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Vegyétek észre, ha egy gyerek különleges,  

nem azért különleges, mert különb akar lenni,  

 hanem azért, mert nem tud más lenni." 

 (Szabó Magda) 
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Hittel valljuk:„A kreativitással a tehetség sorskérdéseivel már óvodáskorban foglalkozni 

kell, hiszen ezek a kérdések már az óvodában dőlnek el leginkább”. 

Óvodapedagógiai munkánk során a kiválóan kreatív, tehetségígéretes gyermekek saját 

csoportjukban élik óvodás életüket. Elsősorban játszanak, azzal foglalkoznak, amivel akarnak, 

szeretnek. A gyermekek fejlesztése két síkon történik: óvodai csoportjaikban a napi 

tevékenységekbe ágyazva, illetve kiscsoportos kreativitást fejlesztő „tehetséggondozó” 

foglalkozások keretében. 

Feladataink: 

 Felismerni a kreatív gyermekeket 

 Ösztönözni, motiválni kreativitásukat 

 Kielégíteni szükségleteiket: megismerési, elfogadási, alkotási, biztonsági 

 Önmagára találtatás, hogy megbirkózzon a feladatok sokszínűségével 

 Elkallódás elhárítása 

 Harmonikus fejlesztés 

 Segíteni őket a különböző helyzetekben 

 Az általános kreatív nevelés eszközeivel segíteni fejlődésüket 

A tehetséggyanús gyermekek kiválasztásának csak akkor van értelme, ha fejlesztésüket alapos 

tervezőmunka után megszervezzük és vállaljuk. Első lépesként olyan speciális célokat 

tekintettünk át és fogalmaztunk meg, melyeknek meg kell valósulni a fejlesztés során, hogy 

sikeresek legyünk. 

Speciális célok a tehetséggondozásban: 

1. A tehetséges gyermek erős oldalának támogatása. 

A gyermek egy-egy területen rengeteg ismeretanyagot halmoz fel. Segítenünk kell, hogy 

ezeket elmélyíteni tudja. Nem célunk, hogy korán „kis tudóst” neveljünk belőle, hanem, hogy 

a sokféle dolgot megismerve később érdeklődési irányait tudja alakítani. Vegyük körül őket 

minél több lehetőséggel, amelyekből tanulhatnak, a játék mindenek felett, intim körülmények 

tárgyi feltételek biztosítása fontos, logikai szellemi játékok, sakk. 

2. A gyermek tehetségével összefüggő gyenge területek kiegyenlítése. 

Problémák adódhatnak a pszichomotoros képességek, érzelmi-szociális érettség (egyenlőtlen 

fejlődés) esetleg motivációs területen is. Mindenképpen olyan hiányosságokat kell a „gyenge” 

oldalon értenünk, amelyek a tehetség fejlődését megnehezítik, vagy éppenséggel 

megakadályozzák. A gyermek esetleges gyenge oldalát mindenképpen diagnosztizálni kell, és 

szakember segítségével fejleszteni kell. 
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A zenei, képzőművészeti vagy mozgásos foglalkozások szerencsésen egészíthetik ki az 

intellektuális irányultságot, segíthetik a gyermek érzelmi-szociális fejlődését akkor is, ha a 

gyermek ezeken a területeken nem rendelkezik jó adottságokkal. 

 

3. Minden terület fejlesztése. 

A gyermekek fejlesztése során fontosnak tartjuk - a különleges esetleg fejlesztésre szoruló 

területek mellett-, az átlagos képességek, az egész személyiség támogatását. 

4. Elfogadó, a személyiségfejlődést segítő légkör kialakítása. 

A gyermeknek tisztában kell lennie saját értékeivel, de nem szabad, hogy túlbecsülje azt. Egy-

egy kiemelkedő gyermek integrálásában segíthet néhány más, intellektuális téren nem olyan 

kiváló társa. Ezek a gyerekek általában jó szociális érzékkel rendelkeznek. Ilyenkor 

mindannyian átélhetik, hogy nem csak az intellektuális kiválóság az érték. 

Tehetségazonosítás: 

Korán megmutatkozó képességek: 

- általános intellektuális képességek  

- speciális területek: zenei, matematikai, mozgás, szociális viselkedés 

Elvek: 

 A gyermek megismerésére épül. 

 Folyamatos, többlépcsős, több szempontú tevékenység. 

