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Az Európai Unió célkitűzései között kiemelt helyen szerepel a nyelvtudás, az ideális 

európai polgár két idegen nyelven is képes kommunikálni. Az elvárt egyéni többnyelvűséggel 

kapcsolatosan „az európai dokumentumokban három prioritás fogalmazódik meg:  

 a nyelvtanulás egy egész életen át tartó folyamat 

 kezdő időpontja az igen korai életkor 

 megvalósításához célszerű kiaknázni a tartalomalapú nyelvoktatásban rejlő 

lehetőségeket” (Morvai és Öveges, 2009, 7).  

A tartalomalapú nyelvoktatás röviden annyit jelent, hogy az idegen nyelv tanulása nem 

csupán cél, hanem eszköz a tartalmak – például a tantárgyak tananyagainak – közvetítésében. 

Ez leginkább a két tanítási nyelvű oktatási modellt alkalmazó iskolákban valósulhatna meg 

(Bognár, 2005). Ebből az következne, hogy kormányzati szinten bátorítják, megkönnyítik az 

ilyenfajta működést? Nem egyértelműen ilyen pozitív a kép. Számos nehézség merül fel, 

kevés a kellően képzett szaktanár, hiányoznak a jó tankönyvek, és a támogatottság sem 

egyértelmű, „csak egy kellemetlenkedő problémakukacot lát bennünk az oktatásügy, melytől 

szeretne minél előbb megszabadulni” fogalmaz szkeptikusan Federmayer (2005, 28). 

Miközben időnként mindannyian osztozunk az érzéseiben, tévelygünk a jogszabályok 

biztosította lehetőségek és tiltások határán, meggyőződésünk, hogy ez nemcsak egy a  

működőképes pedagógiai programok közül, hanem a korai tehetséggondozás egyik leginkább 

követésre méltó alternatívája. A Zuglói Hajós példáján keresztül mutatjuk ezt be.  

 

 Az iskola története 

Az iskola a főváros XIV. kerületében, egy lakótelepen található, 1965-ben nyitotta meg 

kapuit.  „Az általános iskola a hatvanas évekre valóban <általánossá>, (tehát általánosan 

elterjedtté) vált” (Pukánszky és Németh, 1997, 672). Ebben az időszakban a központi 
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célkitűzés az egységes ismeretátadás volt. „A hetvenes évek elejétől megélénkültek a tanulók 

egyéni képességeinek sokirányú és intenzív fejlesztését célzó pedagógiai kísérletek … az  

1985-ben becikkelyezett 1. törvény … az egyes iskoláknak nagyobb önállóságot juttat. Sőt – a 

korszerű szocialista iskola megvalósítása érdekében – egy szűken meghatározott körben 

"egyedi megoldások alkalmazását", iskolai kísérletek folytatását engedélyezi” (Pukánszky és 

Németh, 1997, 674-5). Az iskola már 1971-ben élt a kínálkozó lehetőségekkel, és a BVSC 

megkeresésére sporttagozatos iskolaként működött. Ehhez azonban nem voltak elég jók a 

feltételek, így 1986-ban Valent Györgyné, a frissen kinevezett igazgató engedélyt kért és 

kapott arra, hogy a testnevelés tagozatot felmenő rendszerben megszüntesse. A mozgás 

továbbra is kiemelt helyen maradt, a közeli BVSC uszodáját kihasználva úszó osztályokat 

szerveztek. Vállalták a BVSC kollégiumában lakó tehetséges úszó gyerekek beiskolázását, és 

elérték, hogy az orosz helyett a 7-8. osztályosok angolul tanulhassanak a gyakori külföldi 

versenyekre hivatkozva. A demográfiai hullámzást követve a 80-as években fogyott a 

gyermeklétszám, míg 1960-ban a magyarországi népesség 25,4%-a 0-14 éves korú, addig 

1990-re ez az arány már 20,5%-ra csökkent (Klinger, 1996, 70). A lakótelepek egymáshoz 

közeli iskolái törekedtek rá, hogy valamivel kitűnjenek a többiek közül, hisz minél inkább 

rendelkeztek vonzerővel, annál biztosabbá vált a fennmaradásuk. A kerületben elsőként itt lett 

számítástechnika kabinet. Majd az „1989-90-es tanévtől Magyarországon elsőként indítottunk 

általános iskolában magyar-német kéttannyelvű programot” – számol be az igazgatónő az 

iskola fennállásának 35. évfordulójára megjelentetett Hajós Históriában (Pintér, 2000, 21).  

