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A közös munka története 

•Résztvevők: MATEHETSZ 

• Herskovits Mária elnök 

• Gyarmathy Éva 

• Orosz Róbert 

• Dávid Imre 

• Nevelési Tanácsadók Egyesülete(NTE) 

• Tamás Márta társelnök 

• Pálnokné Pozsonyi Márta 

• Szalay Miklós 

• Tabiné Lehotai Klára 



Az anyag felépítése 

•Elvi alapok 
•Szűrés-mérés általános elvei és gyakolata 
•SNI, BTM, alulteljesítés és tehetség 
•És ezek legfőbb érintett csoportjai 
•Egyéni és csoportos személyiségfejlesztés 
•Esetmegbeszélés pedagógusoknak 
•Pedagógiai konzultáció 
•Pedagógus-pszichológus kettős vezetésű 
csoport 
•A klinikai szakpszichológus kompetenciája 
a tehetségdiagnosztikában 
•Pályatanácsadás 
•Tehetségútlevél, és a nev.tan-ok feladatai  
 



Elvi alapok 

•A tehetség a megjelenésére alkalmas 
környezetben alkotó erővé válhat 
 

•A vizsgálatok NEM a közösség, vagy egyén 
kiválogatását célozzák!!! 
 

•Minden egyénre ki kell, hogy terjedjen 



A pszichológiai szűrés-mérés 
általános elvei és gyakorlata 

•Gyors-lassú érés 
 

•Egyenletes-egyenlőtlen érés 
 

•A mérést fejlesztés kövesse!!! 
 

•A visszajelzés fontossága 
 

•Osztályzatok kontra mérés 



SNI és BTM 1. 

•Az SNI és BTM szakmapolitikai 
kategória 
 

•Szakmai szempontok – egyenetlen 
képességstruktúra - tehetség 



SNI és BTM 2 

•Főbb csoportok 
 - Szociokultúrális hátrány 
 - Neurológiai teljesítmény és 
viselkedészavarok, magatartászavar 
 - Érzékszervi és mozgásfogyatékosság 
 - A pervazív fejlődési zavarok 
 - Értelmi fogyatékosság 



Egyéni és csoportos 
személyiségfejlesztés 

•Integratív szemlélet 
 

•Alkalmazott módszerek 



Esetmegbeszélés 
pedagógusoknak 

•Team munka 
 

•Eltérő látószög 
 

•Mentálhygiéné 
 

•Önismeret - szupervízió 



Pedagógus konzultáció 

•Közös kiválasztás 
 

•Tematikus témafeldolgozó csoport 
 

•Pszichológus feladata 



Kettős vezetés a 
tehetséggondozásban 

•A kettős csoportvezetésben a kétféle 
szakmai szempont integrációja kell, hogy 
megtörténjen! 
 

•Közös esetgazda funkció 
 

•Nyereség a pszichológusnak és a 
pedagógusnak is a közös munka! 
 



A nevelési tanácsadás 
feladata 

•A tehetség diagnosztikai területei 
 

•A gyermek támogatása és terápiája 
 

•Szülők szupportív és edukatív támogatása 



Pályatanácsadás 

•A személyiség komplex vizsgálata! 
 

•Alulteljesítés 
 

•Pályaválasztási éretlenség 
 



A családok kísérése 

•A különleges gyermek támogatása 
 

•Családi dinamika 



Tehetségútlevél 

A vizsgálat és fejlesztés dokumentuma 



A tehetséggondozás szervezeti 
feltételei 

•Köznevelési törvény 
 

•Pedagógiai szakszolgálatok szerepe 
 

•Tehetségpontok   
 

•Pályázatok 



 

 

          Köszönöm a figyelmeteket! 


