


Miért kistérségi? 
 Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: 

 Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) 
 Tiszaújváros Közoktatási  Ellátási Körzet (1997-2005) 
 Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012) 

 Körzeti hatókörű, óvodai munkaközösségek 
színvonalas működése, tartalmas szakmai 
kapcsolatrendszer  

 Körzeti gyermekprogramok megvalósítása 



Szakmai hátterünk bemutatása 
 Géniusz képzések: 

   Tehetségsegítés, gazdagítás iskoláskor előtt 
   Tehetséggondozás az óvodában 
   A zene terén tehetséges fiatalok felismerése és fejlesztése 
   „Látható hangok’’ program alkalmazása 
    A Kodály-módszer szellemében megvalósuló zenei tehetséggondozás 
   A sporttehetség azonosítása 
   Williams életkészségek – problémamegoldó és stressz kezelő rendszer 
   Tehetség és személyiségfejlesztés 
   Kreativitásfejlesztés dramatikus eszközökkel 
 

 Szakvizsgák és szakirányú továbbképzések: 
 A nevelőtestületekben működő tehetségműhely-vezetők képzett, 

szakvizsgázott óvodapedagógusok – tehetségterületük elismert és 
elkötelezett szakemberei 



 
Tiszaújváros Napközi Otthonos Óvoda 
Óvodavezető: 
 Micskiné Bodó Erzsébet 

 
 28 óvodai csoportot  öt telephelyen működtető óvoda  
 Felvehető gyermeklétszámunk jelenleg :  765  fő 
  integrált  nevelési rendszerben feladatunk: 

  a sajátos nevelési igényű  gyermekek nevelése 
 a  beilleszkedési, tanulási , magatartási nehézséggel 

küzdő gyermekek nevelése 
 a tehetséges gyerekek fejlesztése 

 
 
 



Hejőbába  -   Mesevár Óvoda 
 Óvodavezető: 
  Kóródiné Iván Éva 
 Három óvodai csoporttal működő óvoda, 

gyermeklétszám: 72 fő 
 Tevékenységközpontú Helyi óvodai Nevelési Program 
 IPR - Esélyegyenlőséget segítő Integrációs Óvodai 

Program 
 Nemzeti Etnikai kisebbségi Óvodai Program 
 Tehetségprogram- Nyiladozó Tehetségműhely 

 
 



Sajóörös   Hétszínvirág Óvoda 
 Óvodavezető: 
  Kutasné Hajdú Zsuzsa 
Két óvodai csoporttal működő óvoda. 
Gyermeklétszám: 46 gyerek 
Helyi nevelési programjuk szerves része a 

tehetséggondozás, az ,,Életfa” komplex 
tehetséggondozó program. 

Épületi adottságaik nagyon ideálisak: 
     - foglalkoztató  szoba 
     - tornaszoba - étkező 
                                                                 



Tehetségpontunk  létrehozásának 
előzményei 
2010-ben és 2011-ben az Oktatásért Közalapítványtól nyert 
tehetségműhely működtetési pályázatok: 

 Tiszaújváros  
 Mesejáték műhely         - 775.000 Ft 
 ,,Kezek szárnyán” műhely        - 600.000 Ft 
 Népzene-Néptánc műhely      - 400.000 Ft 

 Hejőbába  
 Nyiladozó műhely       - 200.000.- Ft 

 Sajóörös  
 Életfa komplex műhely     - 200.000.- Ft 



Hálózatépítés érdekében tett 
lépéseink 
Környezetünkben fellelhető óvodai tehetségpontok 
felkutatása- kapcsolatfelvétel: 

 Miskolci Belvárosi  Óvoda  
 Hejőkeresztúr 
 Kőbányai Mászóka Óvoda - Tehetségnap 
 Sátoraljaújhely - Megyei  Óvodai Tehetségnap 
 Országos Tehetségnap – Budapest (2010-2011-2013) 
 Országos Óvodai Tehetségnap 



Sikeres rendezvényeink: 
 2011 - Kistérségi Óvodai Tehetségpont létrehozása után 

 Műhelyek bemutatkozása 
 

  2012. április  
 1. Kistérségi Óvodai Tehetségnap: 

 Kiállítás 
 Előadások: dr. Kelemen Lajos, dr. Péter Szarka Szilvia 
 Műhelyfoglalkozások 5 műhelyben 
 

 2013. április 
 Kistérségi Óvodai Tehetségpontunk bemutatása Debrecenben 
 

 2013. szeptember 
 Csoportos képzés megvalósítása óvodapedagógusoknak 
 Akkreditált kiváló minősítés átvétele a Millenárison 