 

A szabad iskolaválasztás és a jelentkezők közötti válogatás 

Az iskola népszerűsége nagyon gyorsan emelkedett, a rendszerváltást követő szabad 

iskolaválasztás is megkönnyítette, hogy a növekvő érdeklődés a jelentkezések számában 

realizálódjon. Az igazgatónő kérvényezte is a kötelező beiskolázási körzet eltörlését, ami első 

körben nem valósult meg egészen, egy utcát jelképesen meghagytak. Az élelmes szülők 

azonnal megtalálták a kiskaput, fizettek azért, hogy bejelentkezhessenek valakihez az adott 

utcában, és így biztosítsák a felvételt.  Ezt sikerült végül megszüntetni, a mai napig nincs 

körzete az iskolának, csupán annyi az előírás, hogy a felvett tanulók 70%-a zuglói lakos 

legyen (Hosszúné, 2013). Oktatáspolitikusok vitatkoznak rajta, hogy fenntartható-e az iskolák 

körzetesítése alóli felmentés. Erős, érthető és indokolható a nyomás mind a szülők, mind az 

iskolák felől a szabad iskolaválasztás biztosítása iránt, ugyanakkor a kutatók felhívják a 

figyelmet az ennek következtében kialakuló szegregáló iskolarendszerre, rámutatnak arra, 

hogy a Pisa vizsgálat eredményei szerint „az iskolák közötti különbségek tovább növelik a 



tanulók iskolai teljesítményének induláskor mért eredményeit” (Keller és Mártonfi, 2006, 

379). „A tanulók tanulmányi teljesítménybeli különbségeit Magyarországon kiugróan magas 

mértékben magyarázza a szülők iskolai végzettsége, az iskolák tanulói társadalmának 

összetétele. Azaz a családi háttér hatása a szabad iskolaválasztás következtében létrejövő 

homogén iskolák és osztályok kialakulásával és elkülönülésével még inkább felerősödik” 

(Keller és Mártonfi, 2006, 380).  

Anélkül, hogy a fenti kérdést lezárhatnánk, állíthatjuk, hogy a sok jelentkező lehetővé, a 

választott program pedig szinte szükségessé teszi a válogatást. Az idegen nyelv magas 

óraszáma miatt az anyanyelvre kevesebb az időkeret. A részképesség zavaros gyerekeknél 

fokozódhat a tanulási nehézségek kialakulásának veszélye, ezért Porkolábné Balogh Katalin 

(1988) módszerét követve diszlexia prevenciós szűrések után kerülhettek csak be a 

kéttannyelvű osztályokba a diákok. A vizsgaszituációt kerülve, játékosan nézzük meg a kicsik 

kommunikációs, matematikai-logikai, ritmikai és rajzkészségét, mozgáskoordinációját, téri 

tájékozódását, figyelemterjedelmét. Lehet vitatkozni rajta, hogy szabad-e már ilyen pici 

gyerekeknek „felvételi vizsgát” előírni, tudjuk, hogy a jelenleg érvényes köznevelési törvény 

50. § (3) pont b) bekezdése kimondja, hogy „nem szervezhető … általános iskolában felvételi 

vizsga”. Az (5) pontja azonban megengedi, ugyan csak a sport és művészeti képzéseket 

kiemelve, hogy „emelt szintű oktatás esetében az iskola pedagógiai programja szerint 

alkalmassági vizsga szervezhető általános iskolában is” (2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről). Mi amellett érvelünk, hogy a játékos válogatók nélkül iskolai kudarcokat 

okozhatunk, mely önértékelés-csökkenéshez, az önbizalom elvesztéséhez, és fokozódó 

szorongáshoz, vagy épp az iskola elleni lázadáshoz vezethet. A Két tanítási nyelvű iskolai 

oktatás irányelvei szigorú rész- és kimeneti vizsgákhoz kötött követelményei (lásd, 26/1997. 

