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BEKÖSZÖNTŐ  

I/1. ÓVODAVEZETŐI KÖSZÖNTŐ 

„ A tehetség olyan, mint sportolónál az erő. Sokféle adottsága lehet az embernek, mégsem 
lesz senkiből világbajnok pusztán azért, mert magasnak, erősnek, gyorsnak született. A 
munka teszi a sportolót, a művészt pedig a munka, a technika, a szorgalom. Bármilyen 
okosnak születik is valaki, az csak útravaló. Akkor tudod felhasználni, ha előbb jó fegyvert 
kovácsolsz a gondolataidból”.                                                                                  Carlos Ruiz Zafón 

A jövő a gyermekeinken múlik. A mi feladatunk pedig az, hogy segítsünk nekik 
kibontakoztatni a mindannyiukban ott rejlő tehetséget.  

Ehhez nyújtott óriási segítséget a Parlament 2008. 12. 04-én, amikor elfogadta a 
Nemzeti Tehetség Programot, és a mögötte álló „Nemzeti Tehetség Alapot” 2028-ig, s 
ezzel utat nyitott a kiemelkedő képességű gyermekek felfedezéséhez és optimális 
fejlesztéséhez.  A jövő generációinak sikeressége érdekében célkitűzéseink között 
szerepel a tehetségcsirák kora gyermekkortól történő fejlesztése. 

Fontosnak tartjuk a tehetségsegítő hagyományaink őrzését és gazdagítását, az új 
tehetségsegítő kezdeményezések megalakulásának támogatását, valamint a 
tehetségsegítés szakmai színvonalának növelését. 

Együttműködünk a határon túli magyar tehetségsegítő programokkal. Hálózatainkat 
kiterjesszük a nevelési-oktatási intézményekre, az önkormányzatra, cégekre és civil 
szervezetekre, a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos támogatása érdekében. 
Intézményünk pedagógiai programja komplex, melyben fontos szerepe van a 
tehetséggondozásnak. 

Nevelőtestületünk innovatív, szakmailag állandóan megújulni képes, szereti a 
kihívásokat, elköteleződött a gyermekek fejlesztése ügyében, a tehetségek 
felkutatásában és fejlesztésében évek óta jelentős eredményeket ér el, kiaknázva a 
pályázati lehetőségeket minden területen. Őszinte szívvel ajánlom „Tehetségsegítő 
Óvodai Programunkat” abban a reményben, hogy a tehetséges gyerekek a jövőben 
lehetőséget kaphassanak olyan kiemelkedő teljesítményre, amely megelégedettséggel, 
örömérzéssel, és sikerélménnyel jár, s egyben ország-imázs teremtő erőként hat. 

„Nézni nézhet mindenki, de látni csak az láthat, akit az Isteni gondviselés ezzel a 
képességgel különösen megáldott. És ezek a különös képességgel megáldott emberek 
vannak hivatva az ember művelődéstörténelmét gyarapítani”.  

Csontváry Kosztka Tivadar 
Debrecen, 2011.                                      Szentpályné Mudri Margit 

          Óvodavezető 
                                                                  

http://www.citatum.hu/szerzo/Carlos_Ruiz_Zafon
http://www.citatum.hu/szerzo/Csontvary_Kosztka_Tivadar
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I/2. A DEBRECENI SÍPOS UTCAI ÓVODA 

TEHETSÉGSEGÍTŐ MUNKÁJÁNAK 

RÖVID TÖRTÉNETE  

 „… A tehetségben éppen az a szép, hogy él,  

hogy kiszámíthatatlan, meglepő.  

Hogy utólag úgy evidens, akár egy kör,  

de előre mégis tökéletesen megjósolhatatlan…” 

 (Pilinszky János) 

 

A Sípos Utcai Óvoda városunk legnagyobb óvodája, 11 csoportos, 55 éve működik, 289 
gyermek neveléséről, és fejlesztéséről gondoskodik. Évtizedek óta jellemző óvodánkra, 
hogy a legtöbb óvodapedagógus jó szemmel, időben észrevette, egy-egy gyermekben a 
nyiladozó tehetséget és támogatta annak kibontakozását, és a mai napig követi az 
egykori csemete sorsának alakulását. 

1999 óta Helyi Óvodai Programunk specifikumai között kiemelt területként szerepel a 
tehetséggondozás. Ekkor csupán egy óvodai csoporton belül készítettünk 
tehetséggondozó programot 10-12 gyermekre. 

Ebben a munkánkban jó alapot jelentett a Helyi Óvodai Programunk, amely Porkolábné 
dr. Balogh Katalin által kidolgozott Komplex Prevenciós Óvodai Program. Az 
azonosításban nagy segítséget jelent a program megfigyelési szempontsora, melyben 
előtérbe kerülnek a gyermek részképességeinek fejlettségi szintjei. 

2004 óta a csoportvezető óvónők megfigyelései alapján igyekszünk azonosítani óvodai 
szinten a középső és nagycsoportos gyerekek közül, hogy az egyes tehetségígéret 
gyermekek, mely területen ügyesebbek kortársaiknál. Már ekkor igyekeztünk a 
zeneoviban, kézműves foglalkozáson és gyermektornán is differenciáltan odafigyelni a 
tehetségígéretekre.  

Minden évben szülői értekezletet tartottunk a gondozásba vett gyermekek szüleinek, 
tanácsadást több esetben igényeltek szülők, illetve kollégák.  Minden nevelési év végén 
értékelést készítettünk a fejlesztés eredményességéről.  

2008 novemberben a Magyar Tehetség Társaság Óvodai Szekciójának Bázis Óvodája 
lettünk, több szekcióülésnek is helyet adva az elmúlt évek alatt. 
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2009. Március 6.-án Regisztrált Tehetségponttá, 2011. február 5.-én pedig Akkreditált 
Regionális hatáskörrel bíró Tehetségponttá vált intézményünk. 

2009-től már 7 tehetségműhelyünk működik a speciális szükségletek figyelembe 
vételével, a megalakult Tehetség Team-ünk koordinálásával. Természetesen ezt nem 
tekintjük végleges azonosításnak, csupán a megnyilatkozó csírák alapján és az 
átjárhatóságot biztosítva kerülnek egy-egy műhelybe csemetéink. Műhelyeinkben folyó 
munkánkra Szegedről 50 fő, megyénkből több mint 100 fő volt kíváncsi a 2010 tavaszán 
megtartott gyakorlati bemutatóink alkalmával.  

Az eltelt évtizedek alatt pályázatokkal és a magas szinten képzett humán 
erőforrásunkkal biztosítottunk fejlesztési lehetőségeket a gyermekeink számára. 

Legutóbbi nyertes pályázataink:  

 TÁMOP- 3.4.4./B-08/1. (8 695 823 Ft) 

 NTP-OKA-II: 5 műhely pályázatunk nyert, (5 x 500 000 Ft.)  

 NTP-OKA-II/1: 2 műhely, (400 000,+ 350 000 Ft) és az  

 NTP-OKA-XX.: szintén 2 műhely volt sikeres. (2 x 300 000 Ft)  

 

Összességében az Oktatásért Közalapítvány a Nemzeti Tehetség Program 
részeként  3 850 000 forinttal támogatta tehetségműhelyeinket.  

NTP-OKA-II. FürkÉSZ I. pályázatunk bekerült a Magyar Kormány számára készült 
Nemzeti Tehetség Program értékelésébe, mint kiemelkedő óvodai pályázat. Jó 
gyakorlatunk megtalálható a www.geniusztportal.hu -n, további információk 
munkánkról: www.siposovi-tehetsegpont.hu oldalon. Rövidített szakmai programunk a 
Dr. Balogh László által szerkesztett „A tehetség felismerése és fejlesztése” c. kiadványban 
is megtalálható lesz. 

http://www.geniusztportal.hu/
http://www.siposovi-tehetsegpont.hu/
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II.  A SÍPOS UTCAI ÓVODA  TEHETSÉGSEGÍTŐ    

PROGRAMJA  

II/1. CÉLOK ÉS ALAPELVEK 

A TEHETSÉG FOGALMA 

A sokféle létező definíció közül kollektívánk a legismertebbet és legelterjedtebbet 
választotta: 

 „A tehetségen a velünk született adottságokon alapuló folyamatos képzés, gyakorlás útján 
kialakult képességeket értjük, amely az élet egy vagy két területén az átlagosat messze meghaladó 
teljesítményt hozhat létre.” ( Harsányi István) /1/ 

A TEHETSÉG ÖSSZETEVŐI 

 

Renzulli, Mönks, Czeizel: 3-4 körös modelljei alapján: 

- motiváció (feladat iránti elkötelezettség), 

- kreativitás 

- képességek (átlag feletti általános és átlagot meghaladó speciális 
képességek) 

 Ezek kellő mértékű jelenléte esetén, ezek metszéspontjában jelenhet meg a 
tehetség. 

Kategóriák a tehetségben: 
tehetség <, talentum, < 
géniusz.  

Hatáskörében: kisebb 
közösség, < nemzeti, <vagy 
világra szóló tehetség. 

 

 

 

Összetevők: 
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- Általános és speciális képességek 

 

Ide sorolhatjuk a magas szintű elvont gondolkodást, a fejlett anyanyelvi 
képességeket, a jó memóriát, és a hatékony információ-feldolgozási stratégiákat. 
Szembetűnő lehet óvodában egy-egy korán írni, olvasni tudó gyermek, aki 
tájékozottságában vagy szókincsében is kimagasló. Ezekre a csemetékre 
igyekszünk jobban odafigyelni, több lehetőséget biztosítani számukra. 

A speciális képességek adják meg a tehetség jellegzetességét.  Már óvodában is 
megmutatkozhatnak a zenei és matematikai képességek tehetségjelei. 
Tapasztaljuk, hogy a vizuális területen kiválóságot mutató gyermekek nem 
feltétlen ezen a területen válnak tehetséggé. 

Azonban ezeken kívül még nagyon sokféle tehetség lehet. A Gardner-féle (1983) 
csoportosítás általánosan elfogadott. Igy mi is a csoportokban és a 
tehetségműhelyekben ez alapján csoportosítunk. (Lásd a műhely munkáknál.)  

- Kreativitás 

„Az alkotó elemek közül a kreativitás felkeltése és éltetése az óvoda egyik 
legfontosabb feladata. …Ne azt csináljuk, ami begyakorlott, a járt út, hanem valami 
egészen újat! Erre kell biztatni, ezért kell dicsérni a ránk bízott gyermeket is! A játék 
elképesztően fontos elem a kreativitás gyakorlásában.” Prof. Csermely Péter /2/ 

A kreativitás is több elemből épül fel:  

- originalitás (eredetiség) újszerű, szokatlan, nem sablonos módszerek,   
megoldások jelzik, 

-    flexibilitás (rugalmasság): nézőpontváltásra való képesség,  

-    fluencia (folyékonyság, ötletgazdagság), problémaérzékenység.  

A kreativitás fenti elemeire valamennyi műhelyünkben és a csoportokban folyó 
tehetséggondozás során ezekre való odafigyelés, biztatás, hangsúlyos feladatunk. 
Több esetben a napi szabadidős játéktevékenység során mutatja meg magát a 
gyermeki kreatívitás: szalvétatartóból billegő játékot hoz létre; a duplo virág 
pörgettyű lesz; az udvaron a nagyméretű lapát kilövő állomásból kerül kilövésre, 
ha befeszítjük a pad lécei közé; és még sorolhatnánk. Ilyenkor kell egy kreatív 
pedagógus aki, nem eltiltja ezen kísérletezéseitől, hanem kevésbé 
balesetveszélyes megoldások keresésére biztatja, és ötletét, újításait pedig 
megdicséri. 

