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                       TEHETSÉGSEGÍTŐ ÓVODAI PROGRAMUNK  

   Cél: komplex személyiség fejlesztés játékos keretek 

           között 

o segíteni a gyermeket a tehetsége kibontakoztatásában 

o ösztönözni, segíteni kreatív elképzeléseik 
megvalósulását 

o erős oldaluk támogatása 

o gyenge oldaluk kiegyenlítése (+lazítás) 

o énkép én azonosság pozitív irányú formálása 

o korai tehetségbeazonosítás, gondozás az óvodai 
nevelés eszköztárával, speciális szükségletek 
figyelembe vételével 

o a szülők megnyerése a tehetség ügynek, segítésük a 
tehetségígéret gyermek nevelésében 

 

 



„Potenciális tehetségek megtalálása” lista- beválogatás 
MEGFIGYELÉS  anamnézis, személyiséglap, 
fejlettségmérő lap alapján 

Tehetségígéretek azonosítása 5-7évesek körében több 
módszer együttes alkalmazása 

Kapcsolattartás szülőkkel –konzultáció, szülő értekezlet, 
fogadó óra, nyitott foglalkozások, tanácsadás 

Feladataink:  

-tehetségcsírák megtalálása, gondozása, nyomon 
követése 

-tanácsadás szülők és tehetséggondozással foglalkozó 
kollegák részére 

-hálózatépítés 

 

 

 



                        

 

                     Tehetséggondozás óvodánkban  

 
 

o  1998  –  egy óvodai csoportban beindult 

     a tehetséggondozás 

o   2003  -    180, elsősorban nagycsoportos  

     gyermek közül válogattunk tehetségígéret gyermekeket  

o 2009. 04. -  regisztrált Tehetségpont 

o   2009. 06. 29 – 07. 11. – I. Tehetség Tábor 

o   2009. 09. 15. –  a Magyar Tehetséggondozó 

     Társaság 20 éves jubileumához kapcsolódva 

     Országos Rajzpályázat kiírása 

o   2009. 10. 21. – FürkÉsz vetélkedő a város 

     tehetségpont óvodái részvételével 

o  2010. 06. 11. – Szeged város óvodáival  

     szakmai  napon mutattuk be a  

     tehetségműhelyekben folyó munkát  

 



o  2011. február 05. – Regisztrált Regionális 
     Óvodai Tehetségpont 
 
o   2011. május 13. – Nemzetközi Óvodai Tehetségsegítő     
     Konferencia és Palánta Fesztivál   
 
o   2011.05. 18. – Tavaszi Pedagógiai Napok –  
     tehetség műhelyek gyakorlati bemutatói 
 
o   2011. november 18. – Berettyóújfalu 
     Óvodáinak tehetséggondozó munkánk  
     bemutatása, tehetség műhelyek  
     munkájának ismertetése. 
 
o   2012. május 02. Tehetségműhelyek  
     bemutatkozása egy Németországi  
     Középiskolának- évente ismétlődik 
 
o   2012. május 14.-18. Sípos Hét  



  
 2014. októberében a “TÉRSÉGI KIVÁLÓAN 

AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT” elismerő címet 

kaptuk meg. 

 

  Európai Tehetségpont (European Talent Support 

Network) 2016. április 

 

  Legutóbbi akkreditáció: 2018- “TÉRSÉGI KIVÁLÓAN 

AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT”  

 

 

 



  
 8 Tehetségműhelyünkben folyamatosan 

gondozzuk a tehetségígéret óvodásainkat 

 

 Folyamatos önképzés - a MATEHETSZ által-, 

partner intézményeink bekapcsolódásával, 

segítve tehetséggondozó szakembereink 

tudásának  gyarapítását 

 

 „Nebraskai Csillagos Ég”  kutatásban két óvodai 

csoportunk vett részt – „Tehetségek 

Magyarországa”  kiemelt projekt EFOP 3.2.1-15-

2016-0001 (tehetség azonosító kutatás) 



 

 

 

 

 

 

TEHETSÉG MŰHELYEINK 



  TERMÉSZETI-TEHETSÉGTERÜLET:  

                                            

                                                 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.)Gazdagító, dúsító, lazító 

programokkal. 

 

A műhelyben résztvevők száma: 8-10 fő. 