/VII. 10./ MKM rendelet; 20/2012. /VIII.31./ EMMI rendelet 135. § (1) pont) is abba az 

irányba gyakorolnak nyomást, hogy a tehetségesebb gyerekek számára biztosítsuk e 

lehetőséget. A köznevelési törvény 97.§ (13) pontja kilátásba is helyezi, hogy a külön 

jogszabályban megszabott feltételeket a 2016/17-es tanévig nem teljesítő iskolákban e képzési 

forma megszűnik. Úgy véljük, sokat veszítenénk azzal, ha ez a remek kezdeményezés a 

félreértelmezett egyenlőség elve miatt elhalna. Czeizel Endre „kultúránk furcsa paradoxonja”-

ként írja le, hogy „a tehetségesek képzése az iskolai oktatásban háttérbe szorult, majd 

kimaradt” (2004, 12).  Erőteljesebben és két irányból is megfogalmazza kritikáját Csermely 

Péter: "A mai oktatás a legtöbb esetben egységesít: az alulteljesítőket megbélyegzi, a 

túlteljesítőket pedig visszafogja" (Csermely, Fodor, Joly és Lámfalusy, 2009, 42).   

 



Útkeresés az iskolán belül és kívül – néhány gondolat a Zsolnai-féle ÉKP-ról 

Az iskola vezetősége és tantestülete felvállalva az útkeresés küzdelmeit és szépségeit, 

kapcsolatot épített ki a Goethe Intézettel, módszertani továbbképzéseken vett részt itthon és 

német nyelvterületen, tankönyveket írt és szerkesztett, anyanyelvű lektorokat foglalkoztatott, 

kereste a lehetőségeket a diákcsere programok megvalósításához. Nem volt könnyű dolguk a 

nyelvtanárok, és az idegen nyelven tantárgyat tanítók megtalálásában, hisz abban az időben 

váltottak az iskolák a korábbi kötelező orosz nyelvről egyéb nyelvekre, így hiány volt a 

képzett szakemberekből. Az innovatív, energiával teli igazgatónőnek sikerült maga köré 

gyűjteni lelkes, újító, és megújulásra képes pedagógusokat.  

Mielőtt tovább folytatjuk a két tanítási nyelvű program bemutatását, tegyünk egy kis 

kitérőt egy másik alternatíva felé.   

Az iskolába jelentkezésem előtt egy Zsolnai-féle Értékközvetítő és Képességfejlesztő 

Program (ÉKP) szerint működő általános iskolában voltam iskolapszichológus, ahol szintén 

korán, az első osztály második félévében megkezdődik a német nyelv oktatása. Első hallásra 

tetszett az elképzelés, a módszernek sok eredményes követője van, Zsolnai professzor 

munkássága elismeréséül 2011-ben posztumusz Szent-Györgyi Albert-díjat is kapott, de amit 

abban az iskolában tapasztaltam, azzal nem tudtam azonosulni. Elképzelhető, hogy hiányzott 

a megfelelő oktatógárda, hisz Zsolnai is úgy látta, hogy az ÉKP pedagógusainak 

„rendelkeznie kell az ideális pedagógusok jellemzőivel” (írja Bognárné, 2011. 32). Lehet, 

hogy arra lett volna szükség, hogy a rendkívül változatos (sakk, báb, népi tánc, furulya, 

emberismeret, német nyelv, stb.), de kötött, 8-4-ig órarendi keretek között kötelezően zajló 

iskolai foglalkozások után a nap hátralévő részében szabadon játszhassanak, a családi házak 

udvarán „kiszellőztethessék a fejüket” a kisgyerekek. Ehelyett a 10 emeletes házak között 

megbújó játszóterekre a legtöbb kisdiák tanítási időben ritkán jutott le, hisz munka után a 

szülőkre vár a háztartás, a gyerekekre pedig némi mozgásszegény benti játék, tévézés, esetleg 

gyakorlás, és a kötelező napi rítusokkal vége a napnak. Ilyen körülmények mellett sok fáradt, 

a kudarcélmények miatt csalódott gyerekkel találkoztam.  

Több tanítási órát a gyerekek életkori sajátosságaira hivatkozva megfeleztek. Valóban 

igaz, hogy 20 perc után célszerű tevékenységformát váltani a 6-7 éveseknél, de az a gyakorlat, 

hogy óra közben, csendben – hisz másutt tanítás folyik – kell átvándorolni egy másik 

tanterembe kötelezően táncolni, vagy a tanítási óra első felében emberismeret, a második 

felében pedig már egy másik tanítóval német nyelv van, sok kis elsősnek volt megterhelő, 

nem tudtak kellő gyorsasággal átváltani egyik területről a másikra. Az idegen nyelv oktatása 

azonnal tankönyvből, az írásbeliségre támaszkodva kezdődött, a szinte egyszerre két nyelven 