- Motiváció, feladat iránti elkötelezettség 

Olyan személyiségtényezőket foglal magába, amelyek a magas szintű 
teljesítményhez az energiát biztosítják. Érdeklődés, versenyszellem, kitartás, 
emocionális stabilitás stb. Ezen háttértényezők fejlettsége nélkül nincs magas 
szintű teljesítmény. Óvodásokról elmondható, hogy érzelmi-akarati életük 
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fejlettsége még inkább befolyásolja fejleszthetőségük mértékét. Egy – egy téma, 
esetleg óvodapedagógus iránt teljesen elkötelezettek, ragaszkodóak, és 
csúcseredményeket lehet velük elérni. Más témák, vagy személyek esetében pedig 
szinte teljesen közömbösek, vagy egyenesen elutasítóak. Ezért is nagyon 
fontosnak tartjuk, hogy az egész nevelésünket hassa át az egymás közötti 
kommunikáció, tapasztalatcsere. 

Környezeti katalizátorok, befolyásoló tényezők a tehetség kibontakozásában: 

Társadalom: „Magyarország legnagyobb természeti kincse a tehetség” (Prof. 
Czeizel Endre) 

 Mit teszünk velük? (Pl.: Radnóti, Bartók, Kertész Imre, stb.) Nobel-díjasok, 
géniuszok, feltalálók: nem maradtak Magyarországon…  Aki itt marad, korán és 
nem természetesen hal meg. (Czeizel kutatásai alapján) 

Feladatunk még sok van. Messze még a tehetségbarát társadalom megléte! 
Törvényi szabályozás már van a tehetséggondozásról Magyarországon, de a 
közöttünk élő géniuszok kapnak e megbecsülést, elfogadást? Óvodánkban 
folyamatosan dolgozunk a tehetségbarát társadalom kialakulásáért. Pályázati 
céljaink között ez folyamatosan szerepel, Intézményi Tehetség Tanácsunk létre 
jöttét is többek között ez motiválta. 

Család: A tehetség felismerésének, kibontakoztatásának, támogatásának 
legfontosabb résztvevői. 

„Gyökerek a szülőktől, …. 

Óvodánk szülőkkel való kapcsolattartásáról a későbbiekben részletesen szólunk. 

Iskola, óvoda: „…szárnyak az iskolától” 

Milyen és mennyi lehetőséget biztosítunk? Értünk-e a nyelvükön? Gondozzuk, 
támogatjuk-e, vagy elnyomjuk? Tudnak-e szárnyat bontogatni, kínáljuk-e elég 
lehetőséggel őket, van-e tér, idő számukra? 

Észrevettük őket, vagy csendesen (valami okból) periférián vannak? 

Kortársak: Már óvodában is sokat tehetünk e hatás pozitív irányba való 
befolyásolása érdekében. Megtapasztaljuk napi szinten egymásra való hatásuk 
erejét. 

Sors faktor: egészség, véletlenek, események…. 

   (Pl. beiskolázás ideje, helye, módja) 
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A TEHETSÉGGONDOZÁSUNK CÉLJA 

„ ..zenei, matematikai és bizonyos mozgásbeli tehetség már óvodáskorban 
megjelenhet, s ezek programszerű fejlesztése már akkor fontos…alapozó korszak, 
..az érzelmi fejlődést kell biztosítani azzal, hogy törődünk a gyerekekkel az 
óvodában is, s engedjük őket játszani.”  

(Dr. Balogh László) /3/ 

Óvodáskorban csak tehetségígéretekről, gyanúról, csírákról, lehetőségekről 
beszélünk. 

Ezek azonosítása és fejlesztése, képességeik és személyiségük szerkezetének 
megismerése által lehetséges.  

Ezért óvodai tehetségsegítésünk céljai a következők: 

 A gyermeki képességek kibontakoztatása és lehetőségeik kibővítése. A tanulás 
iránti érdeklődés felkeltése, KOMPLEX SZEMÉLYISÉG FEJLESZTÉS játékos 
keretek között, érzelmi biztonság nyújtása mellett. Egyrészt saját óvodai 
csoportban az egész nap során, illetve az óvodánkban működő 
tehetségműhelyekben heti egy alkalommal. 

 Pozitív, inger gazdag környezet biztosítása, kihívások elé állítás, melyben 
tapasztalati úton fejleszthetik legjobb képességeiket, kreativitásukat. A 
megnyilvánuló tehetségcsíráikkal összefüggő képességeik ERŐS OLDALÁNAK 
TÁMOGATÁSA. 

 A gyermekek megismerése után az esetleg meglévő egyenetlen fejlődésből 
adódó problémák, lemaradások, hiányok okának feltárása és kezelésük, 
részképességek kialakítása, fejlesztése.  TEHETSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ GYENGE 
OLDAL FEJLESZTÉSE. 

 Megfelelő „légkör” megteremtése (kiegyensúlyozott társas kapcsolatok 
pedagógusokkal, fejlesztő szakemberekkel és a társakkal.)  

 Regenerálódás, pihenés, amely biztosítja a feltöltődést. 

  A szülők támogatása, konzultációk által a gyermek alaposabb megismerése. 
Esetleges problémák feltárása, közös megoldáskeresés. Iskolaválasztási és 
egyéb tehetséggondozással összefüggő tanácsadás. 

 Akkreditált Regionális Tehetségpontként, illetve a Magyar Tehetség Társaság 
Óvodai Szekciójának Bázis Óvodájaként, a Tehetségpontok hálózatába való 
bekapcsolódás és hálózatfejlesztés, más tehetségpontokkal való aktív 
együttműködés. Tehetségsegítés iránt érdeklődő óvodák segítése. Jó 
gyakorlatok átadása, szekcióülések, előadások, tapasztalatcserék szervezése. 
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ALAPELVEK 

Tehetségsegítő munkánkat folyamatosan igyekszünk szilárd filozófiai, pedagógiai és 
pszichológiai alapokra építeni, Dr. Polonkai Mária ajánlása alapján. /4/           

 A tehetségígéret gyermek fejlesztési programja ott kezdődjön, ahol ő van, 
ugyanakkor lehetőséget biztosítson arra, hogy olyan messzire menjen el a dolgok 
megismerésében, amennyire csak lehetséges.  

 Életkori sajátosságok figyelembevétele: játékosság, élmény és tapasztalatszerzés, 
érzelmi biztonság és pihenés, regenerálódás biztosítása. 

 A programunk inkább befogadó, mint kizáró attitűdöt képvisel. Csermely 
professzor szavaira utalva, mi sem szeretnénk, hogy idejekorán beszűküljön az 
érdeklődése egy fontos vagy sikeres részterületre sem, folyamatosan élmények 
széles skáláját, változatos lehetőségeket kívánunk számukra biztosítani. 
Tehetségműhelyek között is szabad átjárást biztosítunk. 

 Tehetségsegítési programunk az óvodai nevelésünk szerves részét képezi. A 
gyermek egész napjára vonatkozóan és a vele foglalkozó valamennyi felnőtt 
együttműködésén keresztül valósul meg.  

  A programunk a teljes személyiségre irányul, a tehetségígéret gyermeket a maga 
egyedi mivoltában fejleszti. (Magában foglalja az esetleges módosításokat, a 
tanácsadást, gondozást is.) 

 Programunk folyamatos erőfeszítés részét képezi, amelynek keretében a 
tehetségígéret gyermek beiskolázásának aktív résztvevői vagyunk. 
Együttműködünk a választott iskola tehetségprogramjával és pedagógusaival is.    
„ A tehetségprogramoknak az óvodában kellene kezdődniük és az iskola végéig 
folytatódniuk” (Dr. Polonkai Mária) /4/ 

 “…azt mondhatjuk, hogy mindenki lehet tehetséges!” “...azt a fogalmat, hogy 
“tehetségtelen”, ki kell húzni a szótárunkból.” (Prof. Csermely Péter) /5//6/  

 Szem előtt tartjuk Dr. Balogh László véleményét: „az óvodáskor alapozó szakasz”, és 
szenzitív volta miatt jelentős időszak a tehetségsegítésben. 

 Számunkra is az óvodai tehetségígéret elsősorban óvodás gyermek és csak 
másodsorban: tehetségígéret.  

 Magunkénak valljuk Dr. Herskovits Mária gondolatát: 

„ A tehetséggondozás nem minőségében különbözik tehát óvodai nevelőmunkánk 
egészétől, hanem a tehetségígéretek speciális szükségeit veszi figyelembe.” /7/ 
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II/2. A TEHETSÉGSEGÍTÉS FELADATAI 

 

A tehetséges személy teljesítményének kibontakozását segítő tervszerű 
beavatkozásaink 

 

A tehetségígéretek azonosítása: több módszer, eljárás együttes alkalmazása által. 

Saját óvodánk 5-7 évesei körében végzünk tehetségcsírák azonosítását.  

Azon gyermekek körében, akiket saját csoportban 1-2 éve két óvodapedagógus és 1 
dajka néni ismer, figyel és fejleszti személyiségét. 

Legfontosabb és legalkalmasabb óvodai tehetségcsíra azonosításnak a MEGFIGYELÉST 
tartjuk. 

 „ A pedagógus és a gyerek folyamatos együttes tevékenysége ad a legtöbb kapaszkodót a 
tehetség felismeréséhez..” (Dr. Balogh L.-Dr. Mező F.)/8/ 

Megfigyeléseink egyrészt a gyermek mozgásfejlettségére, testsémájának fejlettségére, a 
gyermek téri tájékozódásának, térbeli mozgásának fejlettségére, értelmi képességeire, a 
finommotoros koordinációjának fejlettségére, nyelvi kifejezőképességének fejlettségére, 
másrészt kreativitására, motivációs szintjére és magatartásformáira, szociális 
fejlettségére és érettségére irányulnak. (megfigyelési szempontsor mellékelve) 

Dr. Hegyi Ildikó: „ A Porkolábné Balogh Katalin–féle  fejlettségmérő lapoknak 
behozhatatlan előnye, hogy a mindennapok során alkalmazhatóak, teljesen 
beleágyazódnak az óvoda szokásos életébe, nem kívánnak semmilyen különleges 
szervezést.”/9/ 

Mivel az óvodánk Helyi Óvodai Programja is a Komplex Prevenciós Programra épül, 
illetve annak helyi adaptációja, ezért Tehetségprogramunkban, Porkolábné dr. Balogh 
Katalin Komplex Prevenciós programjának fejlettségmérő lapjai és tulajdonságlisták 
alapján történik az azonosítás és kerül fel a gyermek neve a „Potenciális tehetségek 
megtalálása” elnevezésű listára. (Ennek eredetijét Dr. Tóth László: Tehetségesek tanítása 
c. kötetéből vettük át, és dolgoztuk át saját szempontok szerint. Lásd a mellékletben.) 

Óvodai tehetségsegítő programról lévén szó, kiemelten fontosnak tartjuk, hogy mind 
kollektíván belül, mind a szülők és gyerekek felé hangsúlyozva tolmácsoljuk, hogy az 
óvodai tehetségsegítés során nem zseniket azonosítunk, még csak nem is tehetségeket, 
csupán nyiladozó tehetségcsírákat szeretnénk észrevenni, és még azonosítás sem biztos 
ilyen esetekben! Nem húzunk rá senkire egy „zubbonyt”, és nem mondjuk senkiről, hogy 
tehetséges x területen, vagy nem tehetséges! Fontos vezérfonalaink az azonosítás és 
fejlesztés területén az alábbi szaktekintélyek szavai, szakmai tapasztalatuk: 
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Dr. Balogh László: „ … zenei, matematikai és bizonyos mozgásbeli tehetség már 
óvodáskorban megjelenhet, s ezek programszerű fejlesztése már akkor fontos… alapozó 
korszak, .. az érzelmi fejlődést kell biztosítani azzal, hogy törődünk a gyerekekkel az 
óvodában is, s engedjük őket játszani.” /10/ 

Prof. Csermely Péter: „ A tehetségmérés pszichés feltételekhez is kötött. Ha rossz 
passzban van a gyerek, akkor ember legyen a talpán, aki képes megmérni a tehetségét. 
Másnap talán meg tudta volna mérni, de nem másnap történt a mérés. A konkrét mérések 
tehát sokat segíthetnek, de soha nem tudják a tehetség teljességét visszaadni. 
Emiatt is vigyáznunk kell az alkalmazásukkal.” /11/ 

Beazonosított tehetségígéreteinket - a Tehetség Team és a szülők, saját csoportot vezető 
óvodapedagógussal is egyeztetve - ajánljuk egy-egy tehetségműhelybe, ahol azonban 
nyitottságot és átjárhatóságot biztosítunk. Egyéni fejlesztési tervek, és 30 órás tematika 
kerül kidolgozásra. Évvégén egyéni szöveges értékelés készül műhelyenként és 
gyermekenként, figyelembe véve a Komplex Prevenciós Program megfigyelési 
szempontsorának eredményeit. 

