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A gyermekeknél a korai életszakaszban még nem beszélhetünk 
egyértelműen „tehetség”-ről, hiszen még nem kiforrott személyiségekkel 
vagyunk körülvéve, de már ekkor is sok, különleges érték fedezhető fel 
bennük. Óvodás korban azokat a különlegességeket figyeljük meg, 
amelyek átlagon felüliek. A mozgásos, zenei, matematikai, vizuális 
adottságok kapcsán már ekkor is megmutatkoznak azok a jelek, amelyek 
alapján megállapítható, hogy ki a tehetség-ígéret (Fáyné Dombi & 
Sztanáné Babics, 2013). 

Kutatásom célja, hogy reális képet nyújtsak a 3-7 éves korosztály 
tehetséggondozásának jelenlegi hazai helyzetéről. Magyarországon a 
tehetséggondozás a világon egyedülálló hálózati rendszerben működik, 
melynek célja, hogy életkortól, szociokulturális háttértől, területi 
elhelyezkedéstől függetlenül, minden tehetség számára lehetőséget 
biztosítson adottságainak kibontakoztatásához. 

A kutatás első részében megnéztem, hogy a Nemzeti Tehetség Program 
és a Köznevelési törvény hogyan rendelkezik az óvodai 
tehetséggondozással kapcsolatosan. Ezt követően interjút készítettem 
óvodavezetőkkel, arról, hogyan valósíthatók meg a törvényben foglaltak 
és hogyan tudják biztosítani a tevékenység anyagi hátterét. 

Magyarországon és határon túl jelenleg összesen 1348 tehetségpont 
van, ebből 214 óvodai keretek között működik. A kutatás második 
részében megvizsgáltam, hogy milyen szerepe van az óvodáknak a 
tehetségtanácsokban, milyen az óvodai tehetségpontok területi 
elhelyezkedése, tevékenységköre. Áttekintettem a specifikus és az 
általános programokat, a tehetségpontok hatókörét és a hálózati 
kapcsolatrendszerét. Magyarországon példaértékű tehetséggondozó 
hálózat alakult ki az elmúlt 15 évben, melynek az óvodák is szerves részét 
képzik. 

 
Az óvodai tehetséggondozás törvényi háttere 
 
Napjainkban a tehetséggondozás elméletének és gyakorlatának 
körülhatárolásáról számos külföldi és hazai, elméleti és gyakorlati 
megközelítése létezik. Az óvodai tehetséggondozás rendszeréről, 
folyamatáról azonban kevés a kutatásokkal is alátámasztott elmélet 
létezik. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) kiemeli a 
tehetséggondozó programok hatásvizsgálatának jelentőségét. A 
Tehetségpontokkal szemben támasztott egyik szakmai minimum 
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követelmény a tehetséggondozó tevékenység önkontrollos 
hatásvizsgálattal történő szabályozása (Balogh, Mező & Kormos, 2011). 

A kora-gyermekkori életszakaszban még nem beszélhetünk 
egyértelműen tehetségekről, hanem tehetségígéretekről, tehetség 
csírákról, hiszen még nem kiforrott személyiségekkel találjuk magunkat 
szemben. Az óvodás korban először a gyermekek személyiségében azokat 
az értékeket keressük, melyek átlagon felüli adottságokat takarnak. Az 
óvodapedagógusok a célzott, szervezett megfigyelés módszerét 
használják. A mozgásos, zenei, matematikai, vizuális adottságok kapcsán 
a korai életszakaszban is megállapítható, hogy ki a tehetség-ígéret. 
Minden területen azonban nem mutatkozik meg ekkor még a kiemelkedő 
képesség, ezért az alapozó, széleskörű értelmi – érzelmi – erkölcsi 
fejlődés lehetőségét kell biztosítani (Fáyné Dombi & Sztanáné Babics, 
2013). 

