
TEHETSÉG FELISMERÉS ÉS MEGISMERÉS 

AZ ÓVODÁBAN

„Vegyétek észre, ha egy gyerek különleges,

nem azért különleges, mert különb akar lenni,

hanem azért, mert nem tud más lenni.” (Szabó Magda)

Mi is a „tehetség”? 

A  tehetség  elsősorban  sajátos  személyiség-,  látásmód-,  és  attitűd.  Másodsorban

kiemelkedő adottság, amely az elfogadó és megértő, biztonságot nyújtó, számára rugalmas

határokat  felállító,  érdeklődésének  és  képességeinek  megfelelő  lehetőségeket  nyújtó

környezetben  képes  kibontakozni,  és  a  társadalom számára  is  fontos  talentummá  érni.  A

sajátos személyiségjegyek egyrészt örökölt tulajdonságok, másrészt az átlagon felüli általános

és speciális  képességek, valamint az átlagon felüli  motiváció-, és átlagon felüli  kreativitás

interakciójaként is értelmezhető.
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Miért is fontos számunkra, hogy felismerjük a „tehetség ígéreteket”? 

Valószínűbb,  hogy  ezáltal  lehetőségünk  nyílik  arra,  hogy  jobban  megérthessük

reakcióikat,  szükségleteiket,  és igényeiket, melynek eredményeként több olyan lehetőséget,

segítséget tudunk a számukra biztosítani, amitől boldogabbá, és kiegyensúlyozottabbá válhat

a  gyermekkoruk.  Nagyobb  jelentősége  van  ennek  a  „kettős  különlegességet”  mutató

gyermekek esetében,  akik  a  sajátos  személyiségjegyek,  és  kiemelkedő  képességek mellett

tanulási zavarral, vagy egyéb képességbeli problémákkal is küzdenek. A  gyermekek

szempontjából is fontos a felismerés: elfogadás, értő figyelem, kiemelkedő érdeklődésének

megfelelő gazdagított tevékenységek, eszközök (lehetőség szerint), érdekes és kihívást jelentő

problémahelyzetekben  elmélyülés,  hasonló  társakkal  való  találkozás  lehetősége-

szükségleteiknek  megfelelően  kaphatnak  a  környezetükből.  Nem  cél  a  „címkézés”,  a

kiemelkedő képességű gyermekekkel való büszkélkedés, teljesítménybe nyomás, a felnőttek

saját vágyainak a megvalósítása, sem az alul-, vagy felülterhelés, hanem a szükségleteinek

megfelelő  oktatás-nevelés,  tevékenységválasztás  segítése,  személyiség-  és  jellemformálás,

saját képességei hatékonyságának és hasznosságának megélésének biztosítása,  elfogadás és

dicséret, bajnokságok megszervezése az önbemérésre, reális énképének fejlesztésére.

Az óvodában,  a  „tehetség hajlam jegyeket” mutató gyermekek felismerésére,  a

többféle  nevelési  területtel  kapcsolatos  (pl:  zene,  matematika)  játékhelyzetek  miatt

természetes módon tud megvalósulni, kétféle formában. 

 Az egyik lehetőség a személyiség szempontok alapján történő megfigyelés.

 A  másik,  a  gazdagított  környezetben  történő  fejlesztő  tevékenységek

felkínálása.

A  kiemelkedő  speciális  képességek  megfigyelése  (pl  abszolút  hallás,  kiváló  ritmusérzék,

hangszerjáték)- melynek meglétéből szintén következtethetünk a háttérben levő átlagon felüli

tehetség-összetevőkre (lsd Piirto tehetséggondozás piramis modellje, 1999). 

Miért nem tesztelünk?

Az  óvodás  gyermek  képességei  5  éves  kor  körül  kezdenek  hatékonyabban

összekapcsolódni, illetve amikor, és ahogyan a gyermek idegrendszerének érése ezt lehetővé

teszi  (létrejöhet  atipikusan  működő  idegrendszer,  működésében  vannak  hátrányok,  de

kivételes  lehetőségek  is,  pl.  fotografikus  memória).  A  képességek  gyakran  nagyon  eltérő
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szinten működnek. Előfordulhat egy-egy gyermek esetében, hogy egyszerre vannak kiugró-,

nagyon jó, és kevésbé fejlett  képességei. Ha a hátrányok jelentősebbek, akkor a környezet

gyakran csak a problémát észleli, a „tehetséget” nem. A képességek fejlődésében való eltérés

egyébként  is  jellemző  a  „tehetség  ígéretekre”,  mint  pl.  tudok  vele  beszélgetni  a

Naprendszerről, vagy az energiatakarékos klíma-rendszerről, a másik pillanatban viszont már

úgy viselkedik, mint egy hároméves. Ezért van az, hogy a tesztek nem nyújtanak megbízható

eredményt, és az intelligencia tesztek felvétele speciális képzettséget, és hosszú időt venne

igénybe.  Ennél  egyszerűbb módja  a  „tehetség  ígéretek”  beazonosítására,  hogy ha nem az

értelmi képességekre, koncentrálunk, hanem azokra a tényezőkre, melyekre kevésbé hatnak a

még éretlen idegrendszerben és a képességekben mutatkozó akadályok. 