A megítélés informális forrásai:  

 Anamnézis, Beszoktatás tapasztalatai 

 Személyes megfigyelések, jegyzetek a gyermek megnyilvánulásairól 

     (saját csoportjában, minden gyermekről, tulajdonság lajstromok figyelembevételével). 

 „Potenciális tehetségek megtalálása„ c. lista kitöltése a csoportvezető 
óvodapedagógusok tapasztalatai által. Minden évben szept. 15-ig. 

 Szülői vélemények, jelzések. 

 

Formális források  

 Helyi Óvodai Programunk részét képző „Fejlettségmérő lapok”, 

 Gyermeki produktumok, munkák gyűjteménye, 

 Részképesség mérések: figyelem, emlékezet, szókincs, gondolkodás, 

 Kreativitás-mérés (Torrance-körök), 

 Szabadidős tesztek, 

 Pszichológus által végzett képességvizsgálatok, 

 Egyes esetekben Pedagógiai Szakszolgálat véleménye. 

A tulajdonság listák, megfigyelési szempontsorok, „Potenciális tehetségek megtalálása” 
c. lista a mellékletben csatolva megtalálható. 
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BEVÁLOGATÁS 

Azok a gyermekek kerülnek be a tehetséggondozásba, akikre a listában szereplő 
tulajdonságok többsége ráillik, illetve a „Potenciális tehetségek megtalálása” listán is 2-3 
alkalommal is felkerül a neve, valamint akiknek a szüleik erről a tehetséggondozásról 
szóló szülői értekezleten nyilatkoztak. Ezen a szülői értekezleten bemutatkoznak a 
Tehetségsegítő Team tagjai, és ismertetik a szülőknek a beválogatás szempontjait, a 
fejlesztési lehetőségeket és a játékos fejlesztő foglalkozások célját, tartalmát. 

   

Az év során folyamatosan ajánlhatnak újabb gyermekeket a csoportvezető óvónők, a 
tehetséggondozó programba. Azok, akik szeretnék, hogy gyermeküket bevonjuk, 
többféle lehetőségből válogathatnak:  

Csak gyermekük regisztrációját és nyomon követését kérik, nem kívánják, hogy a saját 
csoportjukon kívül más területen az óvoda fejlessze gyermeke tehetségcsíráit. 
Többnyire abból az okból kifolyólag, hogy ő saját maga teszi ezt meg otthon, vagy az 
óvodán kívül. 

Kérheti, hogy csak egyénileg foglalkozzon az adott gyermek csoportvezető óvónője, vagy 
más szakember óvodánkban gyermekével. 

Az óvodánkban működő, mikrocsoportos, de óvodai szintű játékos foglalkozások 
keretében, azaz valamelyik tehetségműhelyben, kívánja gyermekét a programunkba 
bevonni. 

KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL 

A szülőket értesítjük minden év szeptember 20-ig, hogy gyermekük részvételét a saját 
óvónők és a Tehetség Team ajánlása alapján melyik műhelybe javasoljuk.  

Októberben szülői értekezletet szervezünk, ahol tájékoztatást kap az óvodai 
Tehetségsegítő Programunkról. Dönthet támogatási szándékáról, aki szeretné, hogy 
gyermekét bevonjuk, kérdőívet tölt ki a műhelyvezetők részére, gyermekének jobb 
megismerését segítve ezzel. 

Természetesen előfordulhat olyan, hogy valamely gyermek nem szerepelt az óvónői 
ajánlásokban, de a szülő jelzi, hogy szerinte a gyermeke tehetségjeleket mutat. Ilyen 
esetekben fogadóórán várjuk a szülőt és egyeztetünk a gyermek részvételéről. Az is 
előfordult, hogy a gyermek nem szeretett volna egy műhelyben sem részt venni, a szülő 
unszolása ellenére sem, természetesen ezt is tiszteletben tartottuk. A másik véglet is elég 
sűrűn előfordul, hogy a gyermekek egymástól hallva az izgalmas műhely munkákról 
szeretnének csatlakozni. Ilyenkor a szülővel és óvodapedagógussal egyeztetve, 1x-2x, pl. 
hiányzók helyett, „kóstolásra” visszük a kíváncsiskodót és kölcsönösen „belekóstolunk 
egymásba”, a szó nemes értelmében. A gyermek megízleli a műhelyben folyó munkát, a 
műhelyvezető pedig mérlegeli a gyermek megmutatkozó képességeit, majd dönt a 
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gyermek műhelybe vonásáról, vagy a következő évi műhely létszámába kalkulálja a 
kíváncsiskodót. 

Folyamatos a kapcsolattartás és konzultáció a szülők, óvodapedagógus, és 
műhelyvezető között. Többször megkeresik a távoli csoportban dolgozó műhelyvezetőt 
is információkért. A Nyári Intenzív Tehetség Napok alkalmával pedig kölcsönösen 
hasznosíthatták az egész napos együttlét előnyeit, hiszen a pedagógus nem csak heti egy 
órán átfigyelhette és fejleszthette a gyermeket, hanem 5 napon át folyamatosan. A szülő 
pedig napi kétszer konzultálhatott gyermekéről a műhelyvezetővel. 

Intézményi Tehetségsegítő Tanácsunk munkájából is aktívan kivették részüket a 
szülők. 

Nyíltnapokon, bemutatókon, fellépések alkalmával betekintést nyerhetnek gyakorlati 
munkánkba. 

Év végi értékelést kapnak a gyermekről a szülők, illetve nyomon követés időszakában 
kérdőíveket töltenek ki és oklevél másolatokat hoznak be. 

Tehetségsegítő munkánkat nagylelkű adományaikkal segítik a „Csillagvirág Óvodai 
Alapítvány” által, többször szponzorok, kapcsolatok feltérképezésében is segítettek. 

TANÁCSADÁS 

A tanácsadás tartalma szerint két nagyobb csoportba sorolható: 

 1./ a tehetséggel szorosan összefüggő területek: tehetségazonosítás, tehetséggondozás; 

 2./ a tehetséggel lazábban összefüggő, de lényeges területek. Például: „tanulási 
problémák,” kreativitás, motiválás, pályaorientáció-óvodából iskolába, életvezetési 
problémák, magatartás stb.  

A tanácsot kérő személy lehet: 

 a) a szülő,  

b.) tehetségesekkel foglalkozó szakember,  

c) az óvodás gyermek saját csoportvezető óvónője,   

d) a tehetség témakörrel ismerkedő egyéb személy, más intézmény. 

Valamennyi tanácsadás fajtára volt példa és igény az elmúlt években óvodánkban. 
Szülőknek, saját kolléganőknek, Tehetségpontoknak és még nem Tehetségpont 
óvodáknak, szakszolgálatnak és érdeklődő kollektíváknak adhattunk tanácsot, illetve 
kérhettük mi is szakember tanácsát. Az MTT Óvodai Szekcióülések keretében Dr. Bóta 
Margit tartott előadás-sorozatot, többek között a tanácsadás pszichológiájáról. 
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II/3. A TEHETSÉGSEGÍTÉS TARTALMA 

SAJÁT ÓVODAI CSOPORTBAN FOLYÓ TEHETSÉGSEGÍTÉS 

A BEAZONOSÍTOTT TEHETSÉGÍGÉRETEK GONDOZÁSA 

Célja szerint lehet:  a)  a tehetséggel összefüggő erős oldal támogatása, 

                                      b) a tehetséggel összefüggő gyenge oldal fejlesztése, 

                         c) a tehetség hatékony fejlesztéséhez szükséges pszichológiai                                                                                                                                  
háttértényezők (energia, motiváció, feltöltődés stb.) kibontakoztatása. 

 

A tehetséggondozás alapvető eszközeit alkalmazzuk: a gazdagítást és dúsítást. 
Ennek keretében a tehetségígéreteknek, adottságaikkal összhangban, 
folyamatosan többet nyújtunk tehetségük kibontakozásához. Ennek alapvetően 
Passow által meghatározott négy gazdagítási fajta közül, két fajta jelenik meg 
csoportban és tehetségműhelyben folyó tehetséggondozásunk során. 

Egyrészt a tartalmi gazdagítás, hiszen az általánosan tárgyalt témakörökön túl, 
figyelembe vesszük a gyermekek érdeklődését, szükségleteiket, spontán 
ötleteiket is, és igyekszünk a témaköröket a gyerekekre szabottan szerkeszteni. 

Másrészt a feldolgozási képességek gazdagítását igyekszünk megvalósítani, 
hogy gyermekeink kreatív és kritikus gondolkodásának fejlesztése is előtérbe 
kerülhessen, felfedező tevékenységek közben.  

Erős oldal fejlesztése során:  

- Jól érezze magát, kihívás legyen neki egy-egy gazdagító foglalkozás. 

- Motivált legyen a gyermek, számára érdekes témáról legyen szó, minden 
műhelyben, de a csoportokban hangsúlyt helyezünk a gyermek spontán 
ötleteire, általa felvázolt érdeklődési terület körbe járására. 
Óvodapedagógusaink nem esnek kétségbe, ha egy-egy betervezett téma 
helyett valamelyik gyermek, otthonról hozott hétvégi élménye, könyve kerül a 
gyermekek figyelmének középpontjába, sőt a nagyfokú motivációt kihasználva 
járják a témát körbe. 

- Fontosnak tartjuk, hogy kapjon elég lehetőséget a meglévő ismereteinek 
elmondására, kérdezhessen, gondolkozhasson, kutathasson.  

- Fejlődjön divergens gondolkodásmódja, kreativitása, logikai készsége, 
szövegértése, és kommunikációs képessége, bővüljön aktív és passzív 
szókincse, rövid és hosszú távú emlékezete, vizuális és auditív memóriája. 
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- Személyiségfejlesztés is megvalósuljon ezen alkalmakkor: tolerancia, empátia, 
kudarc-és sikertűrő képesség fejlesztése. 

- Érdekes programok által is gazdagítunk és dúsítunk: 

Fürkész vetélkedő, Kincskeresés szervezése által.  

Kirándulásokat, koncert és múzeumlátogatásokat, HAJDÚTÁNC programokon 
részvételt, iskolalátogatásokat, rajzpályázatokon, versmondó-, 
tornaversenyeken való részvételt biztosítunk és szervezünk számukra.  

- Minden egyes alkalommal szem előtt tartjuk az alapelveinket: életkori 
sajátosságokat, játékosságot, tapasztalatszerzést, érzelmi biztonság 
biztosítását. 