írni és olvasni tanulás is problémaforrás. A program további jellemzője a folyamatos és 

látványos (színekkel, padsorokkal jelzett) értékelés felerősíti a kezdeti nehézségeket. A jól 

teljesítő kisdiákok fürödhetnek a pozitív visszajelzésekben, de a nehezebben indulókat ez a 

hangsúlyozott leértékelés csak rövid ideig tudja erőteljesebb teljesítésre ösztönözni, a további 

kudarcok az önértékelés csökkenését, a küzdelmek feladását eredményezik. A kialakuló 

tanulási nehézségeket, a gyerekekben keletkező feszültségeket kíséreltem meg 

iskolapszichológusként például játékos foglalkozásokkal oldani, megszervezésük épp a 

zsúfolt napirend miatt nem volt egyszerű.  

 

A két tanítási nyelvű oktatási módszer jellemzői 

Ilyen előzmények közben ismerkedtem a Zuglói Hajóssal, és éreztem azt, hogy szeretném 

kipróbálni, milyen órarendi keretek között játszani a gyerekkel. Örültem annak, hogy 

hasznosíthatom azokat a tapasztalatokat, melyeket Hamburgban szereztem német, török és 

más külföldi gyerekek számára szervezett iskola-előkészítő foglalkozáson (Rostás, 2011).  

A program első lépésének a leendő elsősök szüleinek szóló tájékoztatót tekinthetjük.  

A szülőkkel való kapcsolattartás a továbbiakban is nagyon fontos. Csak akkor lehetünk 

eredményesek, ha a szülők is értik és tudják, hogy mire számíthatnak, mi, miért történik. A 

német játék és beszélgetés órákon nincs osztályzás, többen kerüljük is a mindenféle mérhető, 

összehasonlítható (piros vagy fekete pont, matrica, nyomda) jutalmak adását. A gyerekeknek 

ez a természetes, ha így vezetjük be, de a szülőket erről külön meg kell győzni. Nagy 

különbség van a gyerekek ismereti között. Egy osztályban lehetnek a német anyanyelvűek, a 

korábban német nyelvterülten élők, a német nemzetiségi óvodából, vagy olyan óvodákból 

érkező gyerekek, ahol játékos német foglalkozás folyt, és a többség, akik az iskolában 

hallották az első német szót. Ha nem akartam felerősíteni a magukkal hozott különbségeket, 

ha nem akartam elbizonytalanítani a bátortalanabbul, szégyenlősebben kommunikálókat, 

akkor le kell mondani az ilyenfajta a visszajelzésekről. Miután megérttették és elfogadták ezt 

a szülők, nem nyaggatják csemetéiket, hogy mikor hoznak már végre valamit németből is. 

Egyébként arra sem kell sokáig várni, mármint arra, hogy vigyenek haza valamit, ami a német 

játék és beszélgetés órához köthető, ugyanis a technika óra óraszáma ide van beépítve, így 

valóban sokat barkácsolunk az órákon. A finommotorikát fejlesztő kézműveskedés közben 

gyakoroljuk a feladatokhoz kapcsolódó idegen szavakat, nem tűnik unalmas ismétlésnek, hisz 

közben folyamatosan alakul kezük között a mű. Otthon tovább játszva, a szülőknek 

megmutatva például a saját készítésű kártyákat, ismét előhívódnak a kifejezések. Ebből a 

tárgyból szokásos házi feladat nincs is, a szótanulás az órákon történik.  



Az első perctől kezdve német az óravezetés, a gyerekek hamar hozzászoknak, hogy a 

tanító néni csak idegen nyelven beszél hozzájuk, és feléjük is az az elvárás, hogy ők is így 

nyilatkozzanak meg. Észrevétlenül kezdenek jobban odafigyelni a gesztusokra, a mimikára, 

mert segíti a megértést. A nyelvi órákon a felezett csoportokban folyó játékos oktatás a 

fokozott egymásra figyelésre is alapoz, nagyon gyakori az egymással történő kommunikáció, 

ez jelentősen növeli az egy tanítási órán történő megszólalási lehetőségeket. Az írás- és 

olvasástanítás csak fokozatosan, lassan, a második osztálytól kezdődik, miután az anyanyelv 

betűi már kellően megszilárdultak.   