 Tehetséggondozás (tevékenység) közben kiválóan megmutatkozik a tehetség. 

 Az objektivitás érdekében a nevelésben közreműködő szakemberek és felnőttek 

(fejlesztőpedagógus, logopédus, óvodapedagógusok, dajka), a szülők véleményének, 

tapasztalatainak kikérése. 

 Szükség szerint pszichológus által végzett tehetségszűrés. 

Az azonosítás eszközei: 

 A gyermekek fejlődési lapján rögzített megfigyelések felhasználása.  

 A szempontsor kiegészíthető a tehetségre utaló jellemzőkkel.  

 miben mutat tehetséget, erős oldal, gyenge oldal, motiváció, kreativitás 

 Az óvodapedagógus megfigyelhet különböző tulajdonságlista alapján is, és komplex 

helyzetekben. 

 Szülők véleménye, szóban vagy írásban. 

 Az óvodában alkalmazott egyéb mérések, szűrések eredményeinek felhasználása, pl. 

MSSST szűrés, szociometria 
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A tehetséget mutató gyermekről tehetségprofil készül. 

 Tehetségtérkép.   

 

 

A gyermekek kiválasztásának folyamata, szempontjai, a kiemelkedő képességek 

felismerése: 

Évente egy alkalommal, minden gyermeket számba véve, októberben összegezzük a lista 

segítségével tapasztalatainkat. A kiscsoportos korúak esetében az első időpont februárra – az 

óvodába kerülés időpontjához képest legalább hat hónapra- esik. A tulajdonságlistát szakmai 

műhely munkában dolgoztuk ki. Három felosztás szerint csoportosítottuk: 

 Kreativitás jellemzői 

 Szociális képességek jellemzői 

 Intellektuális képességek jellemzői 

Ezt a csoportosítást azért tartjuk fontosnak, mivel a tehetséggondozó anyagnak fontos 

összetevője. Ezek azok a területek, amelyek sarkalatosak a tehetséges gyermekek 

gondozásában. Hangsúlyozzuk, hogy megfigyeléseink nem csupán a kreativitásra, az 

értelmi szférára és a szociális képességek jellemzőire terjednek ki, hanem nagyon 

fontosnak tartjuk a gyermeket hajtó motivációt is, de azt beépítettük a szociális 

képességek, és a kreativitás jellemzői közé. A mérőeszközünket a szakirodalom 

tanulmányozása és saját megfigyeléseink eredményeit ötvözve készítettük el. 

Természetesen az óvodás gyermeknél a területek nem találhatók meg ennyire tiszta 

formában. Minden esetben célszerű, hogy a mindennapokban nagyfokú pedagógiai 

érzékenységgel, belső óvónői megérzéssel, megfigyeléssel –egy pillanatra felkapom a 

fejem-, „mindent észrevegyünk” a gyermekek megnyilvánulásaiban, viselkedésében. 

A megfigyelések akkor pontosak, ha azonnal rögzítjük azokat. 

 

Tehetséges gyermekek kiszűrésének módjai közül az alábbiakat alkalmazzuk, igazodva 

az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságaihoz: 

 

- Esetmegfigyelés 

- Személyiség megfigyelés /tulajdonságlista alapján (óvodás korcsoportra jellemző) 

- Tehetségdiagnosztikai mérések / bemeneti és kimeneti szintmérés / kreativitás, 

motiváció, intelligencia területén 
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Tehetséggondozásunk célja: 

- Felismerni a tehetséget és megjelenési formáit 

- segíteni a gyermeket a továbbfejlődésben 

- kielégíteni a kiemelkedő képességű gyermek megismerési, alkotási és speciális szükségleteit 

erős oldalának fejlesztése) 

- a tehetséges gyermek tehetséggel összefüggő gyenge oldalának erősítése (pszichomotoros és 

érzelmi – akarati éretlenség) 

- megfelelő szeretetteljes légkör biztosítása        

 

Feladataink: 

- sokféle tevékenységek kínálata, ezzel segítve a gyermekeknek érdeklődési irányaik 

megismerésében 

- egyéni bánásmód keretében történő célzott fejlesztés, képességfejlesztés 

- a gyermek pozitív én-tudatának kialakítása és erősítése 

- elfogadó és támogató környezet kialakítása 

- a tehetségfejlesztő programok megszervezése, az óvodai élet gazdagítása egyéb 

tevékenységekkel 

- pedagógusok továbbképzésének biztosítása e területen 

- a szülők tájékoztatása és megnyerése a közös munka érdekében. 