 Gyenge oldal fejlesztése, képességeken belüli egyenetlenségek, 
disszonanciák enyhítése, mind csoportban, mind a tehetségműhelyekben 
hangsúlyos terület, a Komplex Prevenciós Óvodai Programunk miatt. Képzettség 
és eszközök rendelkezésre állnak ahhoz, hogy a ránk bízott csemetéinkre valóban 
igaz legyen: „Kudarc nélkül az iskolában”:   

Az alábbi területek kerülhetnek felszínre egy-egy nevelési év elején történő 
megfigyeléseink alakalmával, mint a gyermek képességeinek gyenge oldala: 

 Nagymozgások és egyensúlyérzék, téri tájékozódás, testséma. 

 gyorsaság,  

 finommotorika,  

 szem-kéz koordináció, 

 figyelemkoncentráció és feladattartás,  

 beszéd-, és kifejezés problémái, 

 szociális érettség hiányosságai, 

 szociális életképesség, 

 önállóság, 

 érzelmi és akarati élet szélsőséges megnyilvánulásai, önuralom, 
bátorság, konfliktuskezelés, agresszió stb. 

 

A tehetséggondozással kapcsolatos egyéb feladataink: 

o Csoportban és a tehetségműhelyben is a pedagógusok feljegyzéseket 
készítenek a gyermekek megnyilvánulásairól, fejlődéséről, sikereiről, 
beválogatott gyermekekről a csoportnaplóban bejegyzést tesznek. (Lásd 
mellékletek: Csoportnapló részlet – Tehetséges gyermekek, 
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különfoglalkozáson résztvevők névsora című oldalak.) Évvégén értékelést 
készítenek. 

o Adott esetben, a szülő jóváhagyásával, óvodánk pszichológusa különböző 
tesztekkel erősítheti meg a beazonosítást, a fejlődést, esetleges 
hiányosságokat. 

o A beazonosításnál felsorolt informális és formális források, eljárások 
alkalmazása a fejlesztés során is. 

o Fogadóórák biztosítása, iskolák és/vagy civil szervezetek látogatásainak 
szervezése, konzultációk szervezése a szülők-gyermekek számára, igény 
esetén. 

o Minden csoportban a csoportnaplón belül és az Személyi anyagokon belül, 
egyéni lapokban is feljegyzések készülnek a tehetségígéretek 
megnyilvánulásairól, teendőkről. (beleértve a vezetői tehetségígéretekről 
is) ajánlásokat fogalmaznak meg a saját csoportjukban dolgozó óvó nénik a 
fenti csoportok valamelyikében (7-féle tehetségterületen) való részvételre. 
( pályázatok és versenyek, ajánlások, illetve elért sikereik regisztrációja is 
itt történik.) 

o Pályázati lehetőségek feltárása és sikeres pályázás során rendelkezésre 
álló forrásokból: nyári táborok, intenzív tehetségnapok, fesztiválok, 
ünnepségek, nyíltnapok szervezése. 
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   TEHETSÉGMŰHELYEKBEN FOLYÓ TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAMOK 

 

        TEHETSÉGMŰHELYEINK KIALAKULÁSÁNAK RÖVID TÖRTÉNETE 

 

Az óvodánkban közel 20 éve működik gyermektánccsoport, ahol népi gyermekdalok és 
gyermekjátékok feldolgozása zajlik a gyermekek nagy örömére. Zeneóvoda, 
gyermektorna és kézműves műhely is régóta (kb. 1997-99 óta) várja a 
különfoglalkozások iránt érdeklődő gyermekeket, akiket a szüleik kérésére vontunk be 
ezekbe a csoportokba. 

1998 óta fogalmazódott meg, hogy érdemes lenne ezekben csoportokban differenciált 
csoportokat létre hozni: egyrészt azoknak, akik felzárkóztatás jelleggel, vagy pusztán 
érdeklődésből járnak ide, másrészt azoknak a gyermekeknek, akik ezen a területen 
kimagaslóbbak a többiek közül. Sőt óvodai szinten felmerült az igénye, hogy értesítsük a 
szülőket arról, ha valamely gyermeket tehetségígéretnek látnak saját óvó nénik, 
javasoljuk a gyermek részvételét ezeken a foglalkozásokon. 

2003-ban készült belső használatra egy útmutató valamennyi óvodapedagógus részére, 
segítve a tehetségcsírák felfedezését, támogatását. Elméleti bevezetőt, 
tulajdonságlistákat, módszertani ajánlásokat, szakirodalom listát tartalmazott ez az 
összeállítás. Későbbiekben jött létre hasonló elgondolással és célokkal a matematika 
fejlesztő foglalkozások differenciált csoportjaként a „Játékos matematika” 
tehetségműhely, 2010-ben ebből vált ki a JátszhasSAKK. Az Aranyecset a Kis kézműves 
foglalkozásokon túli tehetséggondozó műhelyként jött létre. Zeneóvodai foglalkozások 
résztvevői közül a legkiemelkedőbb képességű gyermekek kerültek a Pöttöm Pacsirták 
csoportba, a Gyermektorna legügyesebbjei pedig az Örökmozgó Tehetségműhely tagjai 
közé. 

Tehetségműhelyeink száma és elnevezése 2009 ősze óta az alábbi felsorolás szerinti 7   
műhely, 2010-től 8.  

 Csillagvirág tánccsoport 

 FürkÉSZ 

 Aranyecset-műhely 

 Örökmozgók 

 Pöttöm Pacsirták 

 Mesekuckó 

 Játékos matematika 

 JátszhasSAKK 
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Legkorábban 1998-tól a „Micimackó” komplex tehetségműhely működött tisztán 
tehetséggondozási céllal.  

Kognitív képességekben kimagasló gyermekek részére, heti egy délutáni 
foglalkozással. Természet és társadalom témakörben, anyanyelvi- mese - dráma, 
matematikai képességfejlesztés számtalan lehetőségével. Ez idő tájt csak egy, 
saját óvodai csoportból válogattuk a csoport tagjait. Későbbi évek során már 
valamennyi nagycsoportosból válogattuk a Micimackósokat, csoportvezető 
kolléganők ajánlásai alapján. 

Ezt a műhelyünket neveztük át 2009-ben FürkÉSZ- műhellyé, és témájában is 
természet és társadalmi témakörök maradtak, mivel a matematikai és dráma- báb 
funkciót átvette az időközben megalakult Játékos matematika és Mesekuckó 
tehetségműhely. 

 

SZERVEZETI KERETEK A TEHETSÉGMŰHELYEKBEN 

 

Heti egyszeri foglalkozások, kb. 30-50 perces időtartamban. Többnyire 8-9 fővel. 

2 műhelyvezető pedagógussal és 1 dajka néni segítségével, valamely 
különteremben, vagy a tornateremben.  (Műhelyenként változó létszámot az 
alábbiakban feltüntetjük.) 

Több műhely esetében délutáni alvás időben valósul meg a foglalkozás, ami több 
nagycsoportos tehetségígéretünk számára külön öröm! Azon gyermekek esetében 
ahol nagy még az alvás igény, a műhelyben való részvételt eltoljuk a következő 
félévre. 

Valamennyi műhelyben 25- 30 órás tematika kidolgozására kerül sor év elején, a 
céloknak és alapelveknek megfelelően, differenciáltan a gyermekekre szabottan. 
Tartalmában és a személyiségfejlesztés területén is, helyi óvodai programunkkal 
azonosan, komplexitás valósul meg. 

Tehetségműhelyek rendkívüli előnye, hogy a gyermek óvodai szinten találkozhat 
hasonló képességű gyermekekkel, esetleg ez az a hely számára, ahol valóban 
„élesben” használhatja kimagasló képességeit és nem biztos, hogy mindig ő az 
egyetlen, aki tudja a választ, vagy a legügyesebb, stb. Olyan motivációs helyzetet 
és új kapcsolatokat, barátokat, helyzeteket teremt számára, ami mindenképp 
hasznára válhat személyiségének fejlődése során. 

Óvodánkban az alábbi 8 tehetségműhelyben történik tehetséggondozás. Az adott 
tehetségműhelynél megjelöltük a Gardner-féle csoportosítás szerinti képességterületet. 

 Ezek a következők: 
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1) TERMÉSZETI-TEHETSÉGTERÜLET: FÜRKÉSZ  (1998-2009-IG: MICIMACKÓ 
CSOPORTKÉNT, 2009 ÓTA: FÜRKÉSZ)  

 

Kiemelkedő intellektusú, kreatív, kíváncsi gyerekeknek (ötletesség, kreativitás, szókincs, 
tájékozottság, érdeklődés, logikus és divergens gondolkodás, emlékezet-
memóriafejlesztés van előtérben, a gyerekeket érdeklő környezeti és társadalmi témák 
által, sok fürkészési lehetőség biztosításával.) 

A foglalkozásokat vezeti: Szilágyi Ildikó és Erdődi Attiláné tehetségfejlesztési 
szakértők, óvodapedagógusok, és Bujdosó Tiborné fejlesztő óvodapedagógus. 

A foglalkozások heti 1x, alvás időben kerülnek megtartásra. A csoport létszáma: 
8- 9 fő. 

A műhely pályázati támogatásai: 

2009 nyarán két hetes FürkÉSZ-tábor a Hajdú-Bihar Megyei Közoktatásért 
Közalapítvány 200 000 Ft bérjellegű támogatásával, 4 fő. 

2010-ben az Oktatásért Közalapítvány két 30 órás műhelyünk munkáját 
támogatta 500 000 – 500 000 Ft-tal. Ezeknek a nyertes pályázatoknak (FürkÉSZ I. 
– FürkÉSZ II.) a 30 órás tematikáját az alábbiakban közöljük. 

A TÁMOP 3.4.4. pályázat keretében 5 nap FürkÉSZkedésünket támogatta 50 000 
Ft eszközvásárlással, valamint táborvezetők díjazásával. A FürkÉSZ vetélkedő 
szervezését eszközvásárlással, a gyerekek és zsűri díjazásának és 
megvendégelésének összegével támogatta az Európai Unió és a Magyar Állam. 
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2) ZENEI TEHETSÉGTERÜLET: PÖTTÖM PACSIRTÁK (1997 ÓTA)  

 

Zeneóvodai foglalkozások zenei tehetségígéreteknek, kreativitás és 
improvizációs, zenei képességfejlesztés. Gazdagítás-dúsítás: folyamatosan 
élményszerű, rendkívül játékos műhelyfoglalkozások, gazdag 
hangszerkészlettel, különleges óvodai dal és dalos játék gyűjteménnyel. 

Műhelyvezetők: Kálmánné Antal Mónika zeneóvoda vezető és mentálhigiéné 
szakember, óvodapedagógus, és Tóth Jánosné óvodapedagógus.  

A műhelyfoglalkozásokat heti 1x, délelőtti időszakban tartják.  

      A csoportlétszám: 10-12 fő. 

A műhely pályázati támogatásai: 

OKA műhely munka támogatására 500 000 Ft. A nyertes 30 órás műhelymunka 
alábbiakban megtekinthető. 

TÁMOP 3.4.4. keretében szintetizátorral és ritmushangszerekkel gyarapodhatott a 
műhely, illetve a NYIT Napok keretében eszközvásárlásra és NYIT műhelyvezetők 
heti díjazásának támogatását nyerték meg. 
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3) VIZUÁLIS-TÉRI TEHETSÉGTERÜLET: ARANYECSET (2009 ÓTA)  

 

„Művészórák” ahol az élmény, a kreativitás, a képzelet képi kifejezése, vizuális 
kommunikáció fejlesztése a cél. 

A műhely vezetője Kiss Attiláné és Kosztinné Riskó Edit óvodapedagógusok és 
Vargáné Szabó Ildikó művésztanár, szülő önkéntes segítőként vesz részt a műhely 
munkájában. 

Számtalan rajzpályázat díjnyertesei az itt alkotó óvodások. Országos és városi, iskolai 
rajzpályázaton lettek dobogós helyezettek alkotásaikkal. 

Vizuális nevelésünk színvonalának emelésében sokat jelent L. Ritók Nórával, a 
Tehetséggondozás nagykövetével évek óta tartó szakmai kapcsolatunk, óvodánkban 
tartott előadásai és gyakorlati bemutatói. 

