyöknek olyan az állatkert, mint a 

tehetségnek az iskola: nem tudja kihozni önmagából 

mindazt, ami benne rejlik.” Az állatkertben a nyúl 

után nem fut 110 km/h sebességgel a gepárd, hanem 

pont annyival, ami ahhoz szükséges, hogy elkapja. 

Így maga a tehetség az iskolában nem nyilvánul meg 

igazán a maga valójában, hisz nem az a valódi 

tehetség, aki az iskolában jól teljesít, sőt mi több, 

mindenből jól teljesít.  
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Hogyan azonosítható a tehetség? 

 

A tehetség nem egyetlen kiemelkedő 

tulajdonság, hanem összetett személyiségjegy. Mi az 

igazi tehetség lényege? A tehetség potenciát, 

lehetőséget, ígéretet, reményt, esélyt jelent 

valamelyik emberi tevékenységi körben olyan 

kiemelkedő teljesítményre, amely társadalmilag 

hasznos, és amely megelégedettséggel, 

örömérzéssel, tehát sikerélménnyel jár elérője 

számára.  

A tehetség ugyanakkor hajlam az autoritás 

megkérdőjelezésére, alacsony monotóniatűrés 

jellemzi, szokásostól eltérő észlelésnek köszönheti 

sajátos látásmódját, kihívás hiányában rendbontó 

viselkedést tanúsít, a rendíthetetlen alkotási vágy és 

fáradhatatlanság teszi igazán kiemelkedővé. 

A tehetség meghatározása, azonosításának 

módja és a tehetséggondozás lehetőségeit tekintve 

többféle megközelítés jellemzi a pszichológusokat, 

pedagógusokat. 

 



Tehetségtámogatás 
 

7 
 

Mi az igazi tehetség lényege? 

 

A tehetség elsősorban gondolkodási és viselkedési 

mód, amely alkalmas új utak, új megoldások és új 

világok megtalálására. Ahhoz, hogy a tehetség a 

képességeit teljesítménybe tudja fordítani, 

megfelelő támogató környezetre van szükség.  

 

Találd meg a saját „gepárdságod” ,  

mert mindenkinek van valamihez tehetsége. 

 

Gepárdkölyökként mindenki megismerheti saját 

tehetségalkatát, erősségeit megtapasztalva, tovább 

fejlődhet, elindulva azon az úton, hogy tehetségét 

kibontakoztassa, hogy végül akár igazi 

gepárdkölyökké váljon. A lehetőség mindenkinek 

adott… 
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Mikortól? Hogyan? 

 

A tehetségalkat rajzvizsgálatból és egy közös 

játékalkalomból már 3 éves korban megállapítható.  

 

Ekkor még azt nem is célszerű vizsgálni, 

hogy miben tehetséges, csak azt, hogy 

milyen tehetségalkat. 

 

Behatárolható, hogy tehetségalkatának milyen 

erősségei vannak, hogyan tud ezen erőforrások 

segítségével megerősödni, hogy felszínre hozza 

mindazt, ami benne rejlik, hogy valóban azzá váljon, 

aki lehetne.  

 

Elveszhet a tehetség? 

 

            Minden gyereknek másra van szüksége 

ahhoz, hogy ki tudja hozni önmagából mindazt a 

lehetőséget, ami benne rejlik.  

Ha a szülő a kezdő lépésekben 

megtámogatja, később maga teszi meg 

önálló, sikeres lépéseit. 

             Ha nem kapja meg a támogatás, lehetőségei 

és adottságai nem kerülnek a megfelelő összhangba, 

ha tehetsége kibontakoztatásához nem erősödik 

meg kellőképpen, akkor elveszhet. Vesztét pedig 

pont a tehetségesség jelzőfényei: az érzékenysége, a 
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céltudatossága, a kitartása, a szociális ügyessége 

okozhatja. Ez elkerülhető, ez most még rajtad 

múlik!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aki megtalálja saját „gepárdságát”, 

sikeresebbé válik az iskolapadban is, 

könnyebben áthidalva számos akadályt. 