Melyek ezek? 

A személyiségjegyek, a motiváció (érdeklődés, kíváncsiság, tudásvágy, elkötelezettség

valami iránt, kitartás), és a kreatív tulajdonságok. Több  kutató,  szakember

foglalkozott  már  eddig  a  „tehetség  ígéretek”-re  jellemző  tulajdonságok  összegyűjtésével.

Szeretnék itt megmutatni néhány közérthetőbbet, segítségül. 

Tulajdonságok-1 (Terman, 1925, In: Tóth, 1998.)

o Logikus következtetés.

o Szokatlanul fejlett szókincs.

o Nehéz feladatok megoldása.

o Értelmes kérdezés.

o Széleskörű általános tájékozottság.

o Sokrétű érdeklődés.

o Korán induló beszédfejlődés.

o Gyors felfogás.

o Csillapíthatatlan tudásvágy.

o Eredetiség (eredeti ötletek).

o Jó emlékezet.

o Intelligens társalgás.

o Gyors előrehaladás a tanulásban.

o Jó megfigyelőképesség.

Tulajdonságok-2 (Prof. Dr. Ranschburg Jenő)

o Különösen jó emlékezet

o Feltűnő, éles logika

o Szenvedélyes kíváncsiság, mohó tanulásvágy, elmélyülés

o Alkotásvágy

o Igény az összefüggések megértésére
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o Egy- egy témában sok ismeret- 

o Speciális érdeklődés

Tulajdonságok-3 (Dr. Herskovits Mária)

o Fokozott energizáltság

o Erős akarat, öntörvényűség, önkritika

o Igazságérzet

o Érzelmi intenzitás

o Humor megértése

o „Csak a tökéletes a jó”- szemlélet

Mit takar a „tehetség megismerés”?

A „tehetség  ígéretek”  megismerése különbözik  a  felismeréstől.  Míg a  felismerés

célja  a  megtalálás,  a  megismerés  célja  a  gyermek  érdeklődésének  és  képességeinek

feltérképezése,  a  számára  (lehetőség  szerint)  megfelelő,  gazdagított  környezet  biztosítása

(eszközök,  módszerek,  programok,  tevékenységek,  társak,  mentorok).  A  gyermek  azzal

foglalkozik szívesen, ami kíváncsivá teszi, és jutalomként éli meg a saját maga választott út

bejárását. Ezt gyakran éli meg a környezete „öntörvényűségként”, pedig csak arról van szó,

hogy ő már pontosan tudja a probléma megoldásának a lépéseit, és az utat, amit be kell járni

hozzá.

Érdeklődés és képesség

A „tehetség ígéret” egy- vagy több terület iránt való kiemelkedő érdeklődésének a hátterében

megtalálhatóak  a  kiemelkedő  képességek  is.  Az  óvodai  nevelés  területeihez  is  köthető

intelligencia  területekhez  (Prof.  Howard Gardner:  Többszörös intelligencia  elmélet,  1983.)

köthető tevékenységek megfigyelése szülő-, óvodapedagógus, egyéb szakemberek számára is

sok hasznos információval  szolgál  a  gyermekről.  Magyarországon is  megtalálható  néhány

alkalmazott  módszer  (Dr.  Gyarmathy  Éva:  Érdeklődés  Térképe  Módszer,  Pirók  Mónika

Érdeklődés  Térképe  Óvodás  Képkártya  módszer,  TehetségKapu  módszerei  az  érdeklődés

feltérképezésére). 
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Melyek ezek a területek? Milyen tevékenységet igényelnek / választanak azok a gyermekek,

akik ezek iránt kiemelkedő érdeklődést mutatnak?

1. Verbális-nyelvi, nyelvészeti (PDF)

2. Logikai-matematikai (PDF)

3. Téri-vizuális (PDF)

4. Zenei (PDF)

5. Testi-kinesztetikus (mozgásos), (PDF)

6. Interperszonális (társas, vezetői), (PDF)

7. Intraperszonális (elmélyülés, önálló munka, egyéni célok, hobbi), (PDF)

8. Természeti, (PDF)
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