
TEHETSÉGGONDOZÁS ÓVODAI CSOPORTOKBAN

„Kínáljuk meg a gyerekeket, sokféle lehetőséggel, szabadon rácsaphatnak: ez az, amit a

tigrisek szeretnek”! Dr. Gyarmathy Éva

Az  óvodai  csoportjainkban  megvalósuló  tehetséggondozás  elsődleges  célja  az

„érdeklődési kör” kiszélesítése. Feladatunk: „kinyitni a világot”  (Dr. Gyarmathy Éva) a

számukra.  A Szolnok  Városi  Óvodák tagintézményeiben  a  gyermekek  mindennapjait  úgy

szervezzük  meg,  hogy  minden  kisgyermek  megtalálhassa  azokat  a  számára  élményt-,  és

kihívást jelentő játéklehetőségeket, melyekkel szívesen és örömmel foglalkozik. A családok

a legfontosabb partnerünk, ezért a családlátogatások és személyes beszélgetések, valamint a

gyermekek  megfigyelése-,  és  a  velük  való  játék  során,  feltérképezzük  személyiségüket,

érdeklődési  területeiket,  képességeiket,  és  ezeket  a  tapasztalatokat  felhasználjuk  a

gyermekek számára választható tevékenységek megtervezésénél. Kiemelt figyelmet fordítunk

a családokkal való jó együttműködésre, ezért a gyermekek megismerésére alapozott terveinket

megosztjuk  a  családokkal.  Segítségükkel-,  és  egyéb  partnereink  támogatásával  biztosítani

tudjuk, hogy a gyermekek igényeinek megfelelő, változatos témák és lehetőségek álljanak a

gyermekek  rendelkezésére,  melyek  felkeltik  kíváncsiságukat és  megismerési  vágyukat  

(a  gyermekek  mindennapjaiban,  a  nehézségi  fokban,  módszerekben,  eszközökben…stb.

történő  differenciálás  mellett  az  adaptivitás  szemlélete  értékes  megközelítést  jelent

pedagógiánkban, a „tehetség ígéretekkel” történő foglalkozás területén). A „közös-, és saját”
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élmények  megszerzése,  a  témák többféle  megközelítése,  a gyermekek számára segíti  a

saját tapasztalatok és ismeretek megszerzését, kreativitásuk fejlődését és kibontakozását,

az egymástól való tanulást,  a társas-, és egyéb értelmi-, mozgásos képességeik fejlődését.  

A csoportjainkban megvalósuló tehetséggondozó tevékenységeink:

 a gazdagítás (tevékenységek, programok, lehetőségek, eszközök, mentorok). 

 fejlesztés (személyiség-és képességfejlesztés, neurológiai harmonizáció), 

 feltöltődést és lazítást, élményt biztosító tevékenységek megszervezése.

 felismerés  és  megismerés  („tehetség  ígéret”) a  gazdagító,  fejlesztő,  vagy  az

élményszerző tevékenységekben. 

Összefoglalás

„Az ingergazdag környezet teremt lehetőséget az egyéni különbözőségek megjelenésére”

(Dr.  Gyarmathy  Éva),  ezért  tesszük  változatossá  a  gyermekek  mindennapjait  számukra

érdekes, többféle témájú és nehézségű, többféle érzékszervet megmozgató-, vásárolt-, vagy

elkészített  eszközzel,  saját személyiségünkkel és többlet- képességeinkkel,  óvodán belül-,

és  kívül  megszervezett  programkínálattal.  Szélesítjük  érdeklődésüket.  A  gyermek  majd

kiválasztja, mi érdekli, és miből igényel többet. Ez a szemlélet nem csak a „tehetség ígéretek”

számára kedvező, hanem minden kisgyermeknek.

„A dagály minden hajót felemel” (Edward Ludbrock)

Életképek az óvodai csoportjainkban megvalósuló tehetséggondozásról:
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