Ahogy már fent írtuk, a technika óraszáma a játék és beszélgetés tantárgyba lett beépítve, 

ugyanez a helyzet kezdetben a környezetismerettel is, így heti öt órában anélkül lehet játszani 

a gyerekekkel, hogy a napi óraterhelés az egekbe szökne. A környezetismeret témaköreit – pl. 

család, lakóhely, közlekedés, körülöttünk élő növények, állatok – német nyelven dolgozzuk 

fel. További 3 készségtárgy, a rajz, a testnevelés és az ének tanítása is német vagy részben 

német óravezetéssel folyik alsóban. A készségtárgyak előnye, hogy szűk szókinccsel is 

megkezdhető a tanításuk, viszonylag állandó utasításkészlet miatt az azokban használatos 

kifejezések hamar beépülnek, rögzülnek, ugyanakkor a feldolgozott témák, játékok 

alkalmasak a szókincsbővítésre is. A kormányrendelet is kiemeli, hogy az „idegen nyelvi 

szoktatásban nagy szerepe van a motorikus és emocionális elemeknek, a tárgyakkal való 

manipulálásnak, a rajznak, az imitációs mozgásnak, az énekes és táncos játékoknak” 

(26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet 3. számú melléklet bevezetés). A dramatikus elemekre 

építve a nyelv tanulásának motivációját is lehet életszerűen fokozni, fenntartani, egy-egy 

bemutatóra készülve mindenki szívesen gyakorol. A jól előkészített fellépések sikerélményt 

eredményeznek, és újabb alkalmat teremtenek a szülőkkel való kapcsolat mélyítésére. A 

kötött, rögzült szófordulatok pedig idővel kiszabadulnak a szövegkörnyezetből, és a bármikor 

használható szókincs részévé válnak.  

A felső tagozaton a készségtárgyakat újabb célnyelven oktatott tantárgyak váltják fel. A 

természetismeret szókincse tud a korábbi környezetismeretre építeni. A német nyelvterülethez 

tartozó országismeret (Landeskunde) és a német nyelvű irodalom oktatása alkalmat teremt 

más országok kultúrájának a mélyebb megismerésére, hozzájárul az egymás iránti tolerancia 

fejlődéséhez. A felsősök nem csupán a tankönyvekből ismerkednek Ausztriával és 

Németországgal, hanem táborozások, diák-csereutak alkalmával módjuk nyílik élő nyelvi 

környezetben is saját tapasztalatokat gyűjteni, barátságokat kiépíteni. Az iskola gondos 

előkészítő, szervező munkával járul hozzá az utazások élményszerűvé tételéhez.  

 



Az iskola tanulóinak eredményei 

Az iskola tanulóinak sikereivel büszkélkedik a honlapján (www.zugloihajos.hu), 

olvashatunk róluk a genius portálon (http://geniuszportal.hu/node/7784). A Hajós História 

(Pintér, 2000) is tartalmaz érdekes életutakat, informális csatornákon keresztül is értesülünk a 

volt tanítványok sikereiről. Itt most csak az utolsó három nyolcadikos évfolyam német nyelvi 

záró vizsgájának értékeit mutatjuk be:  „A 8. év végére tanulóink nagy része eléri a Közös 

Európai Referenciakeret (KER) B1-es szintjét. Ez a pedagógiai programunk szerint a német 

nyelvből jeles tanulóktól elvárható szint. Az elmúlt években kimeneti mérésként a 8. 

osztályosok a Novoschool Nyelviskolában B1-es szintű training vizsgát tettek. A 2010/11. 

tanévben ezt a külső mérést felváltotta DSD 1 (Német Nyelvi Diploma: Deutsches 

Sprachdiplom) vizsga, melyet a német állam fejlesztett ki. Azokban az iskolákban lehet 

letenni, melyek ZfA (Külföldi Oktatási Ügyek Központja) által is felügyelt iskolák. 

Mindenfajta szervezés, a vizsga részeinek kidolgozása is az ő fennhatóságuk alá tartozik. 

Igazodik a Közös Európai Referenciakerethez, valamint a német iskolai 

végbizonyítványokhoz. Az írásbeli vizsga egy időpontban zajlik az egész északi féltekén. Az 

írásbeli vizsgarészeket központilag értékelik Németországban” (Csongrádi, 2012). Az utóbbi 

évek számszerűsített eredményei: A 2008/2009-es tanévben a diákok 100%-a (27 fő) elérte a 

B1-es szintet a Novoschool Nyelviskolában. Közülük 15-en (56%) a tanév befejezése után 

középfokú nyelvvizsgát is szereztek (B2-es szint). A 2009/2010-es tanév végzősei közül 77% 

(39 főből 30 fő) érte el a B1-es szintet, majd hat gyereknek (15%) sikerült a középfokú nyelv 

vizsgája. A 2010/2011-es tanévben a németek által felügyelt vizsgatípusban a diákok 78%-a 

(33 fő) tudta teljesíteni a B1 szintet, további 12% (5 fő) A2 szintet érte el.  