A tehetség ígéretes gyermekek fejlesztése 

Óvodánkban a kiválóan kreatív, tehetség ígéretes gyermekek fejlesztése két síkon történik: 

 óvodai csoportjaikban a napi tevékenységekbe ágyazva 

 illetve kiscsoportos kreativitást fejlesztő „tehetséggondozó” foglalkozások keretében. 

Kötelességünk, hogy segítsük őket a továbbfejlődésben, erősítsük erős oldalukat, erősítsük 

gyenge területeiket, (melyek a fejlődését megnehezítik) olyan légkört alakítsunk ki a 

gyermekek körül, amely őket elfogadja, személyiségüknek fejlődését segíti.  Csoportjainkban, 

a mindennapi tanulásos cselekvéses helyzetekbe építi be az óvónő a kreativitást fejlesztő 

feladatokat, többletismereteket. A gyermekek szabadon dönthetnek részt kívánnak-e venni a 

felkínált tevékenységekben. Ezek a tanulásos helyzetek nyitottak, bármikor elérhetőek, de a 

kilépés lehetősége is biztosított a gyermekek számára. Az óvodapedagógusnak az a szerepe, 

hogy észrevegye, támogassa, és komplex ismeretekhez jutassa a gyermekeket, hagyja 

kalandozni a tudomány világában.  

A kiválóan kreatív gyermekek gondozása egy rásegítő programmal történik. Ennek keretében 

az átlag feletti értelmi képességekkel, kreativitással és ehhez kapcsolódó 
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feladatelkötelezettséggel rendelkező tehetségígéreteknek olyan játékos foglalkozásokat 

tartunk, ami kielégíti tág érdeklődési területüket, illetve tovább bővíti azt. A lényeg az, hogy a 

gyerekek olyan komplex többletismereteket kapjanak, amivel a közeljövőben nem 

foglalkoznának, a programba be lehessen csempészni a lemaradó területek fejlesztését, 

egymásra találhassanak a hasonló érdeklődésű gyermekek, érezzék, hogy a foglalkozást 

vezető óvó nénivel jól megértik egymást, és hogy ezeken a másfél órás foglalkozásokon 

elfogadó légkör veszi őket körül. A különböző életkorú gyermekeket a három óvodai 

csoportból válogatjuk össze. A tapasztalatok, azt bizonyította, hogy leghatékonyabban az 5- 

6-7 éves korosztály fejleszthető ilyen keretek között. Az óvodás gyermekek egészséges 

személyiségfejlődése akkor valósul meg, ha olyan szabad és érzelmi biztonságot adó 

támogató, gondolkodó környezetet teremtünk melyben egészségesen harmonikusan én erős 

személyiséggé fejlődnek. Ehhez nélkülözhetetlen a gyermekek és az óvónő között kialakuló 

érzelmi biztonság, kötődés – ez egy kiscsoportos gyermeknél a szeretett óvó néni jelenlétét 

feltételezi-, mert csak ennek hatására bontakoznak ki a különleges tehetségre utaló speciális 

képességeik, készségeik kreativitásuk. A túl korán történő kiemelés a gyermekek képességeit 

korlátozhatja. A gazdagító foglalkozások akkor hatékonyak, ha kis létszámúak. A gyermekek 

olyan közösségben érzik magukat biztonságban, amelynek létszáma nem haladja meg a 

csoportba járó gyermekek életkorának a kétszeresét. Ez a megoldás 5-6-7 éves óvodások 

esetében maximum 10-14 főt jelent. Természetesen a létszám alakulását a foglalkozás 

helyszíne is meghatározza. Ez a létszám csak úgy elviselhető, hogy az előteret, a folyosót is 

használjuk, jó időben az udvaron tevékenykedünk. A közösségben ekkor még lehetőség nyílik 

társakra lelni, de a közösségi élet szabályait (például, tevékenykedni, dolgozni másokkal; 

erőszakmentes vitát kezelni) is megtanulhatják a gyerekek. 

Intézményünkben egész évben heti 2 órában történik a kiválóan kreatív tehetségesnek tűnő 

gyermekek külön gondozása. A gondozás nem szűkül le korlátolt programtervezetekre, 

hanem egész nevelési évben folyamatos a gyermekek számára. 

