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A Tiszaújvárosi Napközi 
Otthonos Óvoda tehetséggon-
dozó munkájának bemutatása

„A világban mindennek megvan a saját csodája és a természete, 
így az embernek is. Minden ember egy ajándékkal születik a földre, 
amely ajándék mindnyájunkban belül elrejtve nyugszik és várja a meg-
nyilatkozást.”

Az óvodába lépéstől tudatosan figyeljük gyermekeinket. Mindegyikükben igyekszünk felfe-
dezni azokat az adottságokat, készségeket, amelyek kivételes értékeket képeznek bennük. Célunk, 
a differenciált képességfejlesztés megvalósítása, melynek hatására egyaránt fejlődnek gyenge és 
erős oldalaik is. Tehetséggondozó munkánk alapja az a szemlélet, hogy minden gyermek tehetsé-
ges valamiben.

Intézményünk tehetséggondozó munkájának szakmai hátterét a Nemzeti Tehetségprogram 
MATEHETSZ által szervezett Géniusz képzései adják. Két kolléganőnk Tehetségfejlesztő peda-
gógus szakvizsgával rendelkezik.

2011 április 15. óta regisztrált tehetségpontként, 2013 szeptembere óta, Akkreditált Kiváló Te-
hetségpontként működünk, mely címet 2016-ban sikerült ismét megvédenünk. 

Óvodai tehetséggondozó tevékenységünk rendszerét a Gardner – i képességterület felosztásra 
építjük. Elsősorban testi-kinesztikus, térbeli-vizuális, zenei, interperszonális, valamint logikai-
matematikai területen fejlesztjük gyermekeinket. Tehetségműhelyeink 30 órás fejlesztőprogram 
szerint szervezik foglalkozásaikat. A tehetségműhelyek vezetői egységes dokumentumrendszert 
vezetnek. 

A műhelyfoglalkozásba bevont gyermekek száma nevelési évenként változó, általában 70-90 fő 
gyermek vesz részt a délutáni időpontokban megvalósuló tevékenységekben.

Műhelyeink működésének finanszírozása jelentős részben pályázati forrásból (Tiszaújváros 
Önkormányzatának Civil alapja, MATEHETSZ és EMMI pályázatok), valamint intézményi költ-
ségvetésből tud megvalósulni. 

A pályázati források lehetővé teszik, hogy a műhelyfoglalkozásokon túl, élményekkel teli gaz-
dagító programokat szervezzünk óvodásaink számára.

Ennek keretében látogatást tettünk a budapesti Vígszínházban, a Mesemúzeumban, a debre-
ceni Vojtina Bábszínházban, az Agora Tudományos Élményközpontban, a tiszaújvárosi ,,Villa 
Scederkyn” Tájházban. Rendszeresen ellátogatunk a tiszaújvárosi Vándor Sándor Zeneiskolába, 
a Városi Kiállítóterembe és több alkalommal vettünk részt a miskolci Lármafa népzenei együttes 
vezetésével megvalósuló táncházban.

Az utóbbi 4-5 évben közel 7 millió forint pályázati forrást sikerült az óvodai tehetséggondo-
zó munkánkhoz megnyerni. Pályáztunk továbbá két alkalommal kihelyezett továbbképzésekre 
is „Tehetséggondozás kisiskoláskor előtt”, valamint a ,,Kíváncsiláda”  – tehetségdiagnosztikai 
eszköz megismerése témakörében, ahol 15-15 fő kolléganő vehetett részt. Mindezeken túl, szin-
tén tehetséggondozó pályázatainknak köszönhetően, mintegy 50 db-os tehetségkönyvtárral ren-
delkezünk. Tehetséggondozó munkánkat nagyban segíti óvodapszichológusunk, aki nem csak a 
beválogatásban, hanem az esetmegbeszélések során, valamint a hatásvizsgálatokban is közremű-
ködik. A tehetségpontok között kialakuló kapcsolatok, a hálózatosodás érdekében, egyre gyara-
podó számban együttműködési megállapodásokat hoztunk létre más tehetségpontokkal. Ennek 
keretében eljárunk egymás rendezvényeire, tehetségnapjaira. 

Tehetséggondozó munkánk során továbbra is célunk ismereteink gyarapítása, bővítése, az él-
ményekkel teli óvodai élet biztosítása.

Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

Várlátogatás
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Az óvodapszichológus szerepe 
2015 októberétől dolgozom a Tiszaújvárosi 

Napközi Otthonos Óvoda pszichológusaként. 
A tehetségműhelyek vezetői már kezdetek-
től fogva számítottak a közreműködésem-
re. Eleinte a Goodenough-féle emberrajz 
(Goodenough, 1926) kiértékelésére kértek, 
mellyel felmérésre került a gyerekek RQ-ja. 
2016-tól a Kíváncsi láda nevű eszközzel is se-
gítettem az óvodapedagógusokat a gyermekek 
érdeklődési területeinek feltérképezésében. 

A tehetségdiagnosztikához alkalmazott 
vizsgálatok eredményeit az óvodapedagógu-
sokkal és tehetségműhely vezetőkkel közö-
sen esetmegbeszélések során elemezzük és 
teszünk javaslatot a gyermek számára leg-
kedvezőbbnek ítélt fejlesztésre.

Terveim között szerepel egy olyan hatékonyságvizsgálat kidolgozása, mellyel jól 
szemléltethetővé válnak a gyermekek személyiségében bekövetkezett pozitív irányú 
személyiségváltozások. 

       

Palásti Réka óvodapszichológus

A Szivárvány óvo-
dában működő cso-
port alapvető célja 
anyanyelvünk szere-
tetére nevelés, beszéd 
és kommunikációs 
készségek fejlesz-
tése. Ezen célokat a 
bábjáték, drámajáték 
gazdag módszertani 
lehetőségeit alkalmaz-
va valósítjuk meg. A 
- heti rendszerességgel 
megvalósuló - mesejáték foglalkozások kere-
tében, páratlanul gazdag népmesekincsünkből 
és gyermekirodalmunk gyöngyszemeiből vá-
logatva, a gyermekek még közelebb kerülnek 
a magyar nyelv szépségeinek, kifejező erejének 
befogadásához. Ezek a foglalkozások rendkívül 
alkalmasak a gyermekekben meglévő szoron-
gások levezetésére, a bátor 
önkifejezés elősegítésére, az 
esztétikai fogékonyság meg-
alapozására, a beleérző képes-
ség -empátiás viszonyulás fej-
lesztésére. A foglalkozásokra 
válogatott önismereti játékok, 
a gyerekek fejlettségi szintjé-
hez igazított változatos anya-
nyelvi játékok hozzájárulnak 
az önkifejezés ezen területén 
tehetségjegyeket mutató gyer-
mekek további fejlesztéséhez, 
tehetségük ápolásához.

Műhelyvezetők: Luczné Bodnár Edit és Ilyés Dóra óvodapedagógusok

Mesejáték tehetségműhely
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Varázskezek tehetségműhely
A Szivárvány óvodában működő csoport 

célja a téri-vizuális tehetségterületen a ki-
emelkedő képességű, kreatív gyermekek 
felfedezése. Jó hangulatú, alkotó légkör 
megteremtésével élmények, inspiráló tevé-
kenységek biztosításával a gyermekek har-
monikus személyiségfejlődését támogatjuk.

A művészeti hatások és tevékenységek 
komplex alkalmazásával (zene, báb, dráma-
játék) segítjük az alkotó tevékenység moti-
válását, erősítjük önkifejező készségüket, 
gazdagítjuk képzeletüket, fantáziájukat. A 
tehetségműhelybe járó gyermekekkel rend-
szeresen látogatjuk városunk kiállításait, 
érzékenyítő, gazdagító programokat szerve-
zünk számukra.

Műhelyvezetők: Barna Ildikó, Csányi 
Mónika óvodapedagógusok

A Bóbita óvodában működő csoport célja a 
komplex személyiség fejlesztése a drámajáték 
eszközeivel. Felvállalja az anyanyelvi és kommu-
nikációs képességek fejlesztését a mesék, versek 
feldolgozásával dramatizálásával. 
A program megvalósulásának várható hatásai:

Bővül szókincsük, nyelvi és kommunikációs 
készségük.
Fejlődik nonverbális kifejezőkészségük (tekintet, 
mimika, testtartás, gesztus).
Gazdagodik a képzelőerejük, beleélő képességük.
Magabiztosabbá válnak, nő az önbizalmuk, önbecsülésük.
Alakul a jellemük, toleranciájuk, empatikus képességük.
Fejlődik esztétikai érzékük, kreativitásuk, fantáziájuk, alkotó képességük.