 

A Zuglói Hajós Tehetségpont  

A 2011/12-es tanévben a Zuglói Tehetségprogramban történő sikeres pályázat után 

tudatosabb, kiterjedtebb tehetséggondozási munka kezdődött meg az iskolában. Renzulli-

Mönks (Mönks és Knoers, 1998) és Czeizel Endre (2004) tehetség-modelljei, valamint Buda 

Mariann (2010) iskolai klíma kérdéskörében végzett kutatásai alapján összeállított kérdőívvel 

felmértük az iskola tanulóit. Információkat gyűjtöttünk 3. osztálytól kezdve maguktól a 

gyermekektől, tanáraiktól, valamint a szülőktől. Ebben a cikkben csak a gyerekektől származó 

adatok egy részére térünk ki. Az 1. és 2. ábra diagramjai a vizsgálatban résztvevők 

osztályonkénti és nemi megoszlását mutatja.  

 

http://geniuszportal.hu/node/7784


1-2. ábra: A vizsgálatban résztvevő gyermekek (n=261 fő)  megoszlása osztályonként és 

nemenként 

                   

Az iskolában a tanév folyamán a Renzulli–féle gazdagító program (bemutatja Tóth, 2003) 

működött, melyben a „forgóajtó” (Herskovits, 1996) szélesre tárult az érdeklődő gyermekek 

előtt, az összlétszám 38%-a (n=100 fő) vett részt a tanév során valamilyen tehetségfejlesztő 

foglalkozáson. A tehetségműhelyekben résztvevők 57%-a lány volt.    

Feltételeztük, hogy a külön foglalkozások résztvevőinek tanuláshoz, iskolához fűződő 

viszonya (attitűdje) az iskola többi tanulójához képest pozitívabb, és ez a különbség a 

foglalkozásoknak köszönhetően a tanév végére közöttük tovább nő. Így a vizsgálatok egy 

részét a tanév végén megismételtük.  

A 3. ábrán az iskolai klíma összesített értékelésének változását mutatjuk be a tanév során 

a foglalkozásokra járó, illetve nem járó gyermekek esetében.  

3. ábra: Az iskolai klíma változása 

 

A diagramokon feltüntetett csillagok a statisztikailag is alátámasztható, jelentős, 

szignifikáns különbségeket jelzik. A tehetségműhelyekben résztvevő gyermekek a 

foglalkozásokra nem járókhoz képest szignifikáns mértékben pozitívabban viszonyulnak az 

iskolához a tanév elején és végén egyaránt. Mindkét csoportnál csökken a tanév elején mért 

érték évvégére. A 4. ábrán részletesebben is áttekintjük, hogy melyik részmutató miként 

változott.  

 



4.  ábra: Az iskolai klíma összetevőinek változása a tehetségműhelyben résztvevő és nem 

résztvevő diákok között 

 

Az 1. számmal jelzett részadatok a tanév eleji, míg a 2. számmal jelzettek a tanév végi 

mérések eredményeire utalnak. Jól látszik, hogy a tehetségműhelyek résztvevői minden 

vizsgált dimenzióban pozitívabban vélekednek, vagyis mind az iskolájukban átélt hangulatuk, 

mind az iskola, a tanulás és a társaik iránti attitűdjük pozitívabb. Ugyanakkor az is 

megfigyelhető, hogy a tanév elején mért értékekhez képest a társakhoz fűződő viszony az 

egyetlen az alskálák közül, melyben nem tapasztalható csökkenés. A számok is mutatják azt a 

pedagógusok és szülők által is jól ismert jelenséget, hogy a tanév végére a gyerekek 

kifáradnak, kevésbé pozitívan viszonyulnak a tanuláshoz, iskolájukhoz, várják a nyári 

kikapcsolódást, de optimizmusra ad okot, hogy egymás felé a nyitottságuk, elfogadásuk nem 

csak megmaradt, hanem minimális mértékben még nőtt is.   