Kiscsoportos gazdagító foglalkozások szervezése, a kiválóan kreatív, tehetséggyanús 

gyermekeknek: 

A kiválasztás után, óvoda szinten team megbeszélést szervezünk. Ezen a megbeszélésen 

megtörténik a gyermekek átadása és átvétele. Alkalmunk nyílik arra, hogy kicseréljük 

gondolatainkat, megtudjunk a gyermekekről minden olyan információt, ami számunkra és 

természetesen a gyermekek előnyére fontos lehet. Ezeket a megbeszéléseket, ha csak az 

óvodapedagógusok nem igényelik előbb, háromhavonta megismételjük. Eközben folyamatos 

kapcsolattartásban érdeklődünk az összes kiválasztott tehetséggyanús gyermekről, 
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fejlődésükről, az esetleges gondokról. Segítjük a kollégákat tehetségfejlesztő munkájukban, 

szakmai tapasztalatunkkal, szaktudásunkkal. 

A tehetséggondozás szervezeti keretei: 

Csoportban:  

- a tehetséget mutató gyermekek számára, akikben mind a három tehetség összetevő megvan, 

tematikus képességfejlesztő terveket, feladatokat dolgozunk ki  

- általános és speciális képességek komplex fejlesztése  

- szabadjáték biztosítása 

- tapasztalatszerzéshez sokféle lehetőség nyújtása 

- kreativitás fejlesztése 

- meleg, elfogadó légkör, énkép erősítése 

- élményszerző programok szervezése 

Dokumentáció: csoportnaplóban a tehetséggondozás tervezése, tapasztalatok rögzítése 

Műhelyek: csoportban vagy csoportközi szervezéssel 

- óvodapedagógus ajánlására, a gyermek érdeklődése valamint a szülői kérés alapján 

(rugalmasság) kerülhetnek be a gyermekek 

- programszerű, tervezett komplex fejlesztés megvalósítása 

- speciális kiemelkedő képességek kibontakozására teret biztosít 

- elmélyült tevékenységre, felfedezésre, a kreativitás kibontakozására ad lehetőséget 

- átjárhatóság biztosítása (Forgóajtó modell) 

- a tapasztalat, a tevékenység a fontos, nem a teljesítmény! 

- az öröm, a motiváció fenntartása lényeges 

A tehetséggondozó műhely dokumentációja: 

- terv, amitől igény szerint el lehet térni 

- jelenléti ív (kik vettek részt aznap a tevékenységben) 

- haladási napló: dátum, tevékenység, feljegyzések 

- feljegyzés a gyermekek fejlődéséről 

Nyomon követés: 

 „Tehetségútlevél” – információ átadása a következő intézmény pedagógusának. 

 A nyomon követés feladatainak átgondolása: 

 - kinek lesz a feladata, 

 - milyen időközönként, 

 - milyen információs csatornán keresztül, 

 - hogyan kerül dokumentálásra 
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A tehetséggondozó program során alkalmazott módszerek, tevékenységek: 

A kiscsoportos kreativitást fejlesztő „tehetséggondozó” foglalkozásokat kiemelten projekt 

módszer segítségével valósítjuk meg. A külön gondozásban a gyermekek fejlesztése 

gazdagító projektek segítségével történik 

Csoportosítjuk a gyermekeket, a tehetségüket feltételező területek szerint, mert a projektek 

kiválasztásánál, a feldolgozás folyamatában, módszerek, eszközök felkínálásában segítséget 

nyújt. A gazdagító programba résztvevő kiválóan kreatív, tehetséggyanús gyermekeket a 

következő speciális képességek szerint próbáljuk csoportosítani: 

A területek a következők lehetnek: 

 Kiváló rajzkészség, 

 Zenei hallás, ritmusérzék, hangterjedelem 

 Természetismereti témakör 

 Matematikai képesség 

 Anyanyelv-kommunikációs képesség 

 Testi ügyesség, tánc-harmonikus mozgás, versenysportra való alkalmasság, 

 Kiemelkedő szociális képesség, vezetői képesség 

Célunk, hogy a kiválóan kreatív, átlag feletti intellektuális és szociális képességekkel és az 

ehhez kapcsolódó nagyfokú motivációval rendelkező tehetségígéreteknek olyan tanulási 

helyzeteket teremtünk, ami a tág érdeklődési területüket kielégíti, illetve tovább bővíti. 