   ZENEI TEHETSÉGTERÜLET:  

              

              

               PÖTTÖM PACSIRTÁK 
                                     

 

 Zeneóvodai foglalkozások zenei tehetségígéreteknek, 

kreativitás és improvizációs, zenei képességfejlesztés. 

Gazdagítás-dúsítás, lazítás: folyamatosan élményszerű, 

rendkívül játékos  műhelyfoglalkozások, gazdag 

hangszerkészlettel,  különleges játék gyűjteménnyel, 

helyszínekkel, előadókkal. 

  Műhelyben részvevők száma:10-12 fő 





   VIZUÁLIS-TÉRBELI TEHETSÉGTERÜLET:  

                                                 

                                                ARANYECSET 
                                                     

 

 “Művészórák” ahol az élmény, a kreativitás, a képzelet képi 

kifejezése, vizuális kommunikáció fejlesztése, gazdagítás, 

dúsítás, lazítás a cél, melyet a pályázatokon elnyert 

eszközök segítségével biztosítunk (égető kemence, 

minőségi vizuális eszköztár). 

 Számtalan rajzpályázat díjnyertesei alkotó óvodásaink. 

Országos és városi,  rajzpályázaton értek el dobogós 

helyezéseket. 

 

 

A műhelyben résztvevők száma: 6-10 fő. 





 ZENEI ÉS TESTI-KINESZTETIKUS: 

                  

                             

            CSILLAGVIRÁG TÁNCCSOPORT 
                                                    

 
 

  

 Népi gyermekjátékokkal, népi hangszerekkel, 

népviseletekkel és mesterségekkel való ismerkedés. Saját 

motívumok, tánc improvizáció és kreativitásfejlesztés a cél. 

 A műhelyben résztvevők száma: 12-16 fő 

 A táncos, köralakítással járó tevékenységek ezt a minimum 

létszámot igénylik, azonban ezen belül differenciáltan több 

lehetőséget kapnak a valóban tehetségígéretes gyerekek. 

 2019- Így tedd rá 30 órás képzés  intézményünkben. 





 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

   

 TESTI- KINESZTETIKUS: 

                                              

                                          ÖRÖKMOZGÓK 

 

 

 

Célja: a mozgás és sport megszerettetése, tehetségkeresés, 

mozgás koordinációs és kondicionális képességek 

fejlesztése. Labdás és nem labdás mozgáskoordináció 

fejlesztés, mozgásfejlesztés izgalmas történeteken keresztül.  

 A műhelyben résztvevők száma: 10-12 fő. 

 

 





INTERPERSZONÁLIS TEHETSÉGTERÜLET 

                                              

                                                 MESEKUCKÓ 
                                               

 

 

Szókincs bővítés, 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 műhelyben résztvevők száma:  10-12 fő 

 





    

 

MATEMATIKAI - LOGIKAI TEHETSÉGTERÜLET: 

 

                          

                           JÁTÉKOS MATEMATIKA 
                                                          

 

 

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 műhelyben résztvevők száma: 5-6 fő. 

     

 





MATEMATIKAI-LOGIKAI TEHETSÉGTERÜLET: 

                                                      

                                                 JÁTSZHASSAKK 
                                                            

  

Célja, a sakkjáték megkedveltetése, valamint a sakkon keresztül 

tanítható tulajdonságok és fejleszthető képességek erősítése, 

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 műhelyben résztvevők száma: 6 fő 

 





PÁLYÁZATAINK 

 

 
TÁMOP – 3.4.4./B-08/1. – Csillagvirág tehetségsegítő projekt 

Elnyert összeg: 8 695 823 Ft 

 

NTP – OKA – II: 5 – Műhely pályázat 

 

NTP – OKA – II: 1-2 – Műhely pályázat 

 

NTP – OKA – XX – Műhely pályázat 

 

Az Oktatásért Közalapítvány a Nemzeti Tehetség Program 

részeként összesen  3 850 000 forinttal támogatta 

tehetségműhelyeinket. 

 
 



PÁLYÁZATAINK 

 TÁMOP – 3.4.5-12-2012-0001 számú – “Tehetséghidak 

Program” című kiemelt projekt keretében megvalósuló 

Képesség- és tehetségfejlesztés óvodás és kisiskolás 

korban, melyen 20 fő óvodapedagógus nyert 

műhelymunkában való részvételt. 

 

 TÁMOP – 3.4.5-12-2012-0001 számú – “Tehetséghidak 

Program” című kiemelt projekt keretében megvalósuló 

Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása.  

