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A tanóra típusa: gyak. és száma: 2 

A számonkérés módja: gyj. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák. 

A tantárgy tanításának alapelvei és céljai: A tárgy célja az, hogy megismertessük a hallgatókkal 
a tehetségdiagnosztika és tehetségfejlesztés gyakorlatát megalapozó legfajsúlyosabb tudományos 
elméleteket. Ismerjék meg és tanulják meg alkalmazni a pszichológiai vizsgáló módszerek (egysze-
rűbb tesztek, kérdőívek, egyéb adatgyűjtő eljárások) használatát, ezáltal felkészülve a szakszerű 
tehetségdiagnózisra és a diákok önreflexiós képességének fejlesztésére. 
Fejlesztendő kompetenciaterületek:  
a) az egyének közötti különbségek megértésének fejlesztése; b) az egészség védelmével és 
fejlesztésével való összefüggéseket felismerni és ezzel a tanulók egészségfejlesztését elősegíteni; c) 
a tanulók fejlődési folyamatainak, tanulmányi teljesítményeinek és személyiségfejlődésének 
elemző értékelése. 
A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: Renzulli-féle háromkörös modell, Mönks-féle tovább-
fejlesztése, Czeizel Endre 4+2+1 faktoros modellje, Gardner többtényezős intelligencia modellje, 
Sternberg triararchic modellje stb. A legfontosabb összetevők -intelligencia, kreativitás, motiváció, 
tanulás iránti attitüd, tanulási orientáció, énkép – vizsgálatának bemutatása mellett a következők 
ismertetésére fektetjük a hangsúlyt: figyelem- és emlékezetvizsgáló eljárások, pszichológiai tesztek 
az intelligencia mérésére, a probléma megoldási folyamat vizsgálatának módszerei, szabad asszoci-
ációs teszt, szabadidő eltöltésének kérdőíve stb.  

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása  

Kötelező és ajánlott irodalom:  
Balogh László: Iskolai tehetségfejlesztés. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2004. 
Balogh László-Herskovits Mária-Tóth László: A tehetségfejlesztés pszichológiája. Kossuth Egye-
temi Kiadó, Debrecen, 1996. 
Tóth László: A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2003. 
Tóth László: Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megismeréséhez. Pedellus Tankönyvki-
adó, Debrecen, 2004. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Dávid Imre, egyetemi docens, PhD, 
dr.habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. 
Péter-Szarka Szilvia, adjunktus, PhD; Dr. Orosz Róbert, tanársegéd, PhD; Páskuné dr. 
Kiss Judit, adjunktus, PhD, dr.habil. 

 