 

 

  Einstein, 
 aki egy mai iskolában jó eséllyel kapna  

diszlexiás és magatartászavaros címkét, 

 eleve nehezen kezdett el beszélni. 

Édesanyja azonban nem erőltette, a 

visszahúzódó gyermekben nem növelte a 

frusztrációt, hanem felismerte erősségét, 

kitartását, a zene iránti fogékonyságát, 

érzékenységét, és rengeteget énekelt neki. 

A muzikalitás jobb agyféltekés 

tevékenység, ahonnan az új 

megközelítésmódok is erednek.  

                                                                                                                           

                                A többit úgyis ismered… 
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Hogyan támogathatja gyermekét a szülő? 

 

Ha a szülő képes felismerni gyermeke erősségeit, 

segítheti a tehetsége kibontakoztatásához szükséges 

többi területen való megerősödését is, hogy 

gyermeke azzá válhasson, aki valóban 

lehetne. 

 

„Ha felismerem az erősségem, 

a gyengeségeim sem zavarnak többé.” 

 

Mindenki lehet igazi tehetség valamiben, és vannak 

igazán tehetségesek.  Hogyan lesz mégis a 

tehetséges gyerekből alkotó, produktív felnőtt? 

Azon múlik, tud-e élni a adottságaival, 

milyen lehetőségeket kap, ezáltal képes-e 

rejtett tartalékait felszínre hozni. 

 

A sikeresség és boldogság nem a tehetség vagy a 

tehetségesség függvénye. Az esélye minden 

személyiségben kódolva van.  A többi csak a 

lehetőségeken múlik… 

A TE gyereked határozott oroszlán, 

doromboló macska, elfogadó kutyus, vagy 

éppen lelkiismeretes, precíz mókuska? 

 

Gepárdkölyökké válni (csak) egy újabb 

lehetőség. 
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GEPÁRDKÖLYÖKKÉ VÁLNI… 

 

Gepárdkölyökké válni a mi felfogásunkban azt 

jelenti, hogy mindenki megtalálja a maga 

gepárdságát, felfedezi a saját antilopjait. 

 

 
Gepárdkölyök szülőjének lenni a mi 

felfogásunkban azt jelenti, hogy a szülő 

elfogadja gyermeke erősségeit, abban 

támogatja, miközben a többi, kevésbé erős 

oldalt az elfogadható szinten tartja. 

 

Gepárdkölyökké válni lehetőség, hogy a gyerek 

képességeit valódi teljesítménybe tudja fordítani, 

hogy ki tudja hozni önmagából a legjobbat, sikereket 

éljen meg iskolában és azon kívül, hogy végül alkotó, 

produktív felnőtté váljon.  
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A tehetség gondolkodási és viselkedési mód, ahhoz, 

hogy belső programja szerint sikereket tudjon 

megélni bármilyen területen, gepárdkölyökké kell 

válnia, legyen akár oroszlán, akár mókus. A 

tehetségalkata erőssége éppúgy tévútra viheti… 

 

 

Ismerd meg gyermeked tehetségalkatát, 

hogy lásd,  

milyen a gondolkodásmódja, 

motivációja, 

érzelmi bázisa, 

kitartása, 

szociális érzékenysége, 

önérvényesítése, 

hogyan motiválható,  

milyen a feladatvégzése,  

milyen területen mutat fokozott 

érzékenységet, azaz milyen területen fogja 

tudni leginkább kibontakoztatni tehetségét! 

 

 

Adj egy esélyt NEKI! 

 

www.gepardsuli.hu 

 

A Magyar Írásterápiás Egyesület 

támogatásával. www.irasterapia.hu 
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MELLÉKLET 

 

 

RANSCHBURG JENŐ:  

AZ ISKOLAKEZDÉS NEHÉZSÉGEI 

 

(interjúrészlet 2004, Életszépítők) 

 

Elidegenedett, értékvesztett világban cseperednek 

fel a gyermekek, akiket manapság gyakran illetnek 

neurotikus, hiperaktív jelzővel. Dr. Ranschburg 

Jenő gyermekpszichológus szerint ezek nem jelzők, 

hanem bélyegek, a felelősséget hárító felnőttek 

önfelmentő hazugságai.   