Pályázati támogatásuk: OKA pályázat keretében: 500 000 Ft-ot vizuális eszközökre 
és egy továbbképzésre, a TÁMOP 3.4.4.-en belül pedig 3x70 000 Ft eszköz vásárlás a 
3 Játszóház lebonyolításához, illetve a NYIT Napok keretében eszközvásárlás és 
bérkifizetésre nyertünk támogatást. 

Országos Rajzpályázat szervezésére is nyert az óvodánk a TÁMOP keretében 
támogatást. A zsűri elnöke szintén L. Ritók Nóra volt, illetve a Benedek Elek Általános 
Iskola, Tehetségpont tanító nénije: Lakatosné Kozma Andrea, aki nagy lelkesedéssel 
fejleszti óvodánkból iskolájukba került ügyes „rajzosokat”, több országos és városi 
rajzpályázatot is megnyerve velük. (Legifjabb tehetségígéretek: Taricska Viktor és 
Nagy Olivér) 

A nyertes OKA-pályázat 30 órás programját az alábbiakban közöljük. 
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4) ZENEI ÉS TESTI-KINESZTETIKUS: CSILLAGVIRÁG TÁNCCSOPORT (1994 ÓTA) 

 

Népi gyermekjátékokkal, népi hangszerekkel, népviseletekkel és 
mesterségekkel való ismerkedés. Saját motívumok, tánc improvizáció és 
kreativitásfejlesztés a cél. 

Műhelyvezetők: Kiss Attiláné és Krizsán Gabriella gyermektánc oktató 
óvodapedagógusok. 

A csoport létszáma: 20 fő (A táncos, köralakítással járó tevékenységek ezt a 
minimum létszámot igényelik, azonban ezen belül differenciáltan több 
lehetőséget kapnak a valóban tehetséggyanús gyerekek.) 

Hetente egyszer, délelőtt szervezik a műhelyt. 

Pályázati támogatásuk: OKA keretén belül 350 000 Ft-ot nyertek eszközre és 
műhelyvezetésre, Táncház látogatásra. 

A TÁMOP 3.4.4. keretében a NYIT Napok támogatását nyerték meg, eszközök és 
bér formájában. 

Nyertes OKA pályázatuk 30 órás programját az alábbiakban adjuk közre. 
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5) TESTI-KINESZETIKUS TEHETSÉGTERÜLET: ÖRÖKMOZGÓK  

(1998-ig, mint gyermektorna különfoglalkozáson belül differenciáltan, 2009 óta, 
tehetségműhelyként.)  

Labdás és nem labdás mozgáskoordináció fejlesztés, mozgásfejlesztés 
izgalmas történeteken keresztül. Célja: a mozgás és sport megszerettetése, 
tehetségkeresés, mozgás koordinációs és kondicionális képességek 
fejlesztése. Foci, floorball és zsinórlabda foglalkozások, versenyekre való 
felkészítés. 

A műhely vezetői: Gáborné Mózes Nóra MLSZ „D” edző, Kékiné Török Edit, Dr. 
Pappné Radnai Mariann és Tóth Jánosné óvodapedagógusok. Hetente egyszer alvás 
idő után találkoznak a tornateremben a műhely résztvevői, 12-15 fő. (Szintén csapat 
játékok minimum létszáma miatt). 

Az Örökmozgók több városi szintű verseny dobogósai a zsinórlabdában és 
floorballban, ovi-fociban.  Közülük négy fiú képviselte városunkat az Országos 
Ovifoci Fesztiválon Budapesten (2011.06.11.) Nyertes pályázataik: OKA 400 000 FT 
eszközre és műhelyvezetésre. (30 órás tematika az alábbiakban csatolva)  

TÁMOP 3.4.4. keretein belül NYIT Napok eszközeire, kirándulásra autóbusz 
bérlésére, bérre kaptak támogatást. Ezen kívül a Magyar Labdarúgó Szövetséggel 
kötött együttműködés keretében 100 000 Ft értékű sport eszközvásárlást, 2011-ben 
150 000 Ft hasonló támogatást nyertek. 



 26 

6) INTERPERSZONÁLIS TEHETSÉGTERÜLET: MESEKUCKÓ (2009 ÓTA) 

 

Szókincsbővítés, pontos beszédértés, verbális és nonverbális kifejezőkészség 
fejlesztése. A metakommunikációs jelzések helyes felismerése és alkalmazása, 
dráma és szituációs játékok által. Igényes irodalmi élmények iránti 
fogékonyság és nyelvi humor érvényesülésének biztosítása. 

A műhelyt vezeti: Kovácsné Elek Margit nyelv- és beszédfejlesztő óvodapedagógus, 
és Takácsné Csordás Katalin beszédfejlesztő óvodapedagógus. 

Heti egy alkalommal, ebéd után „kuckóznak”, 10- 12 gyermek részvételével. 

Nyertes támogatásuk NTP-OKA-II.: 500 000 Ft eszközre és műhelyvezetésre, 
színházlátogatásra. 

2011/12-ben a Csokonai Színházzal kötött megállapodás értelmében többször is 
részt vehetnek színházi foglalkozásokon. 
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7) LOGIKAI-MATEMATIKAI: JÁTÉKOS MATEMATIKA (2007 ÓTA) 

  

Tehetségműhelyükben a megfigyelésekre épülő tapasztalatszerzés keretében 
történik a különböző matematikai képességek fejlesztése. Így nyílik lehetőség 
gyermekeink számára a felfedezésre, a problémamegoldásra, a kreativitásra, 
új megoldások keresésére, rendezésre, csoportosításra, tartós 
koncentrálóképességre, jó rendszerező képesség fejlesztésére.  

A műhelyet vezeti: Seres Erika és Nagyné Ambrus Györgyi fejlesztő 
óvodapedagógusok.  

Heti egyszer délelőtt játszhatnak Számországban a gyerekek, akiknek a létszáma 8-9 
fő. 

Nyertes OKA pályázatuk: 300 000 Ft támogatást nyertek, eszközre és műhelyvezetés 
díjazására. 

Több gyermek, dobogós lett, a városi és levelezős ovi-matek versenyeken. 

Nyertes pályázatuk kidolgozott 30 órás programját az alábbiakban közöljük. 
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8) LOGIKAI-MATEMATIKA: JÁTSZHASSAKK (2011 ÓTA) 

 

„ A sakkjáték egy tó, amelyben egy szúnyog megfürödhet, és egy elefánt belefulladhat.” 

                                   ( Indiai szólásmondás) 

A Sakk-ovi célja, a sakkjáték megkedveltetése, valamint a sakkon keresztül 
tanítható tulajdonságok és fejleszthető képességek, illetve a sakk sportban 
tehetséget mutató gyermekek felfedezése. 

 Nem célunk minden gyermekből versenysakkozót faragni, de kialakítjuk biztos 
táblaismeretüket, megismertetjük őket a bábuk mozgásával, a sakktáblával és annak 
korlátaival. Ezen idő alatt kortársaiknál jobban fejlődik logikus gondolkodásuk, 
kreativitásuk, figyelmük, türelmük, problémamegoldó képességük. Megtanulnak 
figyelni egymásra, illetve megtanulják kezelni a győzelmet és a vereséget.  

A műhelyt vezeti: Szilágyi Ildikó és Kompár Mónika óvodapedagógusok.  

Heti egyszer találkoznak 10-12 csemetével.  

Nyertes OKA pályázatuk 300 000 Ft-os keretét eszközvásárlásra és műhelyvezetésre 
nyerték. Sikeres 30 órás tematikájukat az alábbiakban csatoljuk. 
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III.  EREDMÉNYEK A KIMENETI FÁZISBAN  

 

      NYOMON KÖVETÉS, EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ  ISKOLÁKKAL, 
CIVILSZERVEZETEKKEL 

 

 A programnak tulajdonítható hatás kimutatására, óvodáskorban legmeggyőzőbb 
visszacsatolás az iskolai eredmények nyomon követése: sikerei bizonyíthatják, 
hogy sikeres volt az azonosításunk, gondozó tevékenységünk. A Tehetségpont 
hálózat egyik sarkalatos feladata, hogy átadja egyik Tehetségpont a másiknak az 
információkat, eddigi tapasztalatokat az adott tehetségígéret gyermekről. 

 Ezt az általános iskolákkal készített együttműködési megállapodásaink, illetve 
egyedi (igény szerinti) „kísérő leveleink” segítik. 

Ezt szolgálja a „Nyomon követő dosszié” bevezetése: Beváltotta –e a 
tehetségígéret a hozzáfűzött reményeket, tanulságok levonása, stb. (Oklevelek, 
sikerek bizonyítékainak gyűjtése, szülői vélemények, volt óvodásaink 
tapasztalatai, stb.) 

Kérdőíveink tanító néniknek, szülőknek, volt óvodásoknak a mellékletben 
megtalálható. 2010-től első osztályos volt óvodásaink tanítóiknak, a Renzulli-
Hartmann – skálát küldtük el, hogy annak segítségével jellemezzék volt műhely 
lakóinkat. 

Felmerült jogos gondolata Tehetség Teamünknek, hogy ne csak azon gyermekek 
után „nyomozzunk”, akiket mi tehetséggyanúsnak találtunk, hanem az összes volt 
ovisunk tanítóját kérdezzük meg, így kaphatunk valós képet arról, kik azok, akik 
csak később nyíltak meg. A kérdőíveket 1., 5.  osztályban a tanítók és szülők 
kapnák meg, a 9. osztályban csak a volt ovisunk írna emlékeiről, pozitív és negatív 
élményeiről és terveiről. 

EGYÜTTMŰKÖDŐ  PARTNEREINK 

 

 Egyrészt a TÁMOP 3.4.4. pályázatunk keretében születtek együttműködési 
megállapodások, amelyeket szeretnénk a pályázati projekt lezárulta után Regionális 
Tehetségpontként és Bázis Óvodaként újra írni, és partnereinket megkeresni, további 
együttműködésre invitálni. Igyekszünk potenciális és háttér partnereinket is elérni és 
megnyerni az óvodai tehetségsegítés ügyének. 
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Eddig partnereink: 

 Védőnői Szolgálat, (Ruyter utcai Védőnői Szolgálat) 

Bölcsödék: 

 Faraktár Utcai Bölcsőde 

 Varga Utcai Bölcsőde 

 

Óvodák: 

 Áchim A. u. Óvoda, Debrecen (Tehetségponttá vált együttműködésünk révén) 

 Holló J. u. Óvoda, Debrecen (Szintén a TÁMOP 3.4.4. projektünk ideje alatt regisztrált 
Tehetségpontként) 

 Ispotály Utcai Óvoda, Debrecen (harmadik partner óvodánk, Tehetségpont 
regisztrációjuk folyamatban van.) 

 Százszorszép Óvoda, Debrecen (Szándékukban áll a Tehetségpont regisztráció) 

 Szolnoki Városi Óvodák Tehetségpont (T.pont) 

 Szegedi ÓVI 

 Együttműködési megállapodásunk nincs, de kölcsönösen tartjuk a kapcsolatot a további 
Tehetségpont Óvodákkal: Szabadságtelepi Óvoda, (Debrecen), Mesekert Óvoda 
(Debrecen), Ifjúság Utcai Óvoda (Debrecen), Alsójózsai Kerekerdő Óvoda, Bárczy Anna 
Városi Óvoda (Téglás) 

HATÁRON TÚLI KAPCSOLAT: 

 Sepsiszentgyörgyi Benedek Elek Óvoda – Testvér Óvodánk, 

 Nagyvárad, 52. számú óvoda 

Iskolák: 

 Karácsony S. Ált. Iskola, Debrecen (T.pont) 

 Petőfi Sándor Ált. Iskola, Debrecen (T.pont) 

 Benedek Elek Ált. Iskola, Debrecen (T.pont) 

 Bocskai István Általános Iskola, Debrecen (T.pont) 

 Huszár Gál Iskola  és AMI, Debrecen  (T.pont) 

 DE Kossuth L Gyak Ált. Isk., Debrecen  

 KFRTK Gyak. Ált. Isk., Debrecen 

 Igazgyöngy Művészeti Iskola, Berettyóújfalu, L. Ritók Nóra Tehetséggondozás 
Nagykövete 
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Pedagógiai Szakszolgálat 

 Városi Pedagógiai Szakszolgálat Debrecen. (T.pont) 

 Kőbányai Pedagógiai Szakszolgálat 

 Pesterzsébeti Pedagógiai Szolgáltató Intézet 

Civil Szervezetek: 

 HAJDÚ TÁNCEGYÜTTES 

 Kodály Z. Zeneműv. Szakközépisk. és AMI, Debrecen 

 Debreceni Sportcentrum Kht., Debrecen (T.pont) 

 Hajdú-Bihar Megyei Labdarúgó Szöv., Debrecen 

 a DE Pszichológiai Tanszék Oktatói, Debrecen 

 MTT. Óvodai, tanítói, művészeti, környezetvédelmi szekciói 

 

Média: 

 Hajdú- Bihari Napló 

 Tehetség folyóirat 

 DTV 
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IV. TEAM-MUNKA 

SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGÜNKRŐL  

 

Szakmai munkaközösségünk évtizedek óta áll a minőségi óvodapedagógia szolgálatában. 
Célunk, hogy a ránk bízott óvodások minőségi fejlesztése folyamatosan, mindig 
biztosítva legyen, ezért 2000 óta működtetjük intézményünkben az Intézményi Minőség 
Irányítási Programot, kidolgoztuk a teljesítmény értékelés rendszerét, amelyet már 
szintén több éve (2007 óta) alkalmazunk is. Minőségirányítási és Teljesítmény-
értékelési Teamek működnek a Szakmai Munkaközösségünkön belül. Ez folyamatos 
szakmai megújulást, egyéni szakmai önállóságot és fejlesztést, frissítést igényel 
kollektívánktól, de megtérül a befektetett munka, hiszen évek óta túljelentkezés 
tapasztalható Sípos Utcai Óvodában a beiratkozások alkalmával. 

Rendszeresen részt veszünk városi továbbképzéseken, előadásokon, konferenciákon.  
Gyakran vállaltak kollektívánk tagjai is szakmai bemutatókat Pedagógiai Napok 
alkalmával.  

A Komplex Prevenciós Óvodai Programot alkalmazva (a városunkban csak két óvoda 
dolgozik ezzel), a hajdúböszörményi főiskolai karon is beszámolnak a kollégáink a 
program előnyeiről és működtetéséről. Minden évben szervezünk havonta-két havonta, 
belső továbbképzéseket is, a legfontosabb és legaktuálisabb nevelési kérdések körében. 

Saját csoport naplót szerkesztettünk és fejlesztjük folyamatosan az igények alakulása 
szerint. 

Felmerülő témakörökben többször történt az elmúlt években játékok gyűjtése, ezek 
tematikus és rendszerezett, kiegészített gyűjteménye készült el a TÁMOP 3.4.4. pályázati 
projektünk keretein belül, melyet mellékletként csatoltunk. Tehetségprogramunkhoz 
segédanyagként kiváló segítséget jelenthet, mind a csoportban, mind a 
tehetségműhelyeinkben folyó tehetséggondozó foglalkozásokhoz. 

Szintén saját Helyi Óvodai Programunk sajátossága már 1998 óta, a helyi specifikumok 
között szerepel, mentálhigiéné és a tehetséggondozás. 
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TEHETSÉGSEGÍTŐ TEAMÜNK MUNKÁJÁRÓL 

 

A fentiek természetes következménye volt, hogy 2009-ben megalakítsuk Tehetség 
Teamünket, azzal a céllal, hogy az 1998 óta tartó tehetséggondozó tevékenységünk 
szakmailag megalapozott és kellően körültekintő lehessen. 

Tehetség Teamünk megalakulásának aktualitását az is adta, hogy ebben az időszakban 
erősödött fel a tehetséggondozás ügye hazánkban, egyrészt a 20 éves Kormány Program 
kapcsán, másrészt a Tehetségpontok hálózata illetve a témában kiírt pályázatok özöne 
révén. 

Ezen aktualitások egyértelművé tették, hogy az évek óta tartó ez irányú munkánkat 
rendszerbe kell foglalni és intézményi szinten kell koordinálnunk. Közben folyamatosan 
érkeztek, honlapunk és más szakmai jelenlétünk miatt, tehetséggondozással kapcsolatos 
megkeresések más intézményektől és magán személyektől, hogy betekintést 
kaphassanak ez irányú szakmai munkánkba. Szilágyi Ildikó 2008-as megkeresése és 
felkérése is (az MTT Óvodai Szekciójának Bázis Óvodája címre való javaslatával és 
Tehetségpont regisztrációnkra vonatkozóan) a Team létre jöttét kívánta meg. 

Tehetség Team-ünk tagjai: a tehetségügy iránt elkötelezett óvodavezetőnk, 
tehetségfejlesztési szakértő óvodapedagógusaink, fejlesztő pedagógusok és közülük 
többen egyúttal a tehetségműhelyeink vezetői is.  

Feladata a team-nek: rendszerbe foglalni az óvodai tehetségsegítésünk eddigi 
munkáját, tapasztalatait, jövőbeni terveit, illetve a műhelyekben folyó tehetségsegítő, 
fejlesztő munkát szakmailag koordinálni. Ez kiváló segítséget is nyújtott tehetségpont 
akkreditációnk idején, hiszen már kész tervek és működési rendek álltak 
rendelkezésünkre, rendszerben tudtuk átgondolni ez irányú tevékenységeinket. 

INTÉZMÉNYI TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCS   

„A Tehetségsegítő Tanács olyan helyi, vagy térségi kezdeményezésre létrejött 
szerveződés, amely a lehető legszélesebb szakmai és társadalmi összefogással segíti a 
tehetségek felkutatását, fejlesztését, a tehetségek produktumainak hasznosulását és a 
szükséges erőforrások bővítésének lehetőségeit. Tevékenységével hozzájárul a 
tehetségbarát társadalom kialakításához.”      (Dr. Balogh László – Dr. Mező Ferenc) /12/ 

Első alakuló ülésünk apropóját adta, hogy TÁMOP 3.4.4 pályázati projektünk részét 
képező Nyári Intenzív Napokat, e napon (2010. 07. 07.) zártuk, és mindenki, 
intézményvezetőség, szülők, pedagógusok friss élményekkel telve tudtak a 
tehetségsegítés ügye mellé állni. 

Először a TÁMOP 3.4.4. számú, „Csillagvirág”  Óvodai Tehetségsegítő Projekt tartalmi 
bemutatására került  sor Szentpályné Mudri Margit és Erdődi Attiláné által. 
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Tájékoztatás hangzott el Tehetségpont Hálózatok rendszeréről, Magyar Géniusz 
Programról és továbbképzési lehetőségeiről, valamint a www.geniuszportal.hu és a 
www.siposovi-tehetségpont.hu honlapok létrejöttéről és hasznosíthatóságáról. 

Az intézményünk Tehetségsegítő Tanácsa megalakulásának célja, a jelenlévők 
felkérése a csatlakozásra, munkánk támogatására. Célunkat a fenti idézettel tettük 
azonossá, amellyel valamennyi résztvevő azonosulni tudott, illetve elfogadta és 
tanácskozás indult a további partnerek (potenciális és háttér) illetve szervezetek, 
magánszemélyek bevonásáról. 

       Ezután  került sor a Tanács Tagjainak megválasztására. 

Itt idéznénk hozzászólásokat, elhangzott véleményeket:  

1. A NYIT napokról és a műhelyek közötti átjárhatóságról, elismerőleg szólt Borbély 
Andrea, szülő. 

2. A NYIT Napok  magas színvonalát dicsérte és köszönte, Petrovicsné Popovics 
Hajnalka, szülő. 

3. Szilágyi Ildikó értékelte a Tehetségpont 2 éves tevékenységét és a 
Tehetségpontokkal való együttműködését, beszámolt a NYIT-Napokon résztvevő 
más óvodák tapasztalatairól. 

4. Kálmánné Antal Mónika a műhelyvezetők nevében megköszönte a NYIT napok 
megvalósításának lehetőségét, az intézményvezetés támogatását és 
segítségnyújtását. 

Ezután Nyilatkozat aláírására került sor a támogatásról és az ITT munkájának 
segítéséről. 

Határozat született a későbbiekben elkészítendő dokumentumok előkészítéséről, amivel 
megbízta az elnökséget a tagság: A Tehetségsegítő Tanács célkitűzéseiről, szervezeti 
felépítéséről, partneri hálózat kialakításáról, éves munkatervről, ügyrendről. 

Az Intézményi Tehetségsegítő Tanács munkájáról a projektnyitó és záró 
konferenciánkon is hallhattak a résztvevők, a szülői szekció tagjai továbbképzéseken és 
előadásokon is részt vettek az elmúlt év során. 
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V.  RENDEZVÉNYEK A CÉL  ÉRDEKÉBEN  

 

NYÁRI INTENZÍV TEHETSÉGNAPOK 

 

 

(2010. július 1.-7.) 

Miért és kinek jó a Nyári Intenzív Tehetségnapok? 

Szülőnek -  jó helyen, izgalmas dolgokra kap lehetőséget a gyermeke, ráadásul a nyári 
szabadságolások idején! Napi szinten találkozik hasonló képességekkel bíró gyermekek 
szüleivel, tehetségfejlesztő kollégákkal. 

Gyermeknek –   ő a legfőbb nyertes! Sok új élmény, sok új barát, a régiek megőrzése 
mellett! Egész nevelési évre való élményanyagot gyűjthet össze! 

Kollegáknak -  új helyeken, új kollégákkal, új izgalmas dolgokat vihet véghez, sok 
kirándulásra és játékra van lehetősége, jobban megismerheti a tehetségígéretként 
megtalált ovisokat, napi tevékenység és egész napos együttlét során figyelheti meg őket. 

Régi ovisokat hívhatunk meg, akik beszámolnak jelenlegi ovisainknak sikereikről, ami 
által megerősítést nyerhetünk munkánk hasznosságáról, létjogosultságáról. A nyomon 
követés interaktív tevékenységgé válhat. 

A NYÁRI INTENZÍV TEHETSÉGNAP 5 napon át tartott óvodánkban, ahol minden nap 5 
különböző tehetségterületen folyt a gyermekek fejlesztése: 

 Csillagvirág tánccsoport 

 FürkÉSZ 

 Kézműves-műhely 

 Örökmozgók 

 Pöttöm Pacsirták 

  

Fotók és részletes programok a www.siposovi-tehetsegpont.hu honlapunkon 
tekinthetőek meg. 

http://www.siposovi-tehetsegpont.hu/
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 FÜRKÉSZ- VETÉLKEDŐ (ÖTLET ÉS MEGVALÓSÍTÁS) 

 

Az ötlet már évekkel ezelőtt megfogalmazódott a fejünkben, szerettük volna 
gyermekeink természet és társadalom területén való jártasságát más óvodák, hasonlóan 
ügyes és kellőképpen kíváncsi gyermekeinek képességeivel összemérni. Miért ne 
lehetne óvodásoknak is rajz és versmondó, tornaversenyeken kívül más megmérettetést 
is szervezni?  Mivel előttünk ezt senki nem tette meg, (legalább is bennünket erről nem 
értesített), úgy gondoltuk, mi látunk a szervezéshez. Tehetségpontként és az alakulóban 
lévő hálózat részeként, a Szabadságtelepi és Ifjúság Utcai Óvodák kollektívájával 
egyeztettünk terveink felől. 