Műhelyvezetők: Tógyerné Révész Márta, 
Jóna Attiláné óvodapedagógusok

Hétszínvirág 
tehetségműhely

Mese közben
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A Tündérkert óvodában tevékenykedő műhely célja, hogy vidám hangulatú, ötletgaz-
dag alkotó tevékenységek, illetve kiállítások megtekintése során a gyermekeknek alkal-
mat adjon fantáziájuk, képzeletük, kézügyességük vizuális kifejezésére, megismertesse 
őket új technikákkal - mindezekkel elősegítve személyiségük harmonikus fejlődését. 
Rendszeres látogatói a városunkban megrendezett művészeti kiállításoknak.

A műhely tagjai a városi, megyei és országos rajzpályázatok eredményes résztvevői.
Műhelyvezető: Ábrók Andrea 

óvodapedagógus

Kezek szárnyán tehetségműhely

Kezek szárnyán műhelyfoglalkozás közben

Tehetséges gyermekek rajzpályázati szereplése

Kezek szárnyán műhelyfoglalkozás

Gilice népi játékcsoport

A Bóbita óvoda Gilice énekes népi játékcsoportjának célja a magyar nemzeti kultúra 
értékeinek megismertetése, ápolása, terjesztése és annak megbecsülésére nevelés. A ma-
gyar népzene-néptánc hagyományaival való megismerkedés, a zenei anyanyelv fejlesz-
tése a Tímár-módszerrel.

A foglalkozásokon fejlődik a gyermekek zenei és ritmusérzéke.
Élő kapcsolatot ápolunk a miskolci Lármafa népzenei együttessel, akikkel közösen 

szervezünk kistérségi szintű gyermektáncház-találkozókat.
Műhelyvezető: Kovácsné Horváth Csilla és Tóthné Papp Julianna óvodapedagógusok

Csodamalom Bábszínházban

Zenélnek a gilicésekGilice tehetségműhely
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Gazdagító programok

A tehetségműhelyek a 30 órás fejlesztőfoglalkozások tematikus tervéhez gazdagító ele-
meket illesztenek, melyek megvalósítása több műhely összefogásával, együttműködé-
sével és a szülők aktivizálásával történik. Az élménypedagógiai elemekkel színesí-
tett érzékenyítő programok mindig intenzív benyomásokat, emlékeket nyújtanak s 
erősítik a csoportok közösségi kohézióját. A szülők közvetlen tapasztalatokat sze-

rezhetnek az 
értékes prog-
ramok gyer-
mekükre gya-
korolt hatásáról, 
segítve ezzel a 
családok szabad-
idejének tudatos 
megtervezését.

A korai tehetséggondozás célja:
-  Az óvodás gyerek adottságainak 

kibontakoztatása
-  A tanulás iránti érdeklődésének 

felkeltése
-  A szülők megnyerése a kora gyer-

mekkori tehetségügynek.

Mesemúzeum látogatása

Lármafa együttes táncháza

Diósgyőri várlátogatás

Ismerkedés a népi játékokkal



Minden gyerek egy kincset rejt magában, amely 
kincs felfedezése a gyermek és a pedagógus szá-
mára is egy olyan örömteli folyamat, amelyben 
mindenki gazdagodik, s amelyben megfogalma-
zódik az igény és irány a személyiségformálás 
jövőbeni útjaihoz.

Alapelvünk:

- Legfontosabb partnereink a tehetség-
gondozásban résztvevő gyerekek szülei, 
akikkel őszinte, bizalomra épülő kapcsola-
tot ápolunk.

- Tehetségpontunk a Nemzeti Tehetségprogram eredményes 
megvalósítása érdekében aktív szerepet vállal a tehetségpont-há-
lózat erősítésében. Környékbeli óvodákkal, tehetségpontot létre-
hozó köznevelési intézményekkel állunk együttműködésben.

- Rendszeres támogatónk Tiszaújváros Város Önkormányza-
ta, melynek Civil Alapja minden évben jelentős anyagi segít-

séget nyújt az óvodákban 
működő tehetségműhe-
lyek számára.

- Tehetségpontunk 
létrehozása óta sikerült 
jó szakmai kapcsolatot 
kialakítani számos mú-
zeummal, színházzal, 
kulturális intézménnyel – ahová gazdagító programjainkat, 
kirándulásainkat szerveztük. Mesemúzeum, Vígszínház, 

Vojtina és Csodamalom Bábszínház, Babszem Jankó Gyermekszínház.

Kapcsolataink:


