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Gardneri intelligencia területek: nyelvi

Kreativitás, intuíció:

„Az Ígéret című novellámat 3 évvel ezelőtt
írtam, amikor szarvasbőgéskor naphosszat az
erdőt jártam. Már sötétedett, amikor a
szarvasbőgést hallgatva felfigyeltem a közeli
templom harangjainak kongására. Valamiért
elővettem a tárcámat, amiből egy
összehajtogatott papírpénz hullott a földre. És
ekkor eszembe jutott egy elfeledett ígéretem,
amit nem sokkal azelőtt tettem. A novellában
egy térdemre hullott falevél emlékeztet akkori
szavaimra … Hiszem, hogy a természeti
jelenségek, a flóra és fauna a maguk módján
igenis tudnak mesélni, csak oda kell figyelni az
üzeneteikre… A határidő utolsó napján küldtem
be az Ígéretet és a Tavaszünnepet- Aranytoll díj”

Molnár Tamás őrnagy, író, költő,
Ózdi Rendőrkapitányság hivatalvezetője

Nimród irodalmi díj - 2016

Képesség az információk elemzésére, valamint szóbeli és írott alkotások (például beszédek, könyvek és versek) létrehozására.



Gardneri intelligencia területek: logikai- matematikai

Sokoldalúság: Elvégezte a Szegedi Egyetem,
programozó matematikus szakát, majd ebben
a szakmában dolgozott az egyetemi
könyvtárban. Az amatőr szinten űzött ökölvívó
volt.

Később úgy érezte: a számítástechnikát valami
mozgalmasabb elfoglaltságra kell cserélni, s
egyenruhát öltött a Csongrádi
Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályán.
A 30 évesen Nagy Sándor szinte pontosan
ebben az időszakban lett profi bokszoló,
akinek a nevét jegyzik a világranglistán.

Nagy Sándor rendőrjárőr, programozó-
matematikus, boxbajnok

Képesség az egyenletek és azok értelmezéseinek fejlesztésére, számítások és elvont problémák megoldására.



Gardneri intelligencia területek: térbeli-vizuális

Skultéti Árpád, 
rendőrnyomozó, festőművész

Érés, inkubáció: A Bács-Kiskun Megyei
Rendőr-főkapitányság vizsgálati osztályának
vezetőjeként még gyilkosokat, rablókat, nemi
erőszakot elkövetőket üldözött ma az alföld
festőjének tartják Skultéti Árpádot, aki
viszonylag későn, 38 évesen fogott először
ecsetet. Akkor iratkozott be a Szappanos
István és Bruncsák András művésztanárok
által vezetett Fényes Adolf Képzőművészeti
Szakkörbe. Plein-air olajfestményei és
tűzzománcai világhírűek.

Képesség nagyobb és  kisebb téri-vizuális képek, alkotások megértésére és megalkotására, az ezekkel való manipulációra.



Gardneri intelligencia területek: zenei

Dr. Koppányi Zsolt , 
rendőr őrnagy
a Készenléti 
Rendőrzenekar
karmestere, 

a Debreceni Egyetem 
zenetanára

Szorgalom, muzikalitás: Zenekar tagjai
elsősorban Zeneművészeti Főiskolát,
Zeneakadémiát végezett előadóművészek áll,
akik egyenruhás muzsikusi pályájuk mellett a
civil zenei életnek is ismert és elismert
szereplői.
Rendőrként jelentős szerepet játszanak a
testület népszerűsítésében. Feladatuk a fúvós
tradíciók ápolása. Állandó szereplői a
belügyminisztérium, a rendőrség, az
önkormányzatok és civil szervezetek
rendezvényeinek. Kottatárunk több mint 7
ezer zeneművet tartalmaz.

Képesség a különböző hangminták előállítására, megértésére és interpretálására.



Gardneri intelligencia területek: természeti

Belső elhivatottság: „Az a titka az egésznek,
hogy napi szinten kell eltölteni 6-8 órát a
kutyával.
Ha ennyi időt eltölt az ember a kutyával, akkor az
mindent megtanul és mindent megcsinál.
Megtanulja minden mozdulatodat, minden
hangsúlyodat. Miután végeztem a munkával Öcsi
hazajön velem, nem kutyatelepen lakik, hanem a
házunk kertjében.”
„Én beszélek Öcsihez miközben vezetek, tudom
hogy nem szól vissza, de mindig felteszem neki a
kérdéseket….Amikor hátul van a boxban, akkor is
sokszor megkérdezem, hogy Öcsikém jól vagy?...
A kikapcsolódás nekem eleve a kutya.”

Képesség a természeti világban található különböző növények, állatok és időjárási formák típusait azonosítására és
megkülönböztetésére.

Pállai Tamás körzeti megbízott,  járőrkutya vezető
Budaörsi Rendőrkapitányság



Gardneri intelligencia területek: testi-kinesztetikus

Elkötelezettség, kitartás: „Elértem a
sportkarrierem csúcsára: magyar bajnok lettem
magyar csúccsal, és világbajnok világcsúccsal."
12 éve sportol, 12 éve mindennap edz.
11 éve rendőr, volt körzeti megbízott,
helyszínelő, 2012 óta nyomozó. Házkutatásokat
végez, sértettet, tanúkat, gyanúsítottakat hallgat
ki, de nem sok problémája van.

„Ez az izomzat ránézésre megoldja a
konfliktusokat."

Képesség arra, hogy saját testét használja az alkotások létrehozására vagy problémák megoldására.

Bocz Tamás, egri rendőrnyomozó, 
erőemelő világbajnok



Gardneri intelligencia területek: interperszonális

Dr. Garamvölgyi László,
2013-ig az Országos Rendőr-
főkapitányság szóvivője,
Újságíró, író

Képesség felismerni és megérteni más emberek hangulatát, vágyait, motivációit és szándékait

Mentor, kíváncsiság: „Nem rendőrnek készültem, hanem az újságírói pálya
érdekelt. Engem az írás vonzott, ráadásul a magyar irodalmat és nyelvet
Kárpáti Béla tanár úrtól tanultam, akivel nagyon jó viszonyban voltunk, az
írásaimat még országos pályázatokra is elküldte. Nyolcadikosként bekerült
egyik írásom a legjobb tíz közé egy országos versenyen. Később rengeteg
Tudományos Diákkörön vettem részt, már az első egyetemi évben
gyakorlatilag el is készült a szakdolgozatom. …Imádtam azokat az
oknyomozó filmeket, ahol egy újságíró kriminalisztikai eszközökkel
nyomozott ki egy-egy bűnügyet. Váratlanul megismertem egy történetet
egy ózdi területről, ahol sugárzó salakanyagból építettek fel bérházakat,
utána akartam járni, mi ebből az igazság. Amikor felvettetem az ötletet a
szerkesztőnek, azt válaszolta, hogy ha nyomozni akarok, menjek el
rendőrnek. Ezen annyira elgondolkoztam, hogy nem sokkal később
jelentkeztem is a második kerületi kapitányságon... …Az ORFK-nál megalakult
a sajtóiroda, majd a kommunikációs igazgatóság, aminek a vezetője lettem -
összesen 27 éve foglalkozom kommunikációval. ”



Gardneri intelligencia területek: intraperszonális

Vörös Ferencné Mónika Fejér Megyei 
Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési 
osztály osztályvezetője

Képesség, hogy felismerje és megértse saját hangulatát, vágyait, motivációit és szándékait

Ötletesség:
1996 óta részt vesz a DADA-programban, sőt ő az immár
tíz éve működő Ovi-Zsaru program kitalálója is.

A DADA-programban alsó és felső tagozatos általános
iskolás diákoknak tartanak foglalkozásokat az egyenruhás
rendőrök, fókuszban az áldozattá válás megelőzése áll,
érintve a média, az internet és a közlekedés, vagy éppen
az otthon tartózkodás veszélyeit.



Tehetséggondozás

„Egyetlen szervezet sem támaszkodhat zsenikre, mert azokból kevés
van és megbízhatatlanok. Egy szervezet erejének az a próbája, hogy
többet tud-e felszínre hozni egy közönséges földi halandóból, mint
amire az képesnek látszik, előhívja-e rejtett energiáit, hogy azzal
másokat is segítsen képességeik kibontakoztatásában. Egy szervezet
célja, hogy átlagos embereket átlagon felüli tettekre tegyen képessé.”

(Peter F. Drucker, 2009)



Az alulteljesítés

Az alulteljesítésről szóló szakirodalom legfeltűnőbb ismérve az, hogy szinte 
valamennyi kutató más-más definíciót alkalmaz. 

„Lényegét tekintve mindegyik meghatározás a lehetséges (amit egy adott tanuló 
teljesíteni tudna) és a tényleges teljesítmény (amit egy tanuló valójában elér) 

közötti eltérésen alapszik. 
A probléma pusztán abból adódik, hogy ennek az eltérésnek a nagyságát és 

jellegét minden kutató és gyakorlati szakember másként határozza meg” 
(Gefferth, 1993, 188.). 

Gefferth Éva (1993): A képességeik alatt teljesítő tehetséges tanulók. In: Balogh László - Herskovics Mária (szerk.): A 
tehetségfejlesztés alapjai. KLTE Pedagógiai- Pszichológiai Tanszék. Debrecen, 1993. 187-205. pp.



Az alulteljesítés

Az alulteljesítés: TÜNET

Következmény: amikor az alulteljesítés ellen szeretnénk fellépni, akkor
nem a tünettel szemben, hanem az alapproblémával, az alulteljesítést
kiváltó és fenntartó oki háttérrel szemben kell intézkednünk!



Az alulteljesítés gyakori tünetei

Reis és McCoach (2000): az alulteljesítőkre jellemző…

• a negatív énkép és énhatékonyság,

• a kedvezőtlen iskolai attitűd, esetleg tanulmányi eredmények romlása és/vagy
alacsony szinten tartása,

• a céltudatosság-, a kritikai érzék hiánya,

• a siker vagy kudarc külső okokkal történő magyarázata.

A tünetek alapján el kell kezdeni a háttérben álló okok keresését!