Kétszer tartottunk egyeztető „tárgyalásokat”, megvitatva a nevét a készülő 
vetélkedőnek, és természetesen a tartalmi részek kidolgozása volt a legtöbb egyeztetést 
kívánó feladat. Mind három óvodának a pedagógusai részt vettek a lebonyolításban, és 
több blokkban valósult meg a vetélkedő. (Előzetesen megegyeztünk a felkészítés 
mikéntjéről és hogyanjáról is, minden témakörről, amit a vetélkedő érinteni fog.) 

A zsűri tagjai: Török Istvánné a MTT Környezetvédelmi szekciójának vezetője, 
Komáromi Julianna Petőfi Sándor Iskola igazgatója, valamint Szilágyi Ildikó az MTT 
Óvodai Szekciójának résztvevője. (2010 októberében: Hetei József Benedek E. Ált, Isk. 
igazgatója, Némethné Dávid Irén az MTT Tanítói Szekciójának vezetője és Puskásné 
Dienes Andrea óvodavezető voltak a zsűri tagjai) 

Meghívtuk a közeli intézmények képviselőit is, láthassák ők is a három óvoda 
tehetségígéret gyermekeit. 

A vetélkedő neve a hasonló témaköröket érintő FürkÉSZ műhelyünkről kapta nevét, és 
az időpontját a „Földünk Világnapja”-ra, október 21.-re tettük. Mindkét esetben (2009-
ben és 2010-ben is) a Sípos Utcai Óvoda adott otthont a vetélkedőnek.  

Témakörök: 

-  Képzelet és kreativitás: Meseszövés képrészletek alapján, mondóka megzenésítés. 

- Térlátás, percepciófejlesztés és csapatmunka: zöldségek a takaró alatt, zöldség és 
gyümölcs puzzle,  

- Térbeli óriás társasjáték: találós kérdésekkel a természet, a társadalom témakörökből, 
kakukktojás játékok, zenei játékok és feladványok, szelektív hulladékgyűjtés, mit mivel 
mérünk, miből mi lesz? Párosító játékok, KRESZ feladványok, képes - sudoku. 2010-ben 
kiegészítettük: kreatív feladványokkal (kupakból toronyépítés, elkezdett rajz 
befejezése), régészeti ásatással, zenei és irodalmi blokkokkal. 

2010-ben már a pályázati projektünk partner óvodáival szerveztük hasonló 
vetélkedőnket. (Áchim, Holló, Százszorszép Óvoda). 
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Mindkét évben nagy izgalommal készültek a gyerekek és rendkívüli módon élvezték az 
egész délelőttöt, mi úgy gondoltuk, hogy mindenki aranyérmes legyen, de az ő 
igazságérzetük azt diktálta, hogy aki először ért célba, az a csapat a győztes. Kreatív 
zsűrink azonban mindkét évben egyénileg is értékelte a gyerekek erősségeit. 
„Csillagvirág Óvodai Alapítványunknak” és az uniós pályázatunknak köszönhetően a 
gyerekek érmekkel, oklevéllel, és értékes ajándékokkal térhettek haza.  A partner 
óvodáink képviselői szívesen jönnének a következő években is hasonló vetélkedőre, 
gyermekeik is erről kérdeztek bennünket. Ezen nagyszerű élmények miatt úgy 
gondoljuk, hogy érdemes már óvodásoknak is ilyen jellegű vetélkedőket szervezni! 

 

JÁTSZÓ- ÉS TÁNCHÁZAK  

Játszóházakat már évek óta szervezünk óvodánkban, többnyire évszakonként 1-1-et, 
gyermekek és szülők örömére. Különböző vizuális technikákat és kézműves 
tevékenységeket próbálhatnak ki együtt. Sok–sok egyéni megoldási lehetőséget 
biztosítva és tárva eléjük. Nem utolsó sorban pedig az együtt alkotás örömét kell még 
hangsúlyoznunk. 

 Ezen alkalmak vidámságát és élettel teli voltát emeli, hogy a pályázati projektünk 
keretében összekötöttük a játszóházak szervezését a táncházakkal, ahol több ízben is a 
Szeredás Népi Zenekar szolgáltatta a vidám talpalávalót! Meghívtuk volt óvodásainkat is 
akik, még óvodavezetőnk irányítása alatt tanulgatták tizenhat évvel ezelőtt az 
alaptánclépéseket, ma azonban már a Hajdú Táncegyüttes, a Debreceni Népi Együttes, 
vagy a Forgórózsa Együttes kiváló táncosai. Ilyenkor lehetősége nyílott a tánccsoportunk 
tehetségígéret gyermekeinek is felvillantani kitűnő improvizációs és kreatív 
képességeiket, ritmus és formaérzéküket, szépen szárnyaló gyermeki hangjukat. Ezt a 
hagyománnyá váló rendezvényünket is újra és újra igénylik gyerekek és szülők egyaránt. 

 

PALÁNTA FESZTIVÁL  

A tehetségfesztivál, mint új fogalom, a Magyar Géniusz Program része és alapötlete, mi 
azonban kerestük, hogyan lehetne ezt „óvodás” nyelvezetre lefordítani, egyedivé tenni. A 
“palánta” jelzőként kiválónak bizonyult, híven tükrözve, milyen korosztály között 
keressük a tehetségcsírákat. Egyedisége még abból adódik számunkra, hogy egyrészt 
partner intézményeinket, akiket sikeresen “vonzottunk be” a Tehetséghálózatba (4 
óvoda), illetve azon együttműködő partner intézményeinket hívjuk meg a fellépők, akik 
olyan tehetségpalántákkal foglalkoznak, akik tehetségcsíráikat a Sípos oviban kezdték 
bontogatni (általános iskolák, zeneiskolák, művészeti együttesek.) Az idei Palánta 
Fesztiválunkat (2011-ben) a Magyar Géniusz Program támogatta a helyszín (Lovarda) 
terembérletével és a konferencia előadójának biztosításával.  
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VI. SZEMÉLYI, TÁRGYI, PÉNZÜGYI FELTÉTELEK  

 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK  

HUMÁNERŐFORRÁSUNK:  

3 fő szakvizsgázott tehetségfejlesztési szakértő (valamennyien saját 
csoportjukban végzett munkájukkal együtt és azon túl végzik ilyen irányú 
feladataikat),  

16 fő szakvizsgázott fejlesztő pedagógus, (egyéni- differenciáló, mentálhigiéné, 
zeneóvoda vezető, gyermektánc-oktató, gyermektorna-vezető, tanító, 
szociálpedagógus, nyelv- és beszéd fejlesztő)   

1 fő logopédus,  

2 fő pszichológus (1 fő a Felismerés Alapítványtól, illetve keretszerződés alapján 
Dr. Bóta Margit klinikai szakpszichológus segíti munkánkat.) 

Óvodavezető: az óvodai tehetségsegítés elindítója óvodánkban, a 
tehetséggondozás elkötelezett szakembere. 

Tehetség Team vezető: Erdődi Attiláné tehetségfejlesztő óvodapedagógus, 
Szilágyi Ildikó tehetségfejlesztő óvodapedagógus, a Magyar Tehetség Társaság 
Óvodai Szekciójának vezetője. 

A csoportokban folyó tehetség azonosítást és fejlesztést a csoportokban dolgozó 
óvodapedagógusok végzik, egyrészt többségük szakvizsgás, másrészről pedig 
részt vettek valamennyien a Géniusz továbbképzések keretében 30 órás 
képzésben. 

A tehetségműhelyeket 2 -2 fő szakvizsgázott óvodapedagógusunk vezeti. 

Valamennyi műhely munkáját 1 -1 dajka néni segíti heti rendszerességgel. 

 (Mindezek tehetségműhelyenként a működési rendben, minden nevelési év 
elején rögzítésre kerülnek. Helyszínek, időpontok, felelősök.) 
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TÁRGYI FELTÉTELEK  

Az óvodánkban (országosan, városi szintű, illetve fenntartónk által kiírt) pályázati 
forrásokból, valamint a szülői adományokból sikerült mind a csoportszobák, mind 
a tornatermünk jelentős felújítását és eszközbővítését megvalósítani. 

Csoportszobák felszereltsége: nagy méretű tükör, egyensúlyozó játékok, 
lépegetők, szótagoló teknősök, ügyességi játékok, Logico készletek, fejlesztő 
játékok, eszközök, szerep játékok és gyakorló játékok eszközei, építő játékok 
(több féle), CD- lejátszó, számítógép, könyvek, kártyák, dramatizálás és bábozás 
eszközei és kellékei, vizuális eszközök, babzsákok, homokozó-vizező asztal. 

Tornatermünk felszereltsége: 

Bordásfalak, tornaszőnyegek, zsámolyok, lépegetők, Body-roll testhengerek, 
labdák (kölönböző méretű és minőségű, súlyú), kötelek, KTK – készlet, Greiswald- 
készlet, bólyák, kapuk, jelző mezek, karikák, karabinerek és kötelek, szalagok, 
botok. Ayres –terápiás eszköz készlet, mászófal. 

Fejlesztőszobák, tehetségműhelyek eszközei: 

 FürkÉSZ – földgömb, térképek, távcső, nagyítók, fürkÉSZ-könyvek, enciklopédiák, 
vizuális eszközök, DVD lejátszó és természetfilm gyűjtemények, összegyűjtött 
újrahasznosítható hulladékok, feladatlapok, játékkártyák, fejlesztő játékok 
(Figurix, malom, Páli Judit fejlesztő kártyái, stb.) 

 Pöttöm Pacsirták – ritmushangszer készlet, szintetizátor, hangosító berendezés, 
xilofonok, metalofonok, csengettyű készlet, furulyák. 

 Mesekuckó – báb- és fejdísz készlet, drapériák, jelmezek, háttér dekorációk, 
kellékek és eszközök, diavetítő és filmek, mesekönyvek, bábparaván, 

 Aranyecset: mini korongozó, rajztáblák, festékek, ceruzák, filctollak, kréták, 
(többféle), ragasztó (többféle) , anyagok (gipsz, agyag, gipszes géz, stb.) papírok, 
kartonok (sokféle), lyukasztók, formaöntők, stb. 

 Csillagvirág tánccsoport: mini-hifitorony, kamera, ritmus hangszerkészlet, DVD 
filmek és szakkönyvek, néptánc ruhák, kellékek. 

 Játékos matematika: különböző fejlesztő játékok, saját készítésű eszközkészlet, 
minimat készlet, mágneses táblák, kártyák, domino, kirakók. 

 JátszhasSAKK: verseny sakk-készlet, közepes méretű játék tábla és bábuk (30 
cm.), szakkönyvek, játéklapok, 

 Örökmozgók : ugyanazon eszközök, amelyek a tornateremben és az udvaron 
megtalálhatóak. 
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Udvarunk felszereltsége: 

Rotikom játékkészlet, rollerek, hinták mászókötelek, csúzdák, kapuk és 
kosárpalánkok, házikók és mászókák, homokozók, billegők, labdák, bitumenes 
pálya, nagy méretű trambulin, rugós udvari játékok. 

  

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK  

A programot az állami normatívából és pályázati forrásokból, illetve az óvoda 
„Csillagvirág Óvodai Alapítványa” által tudjuk működtetni. 

A tehetségfejlesztő szakértő és a tehetségműhelyek vezetői munkáját részben 
pályázat finanszírozza, részben önkéntesen vállalt túlórában látják el a feladatot. 
A pszichológus munkáját egyrészt a Felismerés Alapítvány finanszírozza, 
másrészről Dr. Bóta Margit munkáját a pályázati projekteken belül tudjuk 
honorálni. Tehetségfejlesztő teljes, illetve rész státusszal óvodánk nem 
rendelkezik. 