 
 
 

  

 
 

 
  
 



1. Mesejáték tehetséggondozó 
műhely 
 Vezetője : Luczné Bodnár Edit 
 2004 szeptemberében  kezdte működését a  mesék, versek 

iránt érdeklődő gyerekeknek a Szivárvány óvodában 
 Célja : 

 Anyanyelvünk szeretetére, ápolására nevelés 
 Beszéd-és kommunikációs készségek fejlesztése 
 Gazdagító programmal a magyar gyermekirodalom 

gyöngyszemeinek megismertetése a drámajáték, bábjáték 
módszereivel 

 A gyermeki önkifejezés, szereplési vágy, szerepvállalás 
elősegítése 

„Adjon a gyermekeknek mindenki amit tud: játékot, 
zenét, örömet” (Kodály Z.) 

 











2. Csicsergő zenei tehetséggondozó 
műhely 
 Vezetője : Csányi Mónika 
 2012-ben  kezdte működését a Szivárvány óvodában 
  Inspirációt – Antal Ilona „Látható hangok programja adta 
 Célja  :  

  A gyerekek komplex személyiség fejlesztése zenei-   
esztétikai foglalkozásokon 

 A rendszeres éneklés,hangszeres zenélés igényének 
megalapozása 

 Zenei anyanyelv megismertetése énekes és hangszeres zene, 
népzene és gyermekjátékok segítségével 

„A zenei hang, az ének köti a kisgyermeket legelőször, 
legbiztonságosabban az emberi világhoz’’ (Vekerdy T.) 







3. „Varázskezek’’- képzőművészeti  
tehetséggondozó műhely 
 Vezetője :  Bordásné Szabadkövi Andrea és  
  Barna Ildikó 
 

 2013. szeptemberétől indult a Szivárvány óvodában 
 

 Célja: a gyermekekben rejlő kreativitás, önkifejezés, 
alkotó fantázia, speciális, egyéni művészi hajlam 
kibontakoztatása, fejlesztése változatos kézműves 
technikákkal 

 
 

 







A tehetségdiagnosztikánk 
 A tehetségműhelyekben folyó fejlesztőmunkába való 

beválogatás módszerei: 
 Gyermekek folyamatos megfigyelése, 3-5 éves korig a 

saját csoportjában 
 Tehetségszűrő megfigyelési szempontsor alkalmazása 
 Szülők véleményének megkérdezése 
 Tehetségazonosító interjú 
 Tehetségígéretek beazonosítását segítő esettanulmány 
 2013. szeptemberétől tehetségdiagnosztikánkat 

óvodapszichológus segíti 



Hatásvizsgálatunk 
 Az azonosításnál alkalmazott módszer 

kontrollvizsgálata (szülők, óvodapedagógusok) 
 Önkontrollos vizsgálat (tehetségműhely vezető) 
 Kreativitás mérése 
 Goodenough-féle emberábrázolás teszt - 
 fejlesztő pedagógus bevonásával 
 A gyerekek iskolai előmenetelének követése-

kapcsolattartás a tanítókkal 
 Volt óvodásaink meghívása - sikereik, eredményeik 

megismertetése gyermekeinkkel 



Előttünk álló feladatok 
 Folyamatos tudásbővítés tanfolyamokon való 

részvétellel 
 Tehetséghidak programba való aktív bekapcsolódás 
 Pályázatfigyelés – pályázatírás 
 Hálózatépítés –szakmai kapcsolatok építése, ápolása 
 Tehetség tanácsadás – folyamatos konzultáció 
 Tehetségműhelyek év végi záró rendezvényeinek 

színvonalas megszervezése – szülők meghívásával 
 

 



Jövőképünk 

 Anyagi, erkölcsi, szakmai fenntarthatóság 
 Folyamatos képzés – szakmai megújulás 
 Együttműködés a tehetségsegítésben érintett 

környezet minden szegmensével 
 Pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelő 

segítség szeretnénk lenni a gyerekek adottságainak, 
tehetségének minél jobb felismerésében, 
fejlesztésében 



Meghalljuk a gyermeket: 

„ Engem ne emeljen a magasba senki,ha 
nem tud addig tartani, míg tényleg 
megnövök. 

  Guggoljon ide mellém, ki nem csak 
hallani, de érteni akar, 

   hogy közel legyen a szívdobogásunk. ’’ 
                                        (Birtalan Ferenc ) 



  Viszontlátásra! 
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