
Az SNI tehetségígéretek segítése a Pedagógiai Szakszolgálat 

Székhelyintézmény Szakértői Bizottságában 

 

„... időnként a szürkének látszó kavicsból is 

 előtűnik a drágakő csillogása.” / Dr. Czeizel Endre/ 

 

A sajátos nevelési igényű tehetségeket, kettős különlegességgel rendelkező tehetségnek 

nevezzük. A meghatározás szerint: „Olyan tehetség, aki testi vagy érzelmi akadályozottsággal 

rendelkezik, ill. tanulási zavarral vagy nehézséggel küzd. Nagy számban maradnak ki a 

tehetségazonosításból és az ehhez kapcsolódó programokból, mert nem tűnnek tehetségesnek 

az iskolában. Gondatlan, rendezetlen a kézírásuk, rendbontó viselkedésük következtében 

nehézséget okoz számukra, hogy befejezzék az iskolai feladataikat. Sok esetben nem 

tehetséggondozásba, hanem fejlesztő programokba kerülnek (utazó gyógypedagógiai-, 

fejlesztő pedagógiai szolgáltatás). 
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A tehetség mellett speciális, különleges élethelyzet is azonosítható, mely lehet: 

- szociokulturális helyzet (az iskolai teljesítményben és/vagy a magatartásban is 

megnyilvánuló problémák elfedik a különféle területeken létező kiemelkedő 

képességeket, az alacsony SES beszámításának mellőzése téves képesség és 

teljesítmény azonosítást eredményez)  

- etnikai- nemzetiségi helyzet (nyelvi problémák elfedik a magas szintű fogalmi 

gondolkodás fennállását vagy a nonverbális területeken megnyilvánuló kiemelkedő 

képességeket) 

- neurológiai eltérések ( ADHD, diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia) 

- viselkedési és érzelmi sajátosságok (ADHD, oppozíciós viselkedési zavar, társas 

beilleszkedési problémák) 

- érzékszervi-mozgásos eltérések 

- tanulási nehézségek
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Tehetségvizsgálat a sajátos nevelési igényű tanulók estében  
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A kettős különlegességű tanulók esetében a 

tehetségazonosítással kapcsolatos vizsgálatok sok esetben 

eltérnek a szokásostól, hiszen a vizsgálat során figyelembe kell 

venni a tanuló által alkalmazott megküzdést segítő vagy gátló 

kompenzálások hatásait. A tehetségek erős oldalai 

csökkenthetik, vagy el is fedhetik a gyengeségeket, deficiteket, ami miatt a tehetség nem 

tud felszínre kerülni. A kettős különlegességű egyének képességei nem fejlődnek 

harmonikusan, ezért a tehetségazonosítás során a képességek felmérésében az érdeklődés 

vizsgálatának nagyobb jelentősége van a szokásosnál. „ A legjobb tehetségazonosítás a 

tehetséggondozás során történő megfigyelés.” 
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A sajátos nevelési igényű tehetséges tanulók szűrésének alapja:   

- a pedagógus tapasztalatai 

- az óvoda- és iskolapszichológus mérései 

- az eredmények összehangolt értelmezése 

- a gondozási folyamat megtervezése  

- a feladatok megosztása 

- konzultáció a szakemberek között 

- szülői tanácsadás 

A megyei szakértői bizottság feladata a kettős különlegességű tanulók vizsgálata során 

A szakértői bizottsághoz többségében az intézmény, de a szülő által jelzett probléma alapján 

is érkeznek gyermekek/tanulók vizsgálatra. Az orvosi, gyógypedagógiai, pszichológiai vizsgálat 

alapján a szakértői és rehabilitációs bizottság állapítja meg sajátos nevelési igény tényét. A komplex 

vizsgálat során az erősségek és a gyengeségek is felszínre kerülnek. A tehetségazonosítás 

szempontjából jelzésértékű a pszichológus által mért magas IQ, illetve a diagnosztika fontos támpontja 

lehet a pedagógus jellemzése, ami a gyermek/tanuló mindennapi teljesítményéről, motivációjáról 

szolgáltat hasznos információkat. Így nemcsak a jelzett probléma diagnosztizálására, hanem a 

tehetségígéretek felfedezésére is lehetőség nyílik. A szakértői vizsgálat eredményéről a szülőt 

tájékoztatjuk, melynek során  javaslatot tehetünk a tehetséges gyermek/tanuló ellátásba történő 

irányítására, tehetségfejlesztő programokban való részvételre.  
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A pedagógia szakszolgálatokban a feltárt tehetségterület alapján lehetőség van a tehetséges 

gyermekek személyiségfejlődésének preventív gondozására, a problémás 

személyiségterületek terápiájára és a problémás képességterületek fejlesztésére is. 
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