 

- Milyen lelki folyamatok mennek végbe a 

gyermekben, aki az óvodai évek után az 

iskolapadban találja magát? 

 

- A gyermek számára óriási változás az iskolakezdés. 

Mivel 3-6 éves korig óvodás a többség, nem a 

szülőtől való elszakadás a döntő tényező, hanem az, 

hogy életükben először kerülnek egy olyan 

intézménybe, ahol a teljesítményük alapján 

ítélik meg őket. Ugyanakkor találkoznak azzal is, 

hogy nem a személyhez fűződő viszony határozza 

meg a létezésüket. Az óvodában azt mondja a kisfiú: 

"A Kati nénit szeretem, ha a Kati néni ma nem lesz, 
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akkor nem megyek oviba". Az iskolában viszont nem 

számít, hogy éppen ki van a katedrán, akár Kati, 

akár Juli néni, neki mindig ugyanúgy kell 

teljesítenie. Az új oktatási törvény valamelyest 

enyhíti a váltást, segít áthidalni a hatalmas 

szakadékot. Pszichológiai nézőpontból mintha 

közelebb került volna egymáshoz az óvoda és az 

iskola: nincs osztályozás, nem fenyeget a bukás 

réme. Jobban lehet törekedni a gyerekek 

érdeklődésének felkeltésére, a játékosságra, ami 

nagyban befolyásolja a nebuló viszonyát az 

iskolához, a tanuláshoz, tágabb értelemben a 

kultúrához. 
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- Gyakran hallani manapság hiperaktív 

gyerekekről. Ön szerint mi a hiperaktivitás 

lélektani eredője? 

 

- Hajlamosak vagyunk a gyerekeket hiperaktívnak 

minősíteni. A tehetség ma gyakran a 

hiperaktivitás álarcában jelenik meg. Van egy 

elhíresült mondásom, ami kifejezi, hogy miként 

vélekedem a dologról. A világ leggyorsabb állata a 

gepárd, 110 kilométer/órás sebességgel tud futni. A 

lusta oroszlán szemszögéből minden gepárd 

hiperaktív.  

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-F-ViGaMnXlo/T9cRli4Hn9I/AAAAAAAAFvI/vm77yBBsM5A/s1600/gepard.jpg


Tehetségtámogatás 
 

16 
 

Azokat a gyerekeket, akik nyugtalanok, hadarnak, 

akiknél megjelenik a tikk - legtöbbször 

szemhéjizomrángás formájában -, hajlamosak 

vagyunk hiperaktívnak minősíteni, holott az agyuk 

is gyorsabban jár. Verbális hiperaktivitás is létezik, 

ezek a gyerekek leginkább olyankor beszélnek, 

amikor nem lenne szabad. A hiperaktivitás 

stigma, rossz bélyeg lehet. Tönkreteheti a 

személyiséget, befulladhat a tehetség, a gyerekek 

elkallódhatnak. Kell a bélyeg, mert felmentést ad. A 

pedagógusok, a szülők felmenthetik magukat: "Nem 

bírok vele, hát Istenem, beteg szegény". Így a 

felelősség is kisebb. Az iskola azt tartja a 

feladatának, hogy tág határok között átlagos 

gyerekeket neveljen. Az is rossz, ha valaki átlag 

alatti, de az is, ha átlag feletti. Ide vág az ausztrál 

mondás: "Ha azt akarod, hogy szép, egyenletes 

pipacsmeződ legyen, a túl hosszúra nyúlt pipacsok 

virágát vagdosd le!" Se a szülő, se az iskola nem 

tud mit kezdeni a tehetséggel.  
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Az iskolának és a szülőnek is van egy tehetségképe. 