 

 dm Nap gyermekei Pályázat 

 

 

 



PÁLYÁZATAINK 

 

 TÁMOP – 3.4.5-12-2012-0001– Tehetséghidak Program 

című kiemelt projekt keretében megvalósuló 

Tehetségfejlesztés a Tanodákban Műhelymunka 

Elnyert támogatás: 2 x 3 napos műhelymunkán való 

részvétel 1 fő tehetségműhely – vezető számára. 



PÁLYÁZATAINK 
 

 TÁMOP 3.4.5.-12-2012-0001 “Tehetséghidak 

Program” nevű kiemelt projekt keretében 

megvalósuló Tanórán kívüli tehetségsegítő 

programok szervezésére, a szülő- diák- pedagógus 

együttműködésének fejlesztése érdekében. 

 A pályázat tartalma: 

 2 kirándulás (Lillafüred- Diósgyőr, Nyíregyházi Állatpark) 

  3 alkalommal szülőknek előadás megtartása 

 3 alkalommal óvodapedagógusainknak előadás  

 3 tehetségműhely egyenként 3 alkalommal nyitott műhelyt 

tart szülők számára  

 1 játszónap 

 

 

 

 



PÁLYÁZATAINK 

 

 NTP-OTM-12-P-0028. “Nyitott Kapuk (Sípos 
Utcai Óvoda)” 

 Nyitott kapuk – Tehetség műhelyek 
bemutatkozása 

 Erdőspusztai kirándulás – 90 tehetségműhelybe 
járó gyermekekkel 

 Projektzáró Nap az óvoda tehetségműhelyeibe 
járó és leendő tehetség műhelyes gyermekei, 
valamint az érdeklődők számára 

    

 
 



PÁLYÁZATAINK 

 2013. március 23 -Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 

“Felfedezettjeink” 

A Nemzeti Tehetségsegítő 

Tanács “Felfedezettjeink” pályázatán három 

óvodásunk az AEGON – “Érd el a célodat” program 

különdíját nyerte meg: 

 H. V. (logikai- matematikai tehetségterület) 

 T. R. L. (térbeli-vizuális tehetségterület) 

 N. M. (térbeli- vizuális tehetségterület) 

 



PÁLYÁZATAINK 

 A Csokonai Színház által elnyert- “A mi színházunk” című 

pályázat 

 

 TÁMOP 3.4.5.-12-2012-0001 “Tehetséghidak Program” 

A kiemelt projekt keretében Fiatalok 

tehetséggondozásához szükséges eszközök beszerzésére 

/tartós használatba vételére. 

A pályázott eszközök értéke: 2 x 500.000  

 

 



PÁLYÁZATAINK 

 

 

      

NTP-KKI -B-15-0142 “Csodapalota” címmel 

“A köznevelési és a kulturális intézményekben működő 

tehetséggondozó programok támogatása.” 

Program összefoglalása, hatása a JátszhasSAKK, Játékos 

Matematika, Csillagvirág gyermektánc és Örökmozgók 

tehetségműhelyekbe járó gyermekekre: 

Erős és gyenge oldal fejlődése, énkép, önbizalom erősödése, 

képességek erősödése, kibontakoztatása,teljes személyiség 

fejlődése volt a kitűzött célunk. 

Klubnapok, kirándulás,   

A gazdagító-lazító program :  Hejőkeresztúri IV. Béla Általános 

Iskolában táblajátékok és a Diósgyőri vár. 

 



        MATEHETSZ TEHETSÉGKÉPZÉSEK  

 

 Kreativitás és tehetséggondozás - Dr. Dávid Imre 

 Komplex programok az iskolai 
tehetséggondozásban - Dr. Balogh László 

 Gazdagító programok a tehetséggondozásban - 
Fűkőné Szatmári Melinda 

 Képesség és tehetségfejlesztés óvodás és 
kisiskolás korban –Kelemen Lajos 

 Gondolkodásfejlesztés táblajátékkal – Kovácsné 
dr. Nagy Emese 

 A reflektív gondolkodás fejlesztése –  Dr. Szivák 
Judit 

 Egyéni fejlesztő programok a 
tehetséggondozásban - Dr. Dávid Imre 

 



KAPCSOLATAINK 
 

  MLSZ-Bozsik utánpótlás nevelés 

  Hajdú Néptánc Együttes 

  Debreceni Zeneiskola 

  Népmesepont 

  