Az alulteljesítés okai

Belső okok
• a személyiség: versenyszellem hiánya,

énkép, perfekcionizmus, hiányos
önszabályozó mechanizmusok, szorongás,
félelem, alacsony frusztrációs tolerancia

• motiváció/motiválatlanság, a kitartás
hiánya

• a nem,

• az etnikai hovatartozás

• a nyelv

• a tanulás, mint megismerési folyamat és
annak primitív szintje: ezen belül a
kognitív tényezők kezdetlegessége és/
vagy a tanulási szokások, technikák,
módszerek ismeretének hiánya

Külső okok
• a család: a szülői elvárások túl magas vagy 

éppen túl alacsony szintje, a szülői minta, 
vagy éppen a szülői támogatás hiánya, 

• a kortárs csoportok, 

• a pedagógusok személyisége, tanítási 
módszerei. a diákokkal való 
interakciójának módja, felkészültsége 

• az iskola, a iskola légköre 

• a szociális környezet, a rossz szociális 
háttér. 

• a kultúra



Az alulteljesítés megszüntetése érdekében tett intézkedések csoportjai 
(Mező F, 2011)

1. az alapvető készségek fejlesztése

2. pedagógiai beavatkozások

3. pszichodinamikai beavatkozások



1.  Az alulteljesítés megszüntetése
– alapvető készségek fejlesztése

• specifikus tanulási zavarok, részképesség zavarok

diszlexia: olvasászavar 

diszgráfia: írászavar

diszortográfia :az életkorhoz viszonyítva kifejezetten hibás helyesírást 

diszkalkulia: számolás zavar

diszpraxia: célirányos mozgások zavara

TEENDŐ: GYÓGYPEDAGÓGUS, LOGOPÉDUS  

HA ERRE NINCS LEHETŐSÉG FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS SEGÍTSÉGÉNEK KÉRÉSE 



2.  Az alulteljesítés megszüntetése - pedagógiai beavatkozások

Változtatás az…

• az osztálybeli tanulási környezet tekintetében (csoportlétszám, csoport
összetétel, alternatív taneszközök, alternatív tanítás),

• a tanítási stílusban,

• a tanmenetben,

• a tanulás időbeosztásában,

• a tanulási módszerek, stratégiák tekintetében,

• a tanár tekintetében.



2.  Az alulteljesítés megszüntetése - pedagógiai beavatkozások

Eyre (1997) speciális munkaformák

1. Nyitott feladatok mindenkinek

2. Különböző munkatempóra épülő 
feladatmegoldás

3. Képesség szerinti csoportoknak 
kiosztott feladatok

4. Az alapokról indulás: „kötelező-
ajánlott -kiegészítő” típusú óraterv

5. Egyéni feladatadás

6. Alapszint plusz választott feladatok

Benbow (1997) csoportosítás
1. XYZ csoportosítás: már az osztályba

sorolást megelőzi a kiválogatás pl. tesztek,
magasság, sport…

2. Az osztályon belüli csoportosítás:
aktív tanulás, egyénre szabott képzés,
tantárgyak szerinti átcsoportosítás

3. A klaszteres csoportosítás:
„tehetségek egy tanár kezében”

4. Az évfolyamok közötti csoporto-
sítás: különböző évfolyamról járnak
ugyanarra a kurzusra

Ha tehetséges van az osztályban - integrált fejlesztés



2.  Az alulteljesítés megszüntetése - pedagógiai beavatkozások

Tanulási módszerek, stratégiák fejlesztése

• Cél: az értő, kreatív (produktív) tanulást lehetővé tevő tanulás 
módszertani repertoár bővítése a tanulás módszertani okokra 
vezethető alulteljesítés megszüntetése érdekében

• Módszer: egyéni/csoportos formában megvalósuló... 

tanulás módszertani fejlesztés 

az „IPOO-minimum program” alapján (Mező 2002, 2011)

www.kpluszf.com



3. Az alulteljesítés megszüntetése – pszichodinamikai beavatkozások

• A teljesítmény szempontjából kedvezőtlen szociális ingerek (családi,
iskolai, kortársi ártalmak), alacsony énkép, kisebbrendűségi érzés stb.
diagnózisa, prevenciója és intervenciója;

• személyiségfejlesztés;

• kommunikációs stratégiák átadása.



S mindezeken túl….

ÉLMÉNYPEDAGÓGIA
„A világ ma gyorsabban változik, mint történelmünk során bármikor.
Legszebb reményünk a jövőre, hogy az emberi lét új korszakához a
humán rátermettség új paradigmáját dolgozzuk ki (...) Olyan környezetet
kell létrehoznunk iskoláinkban, munkahelyeinken, közhivatalainkban,
amelyekben minden egyes ember inspirálva érzi magát, hogy kreatívan
fejlődjék. Gondoskodnunk kell arról, hogy mindenkinek legyen esélye
tenni, amit tennie kell, s arról, hogy felfedezze magában az alkotó elemet
- mégpedig a saját egyedi módján.”(Robinson, 2010, 12. o.)

www.kpluszf.com



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Dr. Mező Katalin
kata.mezo1@gmail.com