A tehetséggondozást ma már a törvény egyértelműen szabályozza. 
Ezek kettő kiemelése fontos. Az Országgyűlés 2011-ben fogadta el a 
Köznevelési törvényt, mely több paragrafusában is foglalkozik az óvodai 
tehetséggondozással és komoly változást hozott az addig hatályban lévő 
szabályzókhoz képest. Új elemként jelenik meg a tehetséggondozás, 
hiszen a korábbi törvény az alapelvek résznél a gyermekek testi, értelmi, 
érzelmi, erkölcsi fejlődésének óvodai feladatait említette. (1.§) 

Az értelmező rendelkezések pontosan meghatározzák számunkra azt, 
hogy a kiemelt figyelmet és különleges bánásmódot igénylő gyermekek 
(SNI, BTM) között szerepelnek a tehetséges gyermekek is. (4. §) 

A pedagógiai szakszolgálatok tevékenységei között is új elem a 
tehetséges gyermekek támogatása, mely a pedagógusok, szülők számára 
segítséget jelenthet. (18. §) 

A pedagógusok jogait és kötelességeit tartalmazó fejezetben 
megfogalmazza azt, hogy az óvodapedagógusoknak gondoskodni kell a 
gyermekek tehetségének kibontakoztatásáról, valamint segíteni kell annak 
kibontakoztatását (Köznevelési törvény, 2011). 

Kiemelten tehetséges az a gyermek, aki átlag feletti speciális és 
általános képességekkel bír, kiemelkedő szintű kreativitással rendelkezik, 
és a feladatok iránt nagyfokú érdeklődést, motivációt és elkötelezettséget 
mutat. 

A Nemzeti Tehetség Program (2008) is foglalkozik az óvodáskori 
tehetséggondozással, hiszen szól a tehetséggondozás időbeli 
jogosultságáról, mely a dokumentum szerint kora gyermekkorban 
kezdődik. A speciális célkitűzések között megtalálható a tehetségek 
segítését kora gyermekkorban kell elkezdeni, valamint az, hogy óvodai 
tehetséggondozó műhelyek támogatására kiemelt figyelmet kell fordítani. 
A dokumentum említést tesz az általános és középiskolai, szakiskolai 
pedagógusok mellett az óvodai tehetséggondozó szakemberek 
munkájának megbecsülésének fontosságáról is. 
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A tehetséges óvodás 
 
Czeizel Endre tehetség-értelmezése szerint a tehetségek a korosztályi 
átlagot meghaladó, kivételes adottságot, potenciát, lehetőséget mutatnak. 
A tehetségígéreteknél a hajlam, a genetikai adottság és feltétele a 
tehetségnek, amelynek kibontakoztatását a szociokulturális háttér 
segítheti. Az óvodásoknál megfigyelhető sajátosságok a kiemelkedő 
megfigyelőképesség, motoros teljesítmény, egyedi gondolkodás és 
kifejezésmód, kreativitás, intuitív problémamegoldás, állandó 
tettrekészség, érdeklődés (Czeizel, 2015). A tehetséges gyerekek 
másként gondolkodnak és éreznek kortársaiknál. Alapvetően másként 
látják a világot, divergens gondolkodás jellemző rájuk. Sok esetben nem 
fogadja el őket e környezet, különcnek tartják őket. Kíváncsiak és 
erőteljesebben reagálnak a világ történéseire mint a többiek, de a kritikát 
nehezen fogadják. Gyors a felfogóképességük és belső vezérlésük alapján 
saját útjukat szeretik járni, amelyet jelenlegi oktatási rendszerünk 
nehezen tolerál (Gyarmathy, 2007). 

A harmonikus személyiségfejlődés meghatározó feltétele a tehetségek 
korai felismerése és az életkori sajátosságoknak megfelelően történő 
fejlesztése. A tehetségpalánták minél korábban jutnak sajtosságaiknak, 
képességeiknek megfelelő, fejlesztő környezetbe, annál nagyon esélyük 
van a teljes kibontakozásra. A fejlődés – fejlesztés folyamatát azonban 
egy élet során számos tudatos és nem tudatos környezeti hatás 
befolyásolja, ezért csak tehetségcsírák töredékének sikerül kiteljesednie 
(Kissné Zsámboki, 2018). Az óvodai tehetséggondozás az életkori 
adottságokból eredően eltár a későbbi tehetséggondozástól. A fejlődés 
ebben az életkori szakaszban sokoldalú tevékenységekkel, sokrétű 
cselekvési lehetőségekkel biztosítható. Kiváló lehetőséget biztosít ehhez a 
differenciált tevékenységszervezés, a kooperatív technikák alkalmazása, a 
projektmunka, a csoportos, páros és az egyéni tevékenykedtetés. 