Ez a tehetségkép torz. A szülő úgy képzeli, hogy a 

tehetséges gyerek útja diadalmenet: imádják a 

pedagógusok, elájulnak tőle az osztálytársak, 

tapsviharban menetel a Kossuth-díjig. Az iskolának 

is hasonló az elképzelése. Voltak ilyen jellegű 

vizsgálataim. A tehetséghez társított alapvető 

tulajdonságok: a szorgalom, az udvariasság, az 

állandó készenlét. A tehetséges gyerekek java része 

nem ilyen! Nagyon komoly beilleszkedési zavarokkal 

küszködnek. Az iskola ezt nem tűri. Ezt a fajta 

másságot az osztályközösség sem szokta jól tűrni, a 

tehetséges gyerekek magányos farkasokká 

válhatnak. 

 

- Mi lenne a megoldás arra, hogy ne kallódjanak el 

a tehetséges gyerekek? 

 

- Meg kell keresni azokat a vonásokat, azokat a 

tantárgyakat, amikben a gyermek kiemelkedőt 

nyújt. Ezeket a tantárgyakat bűn ugyanazon a 

szinten tanítani, mint a többit. A gepárd akkor fut 

110 km/órás sebességgel, ha antilop szalad előtte. 

Ha nyulat üldöz, elegendő a 25 km/órás sebesség is. 

Az iskolai matematikaoktatás "nyuszi" a tehetséges 

gyerek számára. Az adott tantárgyból külön 

tanítanám, speciális felkészültségű tanárokkal. Nem 

a szülőnek kellene erről gondoskodnia, hanem az 
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államnak. Annál is inkább, mivel a gyerek a 

tehetségével többet fizet vissza, mint amennyit az 

államtól kap. Nyugat-Európában egyébként léteznek 

ilyen továbbképző helyek. 

 

- Sokan éppen azt helytelenítik, hogy a gyermekek 

leterheltek, iskola mellett különórákra járnak, 

zenét tanulnak, sportolnak... 

 

- Csakhogy a szülők jelentős része 

átgondolatlanul hordja különórákra a 

gyereket. Nem biztos, hogy azokat a képességeket 

fejlesztik, amelyeket valóban érdemes. A gyermek 

legtöbbször azt hajtja végre, amit a szülő a fejébe 

vesz. Zongoraórákra jár, mert szülei ezt tartják 

helyesnek, holott képességei esetenként másra 

predesztinálnák. 
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- Nagyon sokan úgy kezdik az első osztályt, hogy 

folyékonyan írnak és olvasnak. Mi erről a 

véleménye? 

 

- Ha egy gyerek négyéves korában folyékonyan ír és 

olvas, nem azt jelenti, hogy egy képességgel előbbre 

van, hanem azt, hogy teljesen más a világképe, 

mint a többieknek. Olyan információk birtokában 

van, melyeknek kortársai nincsenek. Teljesen más a 

személyisége. Az ilyen kiugró tehetségeknek 

elsőbbségük van, de ezzel az iskola nem tud mit 

kezdeni. Az iskola nézőpontja más. Az iskola célja, 

hogy egyenletes, átlagos fejlődést biztosítson. Ha 

elmegyek egy óvodába, a 4-6 évesek között elég sok 

tehetséges gyereket látok. Az általános iskola 7. 

osztályában viszont már nagyítóval kell keresnem 

őket. Óhatatlanul felmerül, hol vesztek el ezek a 

tehetségek? Igenis, hamis igénnyel, keretek közé 

szorítással el lehet fojtani a tehetséget! Ki lehet ölni 

a tehetséget, és neurotikus, beteg gyereket lehet 

produkálni. Sok évtizedes tapasztalatom ez. Sokkal 

több veleszületetten tehetséges gyerek van, 

mint ahányan végül produkcióban 

kibontakoznak. A gepárdkölyök nem tud 110 

km/órás sebességgel futni, de attól még gepárd. 

Tudjuk, ha majd felnő, képes lesz erre a sebességre. 

A mi kis gepárdkölykeink nemegyszer 

nemgepárddá fejlődnek.  
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