
Tehetségdiagnosztikai rendszerünk 

 

Az intézmény belső mérései, a tehetséggondozó programba történő beválogatás módszerei 

 

Tehetségazonosí-

tás tehetséggon-

dozó programba 

Mérés-értékelési 

feladat 

Mértek 

köre 

Mérésmód Mérést végző Időpont A mérés célja 

 Diagnosztikus fej-

lődésvizsgálat 

1.évfolyam, 

teljes tanuló-

létszám, 

2.évfolyam 

visszamérési 

igény sze-

rint, beme-

neti mérés 

Difer teszt fejlesztő peda-

gógus, osztály-

tanítók 

szeptember-

október 

A fejlesztésbe be-

vont tanulók köré-

nek meghatározása 

Longitudinális mé-

rés 

1-8. évfo-

lyam (éven-

ként változó, 

felmenő 

rendszerben, 

jelenleg 2. és 

6. évfolyam) 

Szegedi Tudományegyetem lon-

gitudinális online mérése 

mérési koordiná-

tor, osztálytaní-

tók 

őszi és tava-

szi időszak-

ban az egye-

tem által 

meghatáro-

zott interval-

lumban 

Tanulóink, csoport-

jaink képességfej-

lődésének nyomon 

követése az orszá-

gos, megye-

székhelyi eredmé-

nyek tükrében. 

"Ismerd meg az öt 

elem titkát!"  

Tehetségígéretű 

tanulók kiválasztása 

3.évfolyam, 

bemeneti 

mérés 

„Az érdeklődés térképe” - A 

képességek azonosítása online 

tesztet. 

http://erdeklodesterkepe.tehetseg

.hu/ 

informatika ta-

nár, 

tehetséggondozó 

munkaközösség-

vezető 

október vége A természettudo-

mányok iránt ér-

deklődő tanulók 

körének meghatá-

rozása, beválogatás 

az "Ismerd meg az 

öt elem titkát!" 

című komplex te-

hetséggondozó 

programba 

3.évfolyam, 

bemeneti 

Renzulli-Hartman tehetségbecslő 

skálán alapuló „Szempontsor a 

osztálytanítók október vége Beválogatás az 

"Ismerd meg az öt 



mérés tehetséges tanulók kiválasztásá-

hoz„ kérdőív  

elem titkát!" című 

komplex tehetség-

gondozó program-

ba 

Attitűdmérés Likert- skála alap-

ján 

tehetséggondozó 

munkaközösség-

vezető 

a program 

elején  

A programban részt 

vevő tanulók ter-

mészettudományos 

érdeklődése, atti-

tűdje legalább 5%-

kal nőjön. 

4.évfolyam 

kimeneti 

mérés 

Attitűdmérés Likert- skála alap-

ján 

tehetséggondozó 

munkaközösség-

vezető 

a program  

végén 

Kincseink Városi 

Tehetséggondozó 

Program  

Tehetségígéretű 

tanulók kiválasztása  

4. évfolyam, 

bemeneti 

mérés 

A fenntartótól kapott egységes 

mérőeszközzel matematikából és 

magyar nyelvtanból 

tehetséggondozó 

munkaközösség-

vezető 

április A programba törté-

nő magas bekerülé-

si arány elérése, 

megtartása Pszichológiai mérés iskolapszicholó-

gus 

április 

Osztályfőnöki jellemzés (tanulá-

si szokások, jellemzők, motivá-

ciók, énkép, speciális képesség-

terület alapján) 

osztálytanítók május 

 Természettudomá-

nyos műveltség és 

természettudományi 

kompetenciák fej-

lődésének mérése  

4. évfolyam, 

bemeneti 

mérés 

1.Saját fejlesztésű kompetencia 

alapú mérőeszközzel. 

2. Attitűdmérés adaptált mérő-

eszközzel. 

3.Ökológiai szemléletmód fejlő-

désmérése adaptált mérőeszköz-

zel. 

 

osztálytanítók, 

reál-tanári mun-

kaközösség-

vezető 

április vége Tanulók beváloga-

tása az emelt óra-

számú természettu-

dományos tantervi 

csoportba 

Helyi kompeten-

ciamérés 

Matematikából és 

Magyar nyelvtanból 

 

5-8. évfo-

lyam, beme-

neti mérés 

Munkaközösségek által fejlesz-

tett mérőeszközzel. 

szaktanárok, 

munkaközösség-

vezetők 

szeptember 

vége 

Hozzáadott peda-

gógiai érték méré-

se, tanulók fejlődé-

sének nyomon kö-

vetése. 

Természettudomá-

nyos műveltség és 

természettudományi 

8. évfolyam, 

kimeneti 

mérés 

1.Saját fejlesztésű kompetencia 

alapú mérőeszközzel. 

2. Attitűdmérés adaptált mérő-

reál-tanári mun-

kaközös-ség-

vezető 

november 

vége 

A bemeneti és ki-

meneti értékek 

összehasonlításával 



kompetenciák fej-

lődésének mérése  

eszközzel. 

3.Ökológiai szemléletmód fejlő-

désmérése adaptált mérőeszköz-

zel. 

a csoport és az 

egyén fejlődésének 

nyomon követése, 

kontrollcsoportos 

mérés. 

Szociometriai vizs-

gálat  

5. évfolyam, 

bemeneti 

mérés 

Legalább három kritériumo 

vizsgálat 

osztályfőnökök szeptember 

első felében 

Kapcsolati háló 

vizsgálata, eredmé-

nyek beépítése az 

osztályfőnöki mun-

kába 

Helyi kompeten-

ciamérés 

Matematikából és 

Magyar nyelvtan-

ból 

5-8. évfo-

lyam, kime-

neti mérés 

Munkaközösségek által fejlesz-

tett mérőeszközzel. 

szaktanárok, 

munkaközösség-

vezetők 

május vége Hozzáadott peda-

gógiai érték méré-

se, tanulók fejlődé-

sének nyomon 

követése. 

Országos Kompe-

tenciamérés (szö-

vegértés, matemati-

kai eszköztudás) 

6., 8., évfo-

lyam 

Az országos kompetenciamérés 

egységes mérőeszközeivel 

mérési koordiná-

tor 

május A megyeszékhelyi 

iskolák átlagának 

elérése 

Idegen nyelvi mérés 6., 8. évfo-

lyam 

Az országos mérés egységes 

mérőeszközeivel 

szaktanár május A megyeszékhelyi 

iskolák átlagának 

elérése 

Gazdálkodás fa-

lun  

 6. évfolyam Tanulói megfigyelés (Tehetség-

diagnosztikai program) 

osztályfőnök május Pályaorientáció 

elősegítése 

Láthatatlan világ  7. évfolyam Pedagógusi ajánlás, tanulói ér-

deklődés 

szaktanár, osz-

tályfőnök 

december  

 Tudásszint mérés  8. évfolyam, 

kimeneti 

mérés 

Saját fejlesztésű mérőeszközök-

kel, vizsgaszabályzat alapján 

- Magyar nyelv és irodalomból 

- Matematikából 

munkaközösség-

vezetők 

tanév végén Mérési adatok fel-

dolgozásával fej-

lesztési irányok 

meghatározása. 

Átfogó, rendszere-

ző ismeretek meg-

szerzése a tanulók 

részéről. 

 