Az óvodai tehetséggondozás célja a gyerekek erős oldalának a 
támogatása, de a tehetségterülethez kapcsolódó gyenge területek átlagos 
szintre hozása, valamint a tehetséggondozás mellett minden terület 
fejlesztése az életkori sajátosságoknak megfelelően. Ahhoz, hogy ez a 
folyamat megvalósulhasson, elfogadó légkört kell biztosítani, amely a 
személyiségfejlődést támogatja, azonban mindemellett biztosítani kell a 
pihenés, a kikapcsolódási lehetőséget is a tehetségek számára. 

2015-ben a Nyugat-Dunántúli régióban folytattak egy kutatást, amely 
során az iskoláskor előtti tehetséggondozás helyzetét vizsgálták. A kutatás 
eredményei alapján a vizsgált intézményekben a tehetséggondozás 
tekintetében a pedagógiai programok áttekintése alapján ellentmondásos 
kép rajzolódott ki. Átlagosan az óvodások alacsony százalékát érinti a 
tehetséggondozás, annak ellenére, hogy sokan mondják azt, hogy minden 
gyermek tehetséges valamiben és az intézmények folyamatosan 
szerveznek tehetséggondozási céllal programokat és a mindennapi 
gyakorlatban is beépítik ezt a tevékenységet (Kissné Zsámboki, 2018). A 
tehetséggondozás megítélése az utóbbi években sokat változott pozitív 
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irányba, de a gyerekek fejlesztése az intézményes nevelésben még mindig 
hibakereső, kompenzáló szemléletű. A gyermek óvodába kerülését követi 
a diagnosztizáló megfigyelés, melynek keretében rögzítik a 
hiányosságokat és ez alapján történik meg a fejlesztés A fordulatot az 
jelentené, ha a gyerekeket erősségeik alapján is megfigyelnénk és az ezen 
a területen megnyilvánuló erősségeik jelentenék a kiindulópontot. A 
pozitív irányú szemlélet erősíti a személyiséget, erősíti a helyes 
önértékelést és optimális légkört biztosít a tehetség kibontakoztatásához 
(Nagyné, 2011). 

A tehetségpontokra egyértelműen a pozitív szemlélet jellemző, az 
óvodapedagógusok azt figyelik meg, hogy melyik gyermek, milyen 
területen kiemelkedő és külön programok, foglalkozások keretében 
megfelelő körülményeket biztosítanak a tehetségcsírák fejlesztéséhez. 

 
Óvodai tehetségpontok 
 
Magyarországon jelenleg 214 óvodai tehetségpontban folyik a tehetségek 
támogatása. Ez a szám azonban még több, mivel működnek olyan 
tematikus tehetségpontok, ahol nem korosztályonként folyik a tehetségek 
fejlesztése. 

A tehetségpont hatókörét vizsgálva a tehetseg.hu-n található 2019. 
januári adatok szerint a legtöbb óvodai tehetségpont 67% helyi, 18% 
regionális, 15% térségi hatókörű. Az óvodai korosztállyal foglalkozó 
tehetségpontok között nem található működését tekintve országos szintre 
kiterjedő. 

A minősítést áttekintve a legtöbb tehetségpont 67% regisztrált, amely 
azt jelenti, hogy a kezdeti lépést megtették, megalapították a 
tehetségpontot és elindult a tehetségtámogató tevékenység. A következő 
lépés az akkreditáció, amely a tevékenység minőségét méri fel. Jelenleg 
az óvodai korosztály tehetséggondozásával foglalkozó tehetségpontok 
2%-a akkreditál és 31% kiváló minősítéssel akkreditált. 