Az érzelmi viszonyulásuk az iskolához a tanév elején és végén egyaránt szignifikánsan 

magasabb a tehetségműhelyekbe járó gyerekeknek. A tanév végére látható csökkenés mértéke 

nem a véletlennek tudható be (szignifikáns) a foglalkozások résztvevői esetében.  

Az iskolához kapcsolódó pozitívabb hangulat csak a tanév elején mutat statisztikailag 

jelentős eltérést, vagyis mintha ez a pozitív viszonyulás a tehetségműhelyekre való 

jelentkezésben nyilvánult volna meg, az eredendően jelenlévő pozitív hozzáállás 

eredményezte, hogy ők voltak motiváltabbak a foglalkozások választásra. Itt is statisztikailag 

jelentős a hangulati érték csökkenése a tanév végére a tehetségműhelyek tagjai között.   

A tanuláshoz fűződő viszony esetében a tanév végére vált a két csoport közötti különbség 

szignifikánssá. Vagyis bár mindkét csoport tanulási klíma értéke csökkent a tanév végére, de a 

tehetségműhelyekben résztvevőknél ez a csökkenés kisebb mértékű (bár még mindig 

szignifikáns), és így a két átlagérték közötti különbség már nem tekinthető véletlennek a 

matematikai statisztikai számítások szerint. Feltételezhetjük tehát, hogy a foglalkozásokon 

átélt élményeknek, esetleg a különböző versenyeken elért sikereknek köszönhető, hogy náluk 

kevésbé csökkent a tanulás megítélése.  



A következőkben az 5. ábra segítségével a tehetségműhelyekbe járó gyermekek nemi 

megoszlását elemezzük.  

5. ábra: Az iskolai klíma megítélése a tanév elején és végén a tehetségműhelyek 

résztvevői között a nemek tükrében 

 

Az iskolai klímát összességében mind a tanév elején, mind a tanév végén a lányok ítélik 

meg szignifikánsan pozitívabban. Ha az alskálák eredményeit is megnézzük, akkor 

statisztikailag jelentős különbség a nemek között csak a tanév eleji hangulatban és 

mindkétszer a társas klíma megítélésében volt, az összértéknek megfelelően a lányok 

viszonyulása a pozitívabb.   

Összességében megállapíthatjuk, hogy feltételezésünk igaznak bizonyult, a foglalkozások 

részvevői pozitívabban viszonyulnak iskolájukhoz és egymáshoz. Az iskolában megélt jobb 

hangulat erősebb motivációban mutatkozott meg, mely az iskolai extra foglalkozásokra való 

jelentkezésekben realizálódott. A tanuláshoz fűződő viszonyban az év végi adatok alapján lett 

jelentős a különbség a két csoport között, joggal feltételezhetjük, hogy ebben a tanév során 

tapasztalt érdekes kihívásoknak, (siker)élményeknek lehetett szerepe. Vizsgálatunk más 

kutatási eredményekkel (pl. Rostás, Fodorné, 2003) összhangban azt támasztja alá, hogy a 

lányok viszonyulása az iskolához pozitívabb.  

 

Az érzelmi intelligencia vizsgálata 

A tehetséges gyerekekről gyakran mondják, hogy fokozott érzékenység jellemző rájuk 

(pl. Harmatiné, 2011). Vajon ez az érzékenység fokozza a feszültségek megjelenését? A 

versenyhelyzetek által is gerjesztett stressz az egymás felé irányuló agressziót növeli (vö: 

Aronson, 2010)? Feltételezzük, hogy ez a közeg nem ezt indukálja. A tehetséggondozással 

együtt járó – például kiscsoportos – foglalkozások reményeink szerint kedvezőbb képet 

eredményeznek az átlagos iskolásokénál. Az iskola 6. osztályos és annál idősebb tanulóinak 

(n=83 fő) iskolai klímára vonatkozó adatainak egy részét (társas klíma, az iskolához fűződő 

érzelmi viszonyulás) kiegészítettük az iskolai zaklatásra vonatkozó kérdésekkel, vizsgáltuk az 

érzelmi intelligenciájukat, és ezt összevetjük más, nem tehetséggondozó iskolák ugyanilyen 



idős diákjainak (n=1742 fő) adataival (Fehér, Rostás, 2012). Az érzelmi intelligencia 

mérésére a Képes Érzelmi Intelligencia Tesztet alkalmaztuk (Nagy, 2010), melynek alskálái: 

saját érzelmek tudatosítása, mások érzelmeire való ráhangolódás. (Az ebben a vizsgálatban 

szereplő iskolai klímára vonatkozó kérdések megegyeztek a korábbi kérdőív itemeivel, 

ugyanakkor mivel itt csak a felső három évfolyam eredményeivel számolunk, eltérő értékek 

jelennek meg.) A 6. ábrán az iskolai klíma összesített értékeit figyelhetjük meg.        