Közben kérdéskultúrájukat, logikus gondolkozásukat, problémamegoldó képességüket, 

memóriájukat és kifejezőkészségüket is fejlesztjük. Különösen hasznos lehet, hogy a 

gyermekek egymásról különböző képességeikről sokféle információt gyűjtsenek be, a 

képességek által minél több tehetségterületekkel találkozhassanak. A gazdagító programban 

résztvevő gyermekeknél nem a teljesítményeket várjuk tőlük, hanem az új élmények 

szerzése a lényeg, a többi különböző kreatív tulajdonságokat hordozó gyermekek által. A 

módszer komplexen szolgálja a tehetséges kreatív gyermekek haladási ütemét. 
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Az óvodai komplex tehetséggondozó programok kidolgozása 

 

- 2016- 2017 nevelési évben 2 tehetségműhelyt indítottunk be, az egyéni diagnosztikai 

méréseink alapján: kinesztetikus és kreativitás területen. 

- Ennek a két műhelynek tudtuk megteremteni azokat a feltételeit, amelyeket 

maradéktalanul, szakszerűen tudunk ellátni. 

- Heti egy alkalommal az intézmény rendszerében működtetjük, délutánonként a 

műhelyeinket, a gyermekek és a szülők nagy megelégedésére. 

- Minden lehetőséget megragadunk ahhoz, hogy szakmai konferenciákon, elméleti 

képzéseken, minden pedagógus részt tudjon venni. 

- Éves munkatervet dolgoztunk ki a nevelőtestület egyetértésével, témáinkhoz olyan 

szervezési feladatokat valósítunk meg, amely a gyermekek erős és gyenge oldalát is 

fejleszti. 

- Lehetőséget teremtünk, azoknak a gyermekeknek is a részvételre (SNI, BTM), akik 

csak rövid ideig terhelhetők, de ezen a területen tehetségígéretek. 

- Műhelyprogramjainkat úgy állítjuk össze, hogy egyedi, valamiben más ismeretekkel 

gazdagodjanak a résztvevők. 

- Tehetségműhelyünk ajtaja, a szülők számára nyitott, félévi értékelést készítünk, 

melyről tájékoztatjuk őket. 

- Fontos számunkra a résztvevő gyermekek véleménye, műhelymunkánk végén 

egyénileg értékelnek. 

- A szülők nagy segítséget nyújtanak gyűjtőmunkáink során. 

- Műhelyvezetőinkre jellemző a feldolgozandó témák, részletes és alapos előkészítése, 

feldolgozása. 

- Terveink között szerepel további műhelyek bevezetése, hogy minden területet le 

tudjunk fedni a tevékenységeink közül. 

- Sok olyan alkalmat teremtenek a műhelyvezetők, hogy a környezetünkben élő 

emberekkel megismerkedjenek, munkájukat megfigyeljék, tapasztalatokat 

szerezzenek. 
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TEHETSÉGÍGÉRETEK MŰHELYEIT VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUSOK 

NEVELŐTESTÜLETI SZINTŰ KIVÁLASZTÁSA 

 

Kedves Kolléganő! 

 

A tehetséggondozás bevezetése előtt egyik legfontosabb feladatunk kiválasztani azokat a 

kolléganőket, akik alkalmasak mesterségbeli tudásuk, érdeklődésük, motivációik, kreatív 

képességük alapján tehetségműhely vezetésére. Kérlek, hogy a nevelőtestületi névsort 

kritikusan tekintsd át, és a nevek mellé X- el jelöld, hogy melyik műhely vezetését kire 

bíznád. 

Döntésünk szerint szeretnénk mese- zenei- műhely, népi gyermekjáték- gyermektánc műhely, 

természetismeret, matematika- mozgás-barkácsoló- alkotó műhely indítását szorgalmazni. 

 

Sors

zám 
Nevelőtestület 

névsora 

Természet- 

ismeret 

Matematika 

Népi 

gyermek 

játék- 

gyermek 

tánc 

Mozgás Mese Vizuális Zenei 

1. Keő Józsefné      X 

2. BudainéVajjon 

Krisztina 
 X     

3. Győri Imréné   X    

4. Márkus Ferencné     X  

5.  Lovász Tiborné    X   

6.  Turó Anikó X      

 

 

Köszönöm a döntést segítő munkádat: 

 

……………………………………….. 

Győri Imréné                                                                                                                     

Intézményvezeető 

 