A földrajzi elhelyezkedést tekintve a legmagasabb az óvodai 
tehetségpontok száma az országos összlétszámot tekintve az Alföldön 
(37%), majd ezt követi a Dunántúl (28%). A fővárosban az összes óvodai 
tehetségpont 16%-a található, azonban a kerületek közt nem egyenletes 
az eloszlás. A legtöbb a X. kerületben található, míg 11 kerületben 
egyáltalán nem található regisztrál tehetségpont sem. A határon túl 
mindössze az óvodai tehetségpontok 5%-a működik, és kizárólagosan 
Erdélyben. A többi határon túli magyarlakta településen jelenleg nem 
található óvodai tehetségpont. 

A következő ábra az óvodapedagógusok által megjelölt 
tehetségterületek eloszlását ábrázolja. Az online rendszerben egy óvoda 
természetesen akár több terület fejlesztését is kitűzheti célul egyidejűleg, 
hiszen az egyes területeket nem lehet egymástól teljes mértékben 
elhatárolni. 
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1. ábra. Az óvodai tehetségpontok által megjelölt tehetségterület 

 
Forrás: saját szerkesztés, Tehetségpontok www.tehetseg.hu [2019.03.20] 

 
A legtöbb helyen zenei képességfejlesztés folyik, a tehetségpontok 

részletesebb bemutatkozását áttekintve sok helyen működik zeneóvoda, 
néptánc-, és társastánc csoport és több más képességterület fejlesztése is 
a zene segítségével történik. Ilyen például sok óvodában a zenés, táncon 
idegennyelvi-foglalkozás, illetve a zenés, táncos sportprogram is. A 
következő leggyakrabban fejlesztett tehetségterület, amelyet már a korai 
életszakaszban is nagyon fontosnak tartanak, a természeti 
tehetségterület. Több helyen működik kis kémikusok, biológusok műhelye. 
A térbeli-vizuális képességek fejlesztése origami foglalkozásokon, 
rajpályázatokra felkészítő és díszlettervező és műhelyek keretében folyik. 
Az ügyes kezek foglalkozásokon sokféle technikát sajátítanak el a 
gyerekek, amelyekkel magasabb szintű alkotásokat készíthetnek. A testi-
kinesztikai terület fejlesztése a legtöbb helyen óvifoci keretében folyik, 
ahol helyi és regionális óvodai bajnoki fordulókat is rendeznek.  

A 2. ábrán az óvodapedagógusok által meghatározott tehetségkörök 
eloszlása látható. Ebben az esetben is egy tehetségpont több 
tevékenységkört is megjelölhet. 
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2. ábra. Az óvodai tehetségpontok által megjelölt tevékenységkörök 

 
Forrás: Saját szerkesztés, Tehetségpontok www.tehetseg.hu [2019.03.20] 

 
A differenciálást a gazdagítást és a gyorsítást senki nem jelölte meg, ez 

azonban természetes, hiszen 3-6 éves gyermekekről beszélünk, ahol még 
csak a tehetségígéret fedezhető fel. Érdekes azonban, hogy a tehetség 
tanácsadást tekintik legtöbben a feladatuknak, feltehetően a szülők 
számára nyújtanak segítséget ahhoz, hogy tudják gyermekeik számára 
támogató környezetet biztosítani. A tehetségazonosítást mindössze 54 
tehetségpont jelölte meg, pedig a korai életszakaszban nagyon fontos, 
hogy már az ekkor megjelenő kiemelkedő képességeket észrevegyék, 
hogy megfelelő lehetőségeket biztosítsanak ahhoz, hogy optimálás 
feltételek legyenek a fejlődéshez. 

Az óvodai tehetségpontok fenti adatai is azt igazolják, hogy már a korai 
életszakaszban is nagyon sok lehetőség van a kiemelkedő képességek 
fejlesztésére, de a földrajzi elhelyezkedést tekintve sok olyan fehér folt 
létezik, ahol jelenleg még nem folyik a tehetségek tudatos, szervezett 
fejlesztése. A legtöbb tehetségpont óvodai keretek közt folyik, sok 
esetben az intézményvezető a tehetségpont irányítója is. Így 
kiemelkedően fontos, hogy milyen mértékben tekinti feladatának a 
tehetséggondozást. 