6. ábra: Az iskolai klíma és az észlelt zaklatás öszehasonlítása 

a tehetségesek és a többi iskola között  

 

A tehetséggondozó iskolában jelentősen pozitívabb a viszonyulás az iskola és a társak 

iránt, és kevesebb az észlelt zaklatás. A 7. ábrán a zaklatás mibenlétét vizsgálhatjuk meg.  

7. ábra: A zaklatás módjai 

 

Szignifikánsan elmaradnak a Zuglói Hajós értékei a cselekvéses agresszióban, és a 

hazugság esetében. A többi alskálában kiegyenlített eredményeket kaptunk.  Az egyes 

zaklatási formákat tekintve a tehetséggondozó iskolába járó gyermekek egyedül a ’gúnyolás, 

csúfolás’ megjelenését értékelték kissé gyakoribbnak társaiknál, vagyis kevésbé direkt, 

kevésbé nyílt, acting out-reakciókkal nem fenyegető feszültséglevezetési formát alkalmaznak. 

Azt azonban ki kell hangsúlyozni, hogy a teljes mintára érvényes, hogy ez a leggyakrabban 

alkalmazott bántó viselkedés.  

Az érzelmi intelligencia egyik viszonylag korai definíciója szerint „az érzelmi információ 

feldolgozás olyan formája, amely magában foglalja a saját érzelmek és mások érzelmeinek 

pontos értékelését, az érzelem megfelelő kifejezését, valamint az érzelmek olyan adaptív 

szabályozását, ami javítja az élet minőségét” (idézi Mayer, 2002, 29-30). A zaklatással 

kapcsolatos megállapításaink arra utalnak, hogy tehetséggondozó iskola tanulói 



eredményesebben szabályozzák az érzelmeiket. A 8. ábrán bemutatjuk, hogy van-e különbség 

a saját és a mások érzelmeinek észlelésében.  

8. ábra Az érzelmi intelligencia jellegzetességei 

 

A tehetséggondozó iskolába járó gyermekek érzékenysége a saját érzelmeikre fókuszálás 

esetében minimálisan magasabb a többieknél. Statisztikailag is alátámasztható mértékben 

kiemelkedik azonban nem tehetséges társaikhoz viszonyítva a mások érzelmeire való 

ráhangolódás, mely az összesített értékre is kihatott.  

Ezek az eredmények bizonyítékul szolgálhatnak arra, hogy az iskolában folyó program 

jól működik, és a nyelvtanulás mellett egyéb terülteken is van hozadéka a kéttannyelvű 

módszernek, illetve az egyéb tehetségműhelyekhez köthető kiscsoportos foglalkozásoknak.  

Feltételezhetjük, hogy az első–második osztályosoknál a Játék és beszélgetés németül órák, 

melyeken a tanítónő meg sem szólal magyarul, rászoktatja a gyerekeket arra, hogy a szavakon 

túl is próbálják értelmezni a helyzeteket, akkor lesznek eredményesek az egyes játékokban, ha 

jó olvasnak a másik fél nonverbális jelzéseiben, képesek egymás érzelmeire figyelni. Ezt a 

hatást egészítik ki a más kultúrával való ismerkedés tanórákba ágyazva, valamint személyes 

tapasztalatokra építve a német nyelvterületre történő utazások, és a német diákok fogadása 

által. Ezek az élmények szinte szükségszerűvé teszik a mások érzelmeire történő 

ráhangolódást. A tehetségműhelyek által az érdeklődők további lehetőségeket kaphatnak 

kommunikációs készségeik, önismeretük fejlesztésére, a drámajáték, a kreatív írás eszköztára 

segít az empátiás érzékenység fokozásában.  

Nemcsak az iskola tanulóinak sok esetben kiemelkedő teljesítményei, hanem a 

vizsgálatunk által feltárt és igazolt eredmények is azt igazolják, hogy a Zuglói Hajós két 

tanítási nyelvű oktatási programja, és tehetségműhelyei elismerésre és követésre méltók.  
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