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dalmi tapasztalás; az izolált tananyagrészek
helyett – a Dalton-tervrõl szólva kissé anakronisztikus kifejezéssel – „interdiszciplináris” tanterv jön létre a különféle tárgyak
„részleges egyezéseivel” (lásd fentebb!) lázongó magatartását. A „beavatottság” érzetét megélõ diákság munkabíró képessége
nõ, így fokozatosan terhelhetõ – persze az
egyéni képességekhez, tempóhoz mérten
(melyet a módszerbõl fakadó individualizálódás folytán a jó tanár optimálisan meg
tud ítélni, egyénenként). A feladattervek és
teljesítménylapok nem csak a diák számára segítenek a feladatok átállásában, valamint
az idõbeosztás megtervezésében, hanem a tanár számára is hasznosak: általuk még adminisztrálhatóbbá, összehasonlíthatóbbá, s
ha kell, büntethetõbbé (Lásd Foucault) fentebb!) válik a diák, elkerülve viszont az uniformizálás veszélyét.
A módszer egyik jelszava, az együttmûködés részben erre a (tanár–diák) viszonyra utal, részben a diákok közti kooperációra – mely felelõsségre szoktat, közösségi
életre nevel. A Dalton-terv tehát, mint
Parkhurst írja, az egyéni és társadalmi tapasztalatot próbálja meg bevinni az iskola fa-

lai közé. Ez a még ma sem általánosan megvalósultnak mondható szándék azt a jogos
vágyat szorgalmazza, mely az iskolát visszahelyezné abba a közegbe, melyben mint intézmény létrejött, és melytõl szemmel láthatólag elválasztott. Egy ilyesféle, nem dogmatikusan alkalmazott, tudatosan a tanulói
hatékonyságot célzó módszer (természetesen a Dalton laboratóriumi terv hibáit elkerülve) képes lehet visszanyerni azt az érdeklõdést (érdeket) az oktatási mezõ „játékosai”
számára, mellyel már valóban játékossá válnak – nem pedig, mint Bourdieu koncepciója feltételezi, harcossá.
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Tehetségnevelés: a család szerepe
és kapcsolata az iskolával
Ma is keveset tudunk arról, hogy a családi hatások milyen
mechanizmussal, milyen utakon fejtik ki hatásukat. Ennek
valószínűleg az lehet a magyarázata, hogy rendkívül nehéz és
hosszadalmas lenne tudományos és objektív eszközökkel nyomon
követni a családi interakciókat, mikrotörténéseket és mindezek lelki
lenyomatait, arról már nem is beszélve, hogy az állandó monitorozás
módosítaná a család megszokott életrendjét. Ezért maradnak az
eddig bevált módszerek: interjúk, kérdőívek, skálák, családrajzok,
közvetlen és rövid ideig tartó megfigyelések, esetleg kisérleti helyzetek,
irodalmi alkotásokból a családregények, illetve önéletrajzi írások.
edig a családnak mint primer szocializációs színtérnek a fontosságát minden
társadalomtudós (pszichológus, szociológus, irodalmár, történész stb.) elismeri (Bagdy,1986; Ariés,1987; Neményi,1988;
Satir,1994). A szülõi háznak, a családi neve-
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lésnek meghatározó szerepe van a tehetséges gyerekek fejlõdésében is (Albert,1983;
Czeizel,1997; Davis-Rimm,1985; Harsányi,1994 stb.).
A személyiség alakulásának, fejlõdésének
nyomon követhetetlenségét, kifürkészhetet-
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lenségét vallja N. Ginzburg itáliai esszéírónõ,
akinek a szemében a fejlõdés nem más, mint
misztérium; tehát nem tudhatjuk pontosan,
hogy az ember hogyan fejlõdik, hogyan hat
rá a környezete, és hogy milyen lehetõségeket ragad meg. Egyetlen lehetõséget lát, mégpedig azt, hogy szeressük a gyermekünket és
ebben a meleg elfogadásban (és nem követelésben) és segítésben a gyereknek kell megtalálnia a saját maga számára legkielégítõbb
és legmegfelelõbb utat. Így határozza meg a
nevelést: „olyan kapcsolat, amit létrehozunk
önmagunk és gyermekeink között, egy bizonyos légkör, amelyben az érzéseink, ösztöneink és gondolataink kivirágzanak” (Ginzburg,1985, 98. old.). Mindezek a gondolatok
a humanisztikus pszichológia gondolatkörébe is jól beilleszthetõk.
Azon túl, hogy valóban nehéz meghatározni a fejlõdés fontos mozzanatait, mégis szinte mindannyian rendelkezünk arra vonatkozó tapasztalatokkal, hogy milyen alappillérek,
építõkövek és nevelési keretek, feltételek
kellenek a harmonikus fejlõdéshez, a képességek kibontakoztatásához. Így születtek meg
a tehetséggel kapcsolatban is azok a kívánalmak, amelyek a hatékony nevelés feltételeit
foglalják magukban. Harsányi összegzõ írásában például a következõ szükséges feltételeket ajánlja a tehetséges gyerekek neveléséhez: céltudatosságot rugalmas következetességgel, lelki kultúrát, szenzitivitást, empátiát, társadalmi-, érintkezési-, kapcsolatteremtési-, kommunikációs kultúrát, emberséget, mozgékony szellemiséget, nyitottságot,
akció- és reagálóképességet, az odafigyelés
képességét (Harsányi, 1994, 139. old.).
A család szerepével foglalkozó kutatók
persze más-más arányban tulajdonítanak
szerepet az öröklõdésnek a képességek alakulásában, így van, aki az öröklõdés szerepét nagyobbrészt elhanyagolhatónak tartja
(például Howe), mások viszont nagy mértékben meghatározónak tartják. A pszichológia örök kérdését (öröklõdés avagy környezet) találhatjuk meg a tehetség kérdésével kapcsolatban is, és az elfogadható álláspont természetesen az, hogy mindkettõnek
meghatározó szerepe van. Az egyik (az
öröklõdés) mindig adott, míg a másik (a nevelés) rajtunk, szülõkön, nevelõkön múlik.

A tehetséges gyerekek képességeinek felszínre hozatalában és fejlesztésében a családnak, a folyamatos és pozitív szülõi hatásnak feltétlenül központi szerepe van.
Ugyanezt vallják és látják gyakorló pedagógusok, akik a másodlagos szocializációs
színtéren, az iskolában a családi nevelés hatásait közvetlenül is le tudják mérni. De milyennek kell lennie a családnak, hogy a tehetségpotenciálok megnyilvánulhassanak,
láthatóvá, majd kézzel foghatóvá váljanak?
Hogyan látják ezt a pedagógusok? Vizsgálatunkban azért választottuk õket, mert munkájuk során különbözõ képességû és nagyon eltérõ családi hatásokkal találkoznak,
azaz bõséges tapasztalattal rendelkeznek
ezzel a kérdéssel kapcsolatban.
A vizsgálat
Vizsgálatunkban 122 pedagógustól
kértünk írásbeli választ két kérdésre:
1. Milyen eszközökkel tudja leginkább elõsegíteni a család a tehetség kibontakozását?
A 336 választ 5 nagy és 20 alkategóriába
soroltuk be. A válaszok gyakoriságát és százalékos megoszlását az 1. táblázat mutatja be.
Az eredmények értelmezése
A szakirodalmi adatokkal egyezõen a pedagógusok is a család harmóniáját, érzelmi
közvetítõ szerepét, a biztatást, az odafigyelést,
a gyerek munkája iránti érdeklõdést, a közös
élményeket tekintik a legfontosabbnak, pontosabban ezen kategóriák valamelyikét a tanárok 99,98%-a fontosnak tartotta. Az általuk adott 336 válaszból 122 válasz esik ezen
nagy kategória valamelyikére, ami annyit jelent, hogy válaszaik több, mint egyharmada
kerül ezen nagy kategóriaosztályba. Ezen
belül is a kiegyensúlyozott, jó családi légkör
ugrik ki 54 %-kal, vagyis a tanárok több,
mint fele ezt a tényezõt tartja elengedhetetlennek a gyerekek képességeinek kifejlõdésében. Ez az egy alkategória (I.1.) egyébként közel egyötödét (19,64%-át) öleli fel a
válaszokból összeállított összkategóriának, a
három alkategória együttvéve pedig 36,31%ot (lásd a táblázatot, illetve a kategóriák %os megoszlását).
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1. táblázat

A következõ nagy kategória a szellemi
fejlõdés biztosítása, amelynek 8 alkategóriája van, és ami az összválasztásnak a
másik, közel egyharmadát jelenti, a
pedagógusok 336 válaszából 112 esik ezen
kategóriaosztály valamelyikébe. A kategóriákra kivetített %-os megoszlása
33,31% (lásd a kategóriák %-os megoszlásának táblázatát), ami azt is jelenti, hogy
a tanárok közül szinte valamennyien fontosnak tartották valamelyik alkategóriát,
vagyis a tehetség kibontakozásához és fejlesztéséhez anyagi támogatásra, eszkö-

zökre (számítógép, hangszer), könyvekre, különórákra, kulturális lehetõségekre
(mozi, színház, hangverseny, kiállítás, utazás) is szükség van.
A III. kategória a család közvetítõ szerepe, amely 14,58%-os súllyal szerepel a lehetséges kategóriákon belül. Fontos tehát az
értékek közvetítése (ezen belül is a tudásnak
mint értéknek a közvetítése, a példaadás, a
szülõi modell, illetve a tehetségnek mint
másságnak az elfogadása, tolerálása.
Mindezeket 49 ízben tartották lényegesnek
(a lehetséges 336 választásból).
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3. táblázat

A IV. kategória, a másodlagos szocializációs színtérnek a megválasztása 8,65%-ot
képvisel, vagyis a szülõnek tehetséges gyermeke érdekében jól meg kell néznie, hogy
milyen iskolát, és milyen pedagógust választ,
ezen túlmenõen pedig törekednie kell jó
kapcsolat kialakítására a pedagógussal.
Az V. kategória a tehetségek gondozásával kapcsolatos, azaz a szülõnek fel is kell
ismernie, fejlesztenie is kell gyermeke tehetségét, szükség esetén pedig szakember segítségét is igénybe kell vennie. Mindezeket
a pedagógusok 24 alkalommal nevezték
meg, ami a kategóriák eloszlásában már
csak 7,15%-ot jelent, de nagyon fontos,
hogy külön hangsúlyt kapott.
I. Érzelmi fejlõdés
II. Szellemi fejlõdés
III. Közvetítõ szerep
IV. Szocializációs színtér
V. Tehetséggondozás

3 6 , 3 1
3 3 , 3 1
1 4 , 5 8
8 , 6 5
7 , 1 5

2. táblázat
A kategóriák százalékos megoszlásának áttekintõ
táblázata

Család és iskola
A család és iskola kapcsolatát úgyis felfoghatjuk, mint az elsõdleges és másodlagos

szocializációs hatások összehangolását, illetve annak szükségességét. Ennek az iskolai életben a pedagógusok óriási szerepet
tulajdonítanak, jogosan, hiszen az iskolában hatékonyan oktatni és nevelni csak
együttmûködve lehet és a tehetséges gyerekek vonatkozásában ez különösen így van.
Ezért vizsgálatunk második kérdése az
volt, hogy „Miben tud hatékonyan együttmûködni a pedagógus és a szülõ a tehetség
kibontakoztatásában?” (Ugyanezt a kérdést
a másik oldalról – a szülõk oldaláról – is érdemes lenne megvizsgálni és összevetni a
pedagógusok véleményével, ami további
vizsgálati terveik között szerepel.)
Eredmények: a pedagógusok a feltett kérdésre összesen 183 választ adtak, és ezen válaszokból kialakított kategóriák a 3. táblázatban láthatók.
A táblázat adataiból láthatjuk, hogy a pedagógusok a folyamatos kapcsolattartást,
információcserét, együttmûködést, a dolgok
közös megbeszélését, egymás tájékoztatását, a közös beszélgetéseket, a jó kapcsolatot jelölik meg leggyakrabban A lehetséges
tizenkét kategóriából ez a kategória 30,61%os súllyal szerepel, tehát igen hangsúlyos.
Válaszgyakoriság alapján a következõ kategóriát (II.) a célok tisztázása, egyeztetése, az
azonos követelményrendszer, közös állás-
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pont kialakítása képezi 27 szavazattal, vagyis
a tanárok több, mint egy ötöde (22,13%-a) adta ezt a választ. Szintén 27-es gyakorisággal
következik a III. kategória, amely a munka
megosztását, a közös teherviselést, a problémák közös megoldását, a fejlõdés közös értékelését foglalja magában, ezt a nevelõk
szintén 22,12%-a tartja fontosnak. Viszonylag magas számban (18-an) jelölték be a IV.
kategóriát, vagyis azt, hogy a szülõ fogadja el
a pedagógus tanácsait, szakmai, módszertani
segítségnyújtását a tehetséges gyerekre vonatkozóan, ami természetesen nem meglepõ, hiszen gyakorló pedagógusokról van szó, akik
nyilvánvalóan ezt az együttmûködést a saját
oldalukról nézik. (Érdekes lehetne ugyanezt
a kérdést megnézni a szülõk szemszögébõl is.)
Az V. és VI. kategóriával már az elõzõ kérdéshez kapcsolódóan is találkoztunk, vagyis a tehetséget és képességeket fel kell ismerni, és
fejleszteni, ezek összesen 32-szer jelennek
meg a 183 válaszhoz viszonyítva. A szülõk
anyagi támogatása, a támogató, odafigyelõ, elfogadó magatartás, a tanulók személyiségének
megismerése, közös programokon való részvétel, a pályaválasztás elõsegítése, a gyermekek szeretete együttvéve 23 választ eredményezett.
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