 
Az óvodavezető szerepe a tehetséggondozásban 
 
A hazai tehetséggondozó szemléletben az innovatív törekvések hatására 
jelentős változások indultak el. A paradigmaváltás eredményeként a 
tehetséggondozás, részben vagy teljes egészében tudatosan, szervezetten 
irányított tevékenység lett. Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés részét 
képzi a tehetséggondozó tevékenység a vezetővel, a diákokkal, a 
szülőkkel, a pedagógusokkal készült interjú során. Az intézményi 
tehetséggondozásban a pedagógiai rendszer, a klíma a változásokat 
elősegítő, de akadályozó tényező is ehet. Ebben a folyamatban 
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kiemelkedő szerepe, felelőssége van az első számú vezetőnek. A cél 
megvalósítása érdekében a vezető irányítja a jogszabály által előírt 
szabályok megvalósítását az óvodában (Bíró, 2015). A tehetséggondozói 
munka nem választható el a vezetéstől. A jó vezető elismert, megbecsült, 
a munkát úgy látja, mint egy bizonyos célt megvalósítását szolgáló 
eszközt. Nem csak hisz a tehetséggondozásban, hanem személyesen is 
részt vesz a munkában (Lassúné, 2015). Az óvodavezetőnek meg kell 
teremtenie a megfelelő pedagógiai környezetet, a tehetség 
kibontakoztatását segítő klímát kell kialakítania. A tehetséggondozó 
rendszert azonban a gyerekek egyéni képességeit figyelembe véve 
folyamatosan fejleszteni kell. Első lépésben a vezetőnek kell képessé 
válnia a tehetséggondozó tevékenységre, majd az óvodapedagógusoknak 
is biztosítani kell a megfelelő képzést ahhoz, hogy a tehetségeket kellő 
szakértelemmel tudják fejleszteni. Közösen meg kell alkotniuk az óvoda 
tehetségfejlesztési programját, melynek személyi, tárgyi és szervezeti 
feltételét a vezetőnek kell megteremtenie a közösség segítségével (Bíró, 
2015). Nem utolsó sorban a tevékenység anyagi hátterét is meg kell 
teremteni. Kutatásom során a dunántúli régióban 15 óvodavezetőt 
kérdeztem meg a tehetséggondozás irányításában szerzett 
tapasztalatairól. 

 
Óvodavezetők véleménye a tehetséggondozásról 
 
A kutatás során interjút készítettem olyan óvodavezetőkkel, akik már több 
mint egy évtizede dolgoznak óvodapedagógusként. A tehetséggondozásról 
úgy vélekedtek, hogy nem csak törvényi kötelezettség, hanem a gyerekek 
személyiségfejlődése szempontjából is kiemelkedően fontos tevékenység. 
Céljuk olyan környezet biztosítása, amely megfelelő lehetőséget biztosít 
ahhoz, hogy minden gyermek megtalálja saját tehetségterületét. Az alábbi 
szófelhőben az látható, hogy mit tekintenek óvodavezetői feladatnak a 
tehetséggondozásban a megkérdezettek. 
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3. ábra. Az óvodavezetők véleménye a tehetséggondozással kapcsolatos vezetői 
feladatokról 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
Úgy vélik, hogy elsődleges feladat az óvodai nevelésen túli 