 

VII. CÉLINDIKÁTOROK ÉS HATÁSVIZSGÁLATOK  

 

CÉLINDIKÁTORAINK  

MŰKÖDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ INDIKÁTOROK: 

Pályázatok 

 beadott pályázatok száma,  

 megpályázott támogatás összege, 

 megnyert támogatás összege 

      Tehetségsegítő Tanácsunk működése 

 Szponzorok száma, 

 Támogatási összegek, 

 Tehetséggondozásra elkülönített összegek 
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 „Csillagvirág Óvodai Alapítvány” támogatásának összege 

 Az Intézményi Tehetségsegítő Tanácsunk érdemi működtetése  

 

PROGRAM MEGVALÓSULÁSÁVAL KAPCSOLATOS INDIKÁTOROK: 

 Tehetséggondozásba vont gyermekek száma 

 Működő tehetségműhelyek száma 

 Fluktuáció mértéke a tehetségműhelyekben 

 Szülő, gyermek, partner és fenntartó elégedettségi vizsgálatok %-os mutatója 

 Beiskolázás és iskolai eredmények %-os mutatója 

 Sikeres Tehetség - rendezvények száma (vetélkedők, kiállítások-pályázatok, 

fellépések, játszó-táncházak, szakmai tapasztalatcserék, szülői értekezletek, 

MTT Óvodai Szekcióinak ülései, stb.) 

 Visszaérkezett nyomon követési kérdőívek száma és %os mutatói 

 HH, HHH gyermekek részvétele a tehetségsegítő programunkban 

 Új és működőképes együttműködések száma 

 Nyilvánosság biztosítása, hatékony információáramlás (honlapunk 

látogatottságának száma, megjelenő újságcikkek, internetes portálok 

megkeresése, óvodai tájékoztató táblák frissítése) 

 

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS INDIKÁTORAI: 

 Tehetséggondozó programban résztvevő szakvizsgázott óvodapedagógusok 

száma, 

 Tehetséggondozással, vagy speciális szakiránnyal kapcsolatos 

továbbképzésben résztvevő óvodapedagógusok száma, 

 Tehetség Team munkájának hatékonysága (belső és külső szemlélők szerint) 

 Belső továbbképzések és Szekció ülések száma, konferenciákon való részvétel 

és az ott elhangzottak tovább adásának hatékonysága 
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HATÁSVIZSGÁLATOK 

Eredményességünket az alábbiakkal vizsgáljuk: 

 Elégedettség vizsgálatok folyamatosan történtek eddig is 

intézményünkben az IMIP keretein belül, ennek részeként kerül 

kidolgozásra a tehetséggondozással kapcsolatos kérdéskör is a szülők, 

gyerekek, pedagógusok és partnerek, fenntartó irányában. 

 Folyamatban van a Nyomon követő dossziénk működtetése, egyrészt 

visszamenőlegesen 10 évről kívánjuk az adatokat, sikerek 

dokumentumait, híreit rögzíteni, másrészt a jelenleg rendszerünkben 

lévőket mind az óvodában, mind az iskolájukban nyomon követni. 

Ennek hatékonysága függ a visszaérkezett kérdőívek számától is. 

 Statisztikai kimutatás készítése évente a tehetséggondozásba vont 

gyermekekről: műhelyekben való részvétel, nemek szerinti megoszlás, 

HH és HHH gyermekek részvétele, fluktuáció mértéke, egyéni fejlesztési 

tervek elkészülte és év végi értékelés összevetése, iskolába kerülők 

száma és iskoláik megjelölése. Esetleges pszichológiai vizsgálatok, 

értékelések száma, tartalma. 

 Statisztika arra vonatkozóan, hogy hányan fordultak hozzánk tanácsért, 

tapasztalatcseréért? Kik voltak ezek, (intézmények, szülők, partnerek?) 

 Rendezvények, szakmai tapasztalatcserék értékelése, résztvevők száma. 

 Szülői rendezvények látogatottsága, elégedettség. 

 Gyakorlati bemutatók száma. 

 Honlap látogatottsága, sajtó közlemények, cikkek száma, folyosók 

információs tábláinak frissítéseinek száma. 
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VIII. A JÖVŐ  

Sok minden tenni valónk akad a jövőben is, hiszen a rendszerét megalkottuk, és 
lefektettük irányelveit az óvodai tehetségsegítésünknek, de ezt a rendszert 
működtetnünk is kell, a hálózatot tovább kell fejlesztenünk gyermekeink érdekében. 

 A Tehetségsegítő Team-nek minden nevelési évben értékelnie kell az elért 
eredményeket, át kell gondolnia, mit kell változtatni a még nagyobb hatékonyság 
érdekében. 

 Működtetnünk kell Regionális Tehetségpontunkat, az MTT Óvodai Szekció Üléseit 
tovább kell szerveznünk, hasznos tanácskozásokat létrehozva, újabb érdeklődőket kell a 
hálózatba szerveznünk, kölcsönösen segítve egymást. Meg kell ragadnunk minden 
továbbképzési lehetőséget, hogy hitelesek maradhassunk, tevékenységünk pedig 
szakmailag folyamatosan, és továbbra is korrekt legyen. 

Regionális Tehetségpontként szeretnénk a „kiváló” címet is elnyerni, amelyet a készülő 
publikációnk megjelentetése után remélünk. Regionális hatókörünket nem jelzőként 
használva, hanem valóságos kiterjedt kapcsolat rendszerrel kívánjuk aktiválni, sok és 
sokféle tapasztalatcserére és tanácsadásra lehetőséget biztosítva, segítve és buzdítva 
másokat is az óvodai tehetségcsírák keresésében és támogatásában. 

 Védjegyeinkké vált rendezvényeinket, kellő forrás előteremtése esetén, támogatók 
megnyerésével, szeretnénk hagyományként minden évben megvalósítani. Kétségkívül a 
pályázatok tudnának ennek egyik biztos hátterévé válni, de el kell ismernünk, hogy 
Óvodai Alapítványunk, a kedves szülők támogatása által, az egyik legstabilabb háttere 
eme terveinknek.  

Személyi feltételeink: innovatív, szakmailag magasan képzett, és viszonylag fiatal és 
fiatalos kollektívánk, megfelelő menedzsment szellemű óvodavezetés mellett, 
hosszútávon garantálják a program működőképességét. 

A sikeres pályázati időszakok tovább erősíthetik, és folyamatos megújulást jelenthetnek 
eszközkészletünkben. 

Külön köszönet a Magyar Géniusz Program szakmai vezetésének és a többi pályázat 
kiíróinak is, amiért a kiírt pályázatok mindegyikében lehetőséget biztosított a 
tehetségsegítés ügyéért évek óta fáradozó pedagógusok, munkaidőn túli 
erőfeszítéseinek díjazására.  

Célindikátorok és hatásvizsgálatok terén is szeretnénk folyamatosan készen lenni a 
bővítésre, átgondolásra és fejlesztésre. 

Valódi eredményeket talán a következő évtizedben tudunk majd felmutatni, ha addig 
sikerül a nyomon követő dossziékat megtöltenünk jó hírekkel, szép eredményekkel, 
várhatóan sok meglepetéssel. 
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Addig is komolyan kell vennünk a tehetségbarát társadalom kialakításának ügyét, főleg 
itt a Kárpát-medencében!  

A tehetségsegítés ügye iránti elkötelezettségünk töretlen, bízunk abban, hogy jelen 
programunk méltón képviseli ez irányú tenni akarásunkat. 

 

„Van egy téveszme, 

 hogy a lángelmét nem lehet elnyomni, az utat tör magának. 

 Csudát tör utat! Nincs könnyebb dolog, mint egy lángelmét elnyomni, 

 mert az nagyon érzékeny. Azt úgy el lehet fújni és taposni, mintha ott se lett volna!!”  

 Szent-Györgyi Albert 
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IX. MELLÉKLETEK  

 

1. KPOP megfigyelési szempontsora 

2. Potenciális tehetségek megtalálása c. lista 

3. Kreativitás, emlékezet, szókincs, figyelem mérés 

4. Szülői kérdőív – beválogatáskor 

5. Egyéni fejlesztési terv szempont sora 

6. Csoportnapló részlet 

7. Nyomon követési kérdőívek 

8. Együttműködési megállapodás minta 

9. Részletek vendégkönyvünkből 

10. Fejlesztőjátékok gyűjteménye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

IDÉZETEK JEGYZÉKE  

 

1. Harsányi István: Tehetségvédelem (MTT, 1994) 9. o. 
 

2. Csermely Péter: A tehetséggondozás és az óvodai gyakorlat (Óvoda 
Vezetési Ismeretek 2009, december) 6.o. 

 

3. Balogh László: Iskolai tehetséggondozás (Kossuth Egyetemi Kiadó, 
Debrecen 2004.) 207. o.  

 

4. Polonkai Mária: Gazdagító programok metodikája  
     (DE, 1999.) 6-7.o. 

 

5. Csermely Péter: A tehetséggondozás és az óvodai gyakorlat (Óvoda 
Vezetési Ismeretek 2009, december)  3.o. 

6. U.o. 8.o. 
 

7. Herskovits Mária- Gonda Judit : A tehetség korai jelei  
                             (Óvodavezetési ismeretek 2002. november) 20.o. 

 

8. Balogh László – Mező Ferenc- Kormos Dénes: Fogalomtár a 
tehetségpontok számára Géniusz könyvek 2011.  21. kötet, 16.o. 

 

9. Hegyi Ildikó: Fejlődési lépcsőfokok óvodáskorban (OKKER 1998.) 18. o. 
 

10.  Balogh László: Iskolai tehetséggondozás (Kossuth Egyetemi Kiadó, 
Debrecen 2004.) 207. o.  

 

11.  Csermely Péter: A tehetséggondozás és az óvodai gyakorlat (Óvoda 
Vezetési Ismeretek 2009, december)  7.o. 

 

12.  Balogh László – Mező Ferenc – Kormos Dénes: Fogalomtár a 
tehetségpontok      számára Géniusz könyvek, 2011.  21. kötet, 72.o. 

 
 
 



 47 

FELHASZNÁLT  IRODALOM 

1. Balogh László: Iskolai tehetséggondozás (Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 2004.) 

2. Balogh László- Herskovits Mária – Tóth László: A tehetségfejlesztés pszichológiája 

Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000. 

3. Balogh László-Mező Ferenc – Kormos Dénes: Fogalomtár Géniusz Könyvek, 2011. 

4. Dr. Czeizel Endre: Sors és tehetség Minerva, 1997. 

5. Prof. Csermely Péter: A tehetséggondozás és az óvodai gyakorlat (Óvoda Vez. 

Ismeretek 2009. december) 

6. Füllér Gizella: Tehetséggondozás az óvodában? ( Tehetség, 2001/3-4) 

7. Füllér Gizella: Tehetséggondozás korai gyermekkorban? (Iskolakultúra, 1999. márc.) 

8. Dr. Gerő Zsuzsa: Az egyenlőtlen fejlődésről Óvodai Élet 2000/3. 

9. Dr. Gyarmathy Éva: A tehetségről Miskolc, 2001 

10. Dr. Gyarmathy Éva: A tehetséges gyermek beiskolázása (Tehetség 2002/1.)  

11. Dr. Gyarmathy Éva: Tehetséges szülő Ön? (Tehetség. 1998/1.) 

12. Dr. Harsányi István: Tehetségvédelem MTT, 1994. 

13. Dr. Hegyi Ildikó: Fejlődési lépcsőfokok óvodáskorban OKKER 1998. 

14. Herskovits Mária – Gyarmathy É.: A tehetség feltárása Pedagógiai Szemle 45. Évf. 10.  

15. Dr. Herskovits Mária – Gonda Judit : A tehetség korai jelei  

             (Óvodavezetési ismeretek 2002. november) 

16. Lukács Józsefné: Tapasztalataim az óvodai tehetséggondozásban (Tehetség, 1993/1.) 

17. Lukács Józsefné: Tehetségfelderítés a családban (Tehetség, 2001/2) 

18. Porkolábné dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós Óvodai Program 

19. Polonkai Mária (szerk.): Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban Géniusz 

Könyvek MTSZSZ 2011.  
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20. Tóth László: A tehetségesek tanítása Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000. 

21. Tóth László: Tehetség-kalauz Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. 


