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Nevelőtestületi megbeszélés
 Tudásátadás a továbbképzésen  hallottakból

 Pedagógiai szemléletünkben fordulat következhetne, ha  a 

gyermekeket nemcsak a hátrányaik alapján gondoznánk, 

hanem a legjobb adottságaik szerint  és fejlesztésüket az 

erősségeikre alapoznánk!

 Próbaműhelyek indítása  vállalkozó kedvű, innovatív 

szemléletű kollégák támogatásával

 „Nézzük meg 

mire vagyunk képesek!”



Beszélhetünk-e tehetségekről 

óvodáskorban?

Jó adottságokkal rendelkező 

gyermekekről beszélhetünk, őket 

szeretnénk magasra emelni!

Ők a tehetségígéretek!



Miben vagyunk jók?

Hol?

Mikor?

Mivel?

Kikkel?

Kinek a 

vezetésével?



 A tehetséggondozás bevezetése előtt egyik legfontosabb feladatunk 

kiválasztani  azokat a kolléganőket

 Akik alkalmasak:

 Mesterségbeli tudásuk

 Érdeklődésük

 Motivációik  

 Kreatív képességük alapján 

 tehetségműhely vezetésére

 KÜLSŐ szakemberek, 

művészek bemutatkozása

egy-egy alkalommal



Hol? Iciri-piciriben, irodában kialakítva, logopédiában



Mikor?                               Milyen forrásból?
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„Mindennapra egy 

műhely”



Tehetségígéretek 

azonosítása

Az Óvodapedagógusok 

két éves megfigyelései 

alapján

- a gyermek 

tehetségígéretére utaló 

személyiség tulajdonságai, 

jellemző jegyei

- Átlagon felüli adottságai

-- motivációs adottságai

-- kreatív adottságai

-A gyermeket 

………………………tehetség

műhelybe javasoljuk



Beválogatáshoz szükséges mérési 

dokumentumok





Műhelynapló



Itt tartunk

 Pedagógiai 
Programunk 
tartalmazza

 2015.09.12. 
Akkreditált Kiváló 
Tehetségpont

 2017.A Fejér Megyei 
Tehetségsegítő Tanács 
tagja vagyunk

 2019.01. Ismét 
pályázunk erre a 
megtisztelő címre



Akkreditált kiváló Tehetségpont

 Feladatunk : Tehetségígéretek felfedezése

 Azonosítása-megfigyeléssel

 Tanácsadás a szülőknek és a  hozzánk látogató 

óvodapedagógusoknak

 30 órás műhelyprogram  szervezése, tervezése, 

megvalósítása

 Célunk : Hatékony segítséget adni a tehetség 

felismeréséhez és kibontakoztatásához

 Információk áramlásában és feldolgozásában hatékony 

szerepet vállalni



Tehetségígéretek  gondozásának időkeretei

 Felfedezés- azonosítás-megfigyelés módszerével
3-5 éves, saját óvónői végzik( saját csoportjában)  a 
gyermek személyi anyagában rendszeresen  rögzítésre 
kerül

 Beválogatás a  gyermeknek megfelelő műhelybe( Saját 
óvónő ajánlásával, a műhelyvezető  szempontok szerint 
beválogat)
6-7 évesek kerülnek  a műhelyekbe
S.N.I-s gyermek is bekerülhet( ha nem érzi jól magát , 
visszamehet a csoportjába)



Tehetségfejlesztő programok célkitűzései

 Tervezünk:

 Tartalmi gazdagítást:az alapprogramon túllépő, ötletes 
fejlesztési lehetőségeket( egyeztetés szükséges a kollégák 
között)

 A tehetséges gyermekek erős oldalának fejlesztése

 A gyenge oldalának fejlesztése ( csaknem minden tehetséges 
gyermeknek van ilyen, s ez akadályozhatja az erős oldal 
kibontakozását, ( pl.: alacsony önértékelés, biztonságérzet 
hiánya, figyelem tartósságának hiánya)

 Kiegészítő tevékenységeket, amelyek biztosítjuk a feltöltődést



A tehetséggondozó programhoz éves munkatervet készítünk, 
műhelynaplóban rögzítjük, 30 alkalom (októbertől- májusig)

Heti rendszerességgel, egy alkalommal, külön  erre a célra kialakított  
műhelyben, pihenőidő elején 30-35 percben

A műhelymunka bevezetése előtt  központi szülői értekezletet tartunk. 
Tájékoztatjuk a szülőket, aláírásukkal igazolják egyetértésüket

Értéktöbbletben él a gyermekük, ezt közvetítjük a szülőknek.

Minden műhely faliújságon bemutatkozik :műhely neve, névsor, 
gyerekek fényképei, a tevékenységek közben folyamatosan fotózunk

A program végén nyílt napok keretében betekintésre adunk 
lehetőséget.  Hatásvizsgáló kérdőíves felméréssel kérdezzük meg a 
szülőket  a műhelymunkáról .

Tehetségkoordinátorunk összesíti, megbeszéljük, beépítjük, amit 
célszerű!

Tehetséges gyermekeinket művészeti galériáinkra évekkel később is 
visszahívjuk!





Hatásvizsgálat



A tehetségek kibontakoztatása nekünk és a 

gyermekeknek is örömet és sikerélményt 

nyújt a mindennapokban

Köszönöm a  megtisztelő figyelmet

 Felhasznált szakirodalom:Nagy Jenőné Tehetségígéretek 

gondozásának elmélete és gyakorlata módszertani kézikönyv 

óvodapedagógusoknak


