


Tehetséggondozás az óvodában



Eddigi ismereteink alapján mozgásos, zenei,matematikai, vizuális képességek kapcsán óvodásokesetében is megállapíthatjuk a tehetség-ígéreteketés segíthetjük fejlesztésüket, de mivel nem mindenterületen mutatkozik meg ilyen korai időszakban atehetség, a minden gyermekre irányuló szélesenalapozó megfelelő értelmi-érzelmi-erkölcsi fejlődéstkell biztosítanunk.



Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő,majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés általkibontakoztatott képességet értjük, amely az emberitevékenység egy bizonyos vagy több területénaz átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tudlétre hozni.(
Óvodában: tehetségígéretekről beszélünk



Az óvodai tehetséggondozás a tehetség-ígéretek megtalálásával kezdődik, majd a fejlesztésegyénre szabott módjaival folytatódik.

Tehetséggondozás első lépése



Tehetség azonosítás módszerei



Meglepő pontosságú, illetve részletességű hosszú- és rövidtávú memória,
Az átlagnál sokkal hosszabb ideig képesek egy dologra figyelni,
Gyorsan kialakuló, változatos és gazdag szókincs,
fejlett képzelőerő, amely megnyilvánulhat korai szerepjátékokban
korai figuratív rajzolás

A tehetséges kisgyerekek korai jellemzői



Korai alkotó tevékenységben (másfél évesen 4-5 féle gyurmafigura készítése, játékok színek szerint szimmetrikus elrendezése a polcon rendrakáskor),
Valóság és fikció korai megkülönböztetésében (másfél évesen tudja, mi a különbség a "játékból megesszük" és az "igaziból megesszük" közt),
magánál idősebb játszótársakat preferál (vagy pedig a sokkal fiatalabbakat, akiket irányít,
Absztrakt gondolkodás, amely ebben ez életkorban főleg a nyelvi készségekben érhető tetten (időviszonyokra utaló szavak, mint pl. tegnap, este,
Matematikai készségek is egyértelműen megjelennek (saját személyről való tudatosság és önreflexió korai megjelenése (ilyesféle szóhasználatból, kifejezésekből látszik, mint "szerintem", "erre gondoltál","jó itt feküdni"),
Szenvedélyes érdeklődés a külvilág, az emberek, a tárgyak, természeti jelenségek, zene, gépek működése stb. irányában; már másfél-két évesen rengeteget kérdez, okokat és összefüggéseket próbál találni,
Fejlett koordináció és finommotoros mozgás.   Zenei képességek fejlettsége



• a tehetséges gyermek erős oldalának fejlesztése;

• egy adott tehetséges gyermek (tehetséggel összefüggő) gyenge oldalainak kiegyenlítése;

• olyan területek támogatása, amelyek kiegészítik a direkt tehetségfejlesztést. 





Az óvodapedagógus további feladatai



Csak kreatív óvodapedagógus képes kreatív gyermeket fejleszteni.

A családokkal együttműködve valósító meg a tehetséggondozás.

Lényeges az óvodapedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos gazdagítása.



A tehetség nem egyenlő a sikerrel.
A valóságban a tehetségígéretekneksajnos csak egy kis részéből leszfelismert, tehetséges fiatal. Atehetséggondozónak az is a feladata,hogy ezeket az arányokat javítsa.

Az óvoda teremtse meg az alkotó szabadság, a merészség légkörét.
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