tehetséggondozó tevékenység tervezése, irányítása, szervezés. 
Kiemelkedően fontosnak tekintik az ehhez szükséges tárgyi és személyi 
feltételek biztosítását. Az óvodapedagógusokat külön képzések keretében 
fel kell készíteni az egyes tehetségek fejlesztésére. Az utóbbi időben ezt a 
MATEHETSZ által kiírt egyéni és csoportos képzésekre történő pályázással 
tudták biztosítani, ahol 10-15, illetve 30 órás tanfolyamot végeztek el, az 
óvodapedagógusok, illetve a legutóbbi alkalommal e-learninges képzés 
keretében szereztek új ismereteket. Gondot okoz azonban a képzésen 
résztvevő kollégák helyettesítése a hétköznapi tevékenységekben. Több 
helyen tanulnak a pedagógusok szakirányú továbbképzés keretében a 
tehetséggondozásról. A workshopok biztosítják a tapasztalatcsere 
lehetőségét, amelyek a hálózati működésnek köszönhetőek. Az óvodai 
tehetségpontok elsősorban a közelükben található tehetségpontokkal 
tartanak szoros kapcsolatot, több esetben kapcsolódnak az általános 
iskolai korosztállyal foglalkozó tehetségpontokhoz. A tehetséggondozáshoz 
szükséges anyagi forrást azonban nehezen tudják előteremteni. A legfőbb 
forrást a pályázatok jelentik, de a probléma az, hogy csak határozott 
időre, egy-egy ciklusra szólnak és így nem biztosítható a folyamatosság. A 
pályázati források mellett az alapítványok bevétele biztosít rendszeres 
alapot a programok megvalósításához, illetve több tehetségpont 
rendelkezik a szülők révén vállalkozói forrással. A tehetséggondozó 
tevékenységet külön kellene választani a hétköznapi tevékenységektől, 
mert jelen esetben ez többször összemosódik. A megvalósításához külön 
állandó, előre tervezhető költségvetési forrást kellene biztosítani. 



Tanulmányok a tanügy és az oktatástan világából, ISBN 978-615-5840-06-7 

129 

A vezetők fontosnak tartanák, hogy törvény írja elő, hogy az 
intézményeknek ki kell jelölnie egy személyt, aki megfelelő képzettséggel 
rendelkezik, és munkaköri feladatai közé tartozik a tehetséggondozó 
tevékenység szervezetése, irányítása. természetesen számára ezt a 
feladatot pótlékkal is kellene honorálni. 

 
Összegzés 
 
A tehetséggondozás területén törekedni kell a pozitív szemléletének 
kialakítására minden területen, valamint az óvodapedagógusok 
módszertani kultúrájának gyarapítására. Korunk gyermekeinek 
fejlesztéséhez aktivizáló módszerekre van szükség, amelyek inspiratívak, 
ösztönzik a kreativitásuk kibontakozását, motiválják és élményhez 
juttatják őket. A Nemzeti Tehetséggondozó Program segítséget nyújt a 
tehetségígéretek óvodai gondozórendszerének kialakításához, a komplex 
tehetséggondozó műhelyek működtetéséhez (Nagyné, 2011). 

A kutatás arra hívja fel a figyelmet, hogy a különleges bánásmódot 
igénylő gyermekek számára a tehetségfejlesztő foglalkozásokat külön kell 
választani a hétköznapi tevékenységtől. Ehhez külön tárgyi feltételeket 
kell megteremteni és a tehetséggondozás területen jól képzett 
pedagógusokat kell a tevékenységhez biztosítani. 

Az óvodai minősített tehetségpontok számát növelni kell annak 
érdekében, hogy a tehetséggondozó tevékenység átlátható legyen és 
mindenhol kiváló, tudatos, minőségi fejlesztést kapjanak a 
tehetségígéretek szakképzettséggel rendelkező tehetségfejlesztőktől. Az 
óvodai tehetségpontok területi eloszlását is javítani kellene, mert még sok 
fehér folt létezik, ahol feltehetően sok tehetséges óvodás él. A határon túli 
óvodákat is be kellene vonni, támogatni és segíteni kellene Erdélyen kívül 
más országokban is a magyarok lakta településeken a tehetségpontok 
alakítását. 

A tevékenységkör tekintetében fel kellene hívni a figyelmet arra, hogy a 
fejlesztés mellett a tehetségazonosításnak is kiemelkedően fontos szerepe 
van a korai életszakaszban. A fejlesztés során előtérbe kell helyezni a 
nyelvi és a logikai-matematikai területek fejlesztését is. 

Összességében jelenleg az óvodákban elindult a tehetséggondozás 
területén egy új, pozitív szemlélet. A tevékenység irányításában 
kiemelkedő felelőssége van az intézményvezetőnek és a jelenleg 
lelkesedésből, elhivatottságból sokszor szabadidejükben tehetséget 
gondozó óvodapedagógusoknak. 
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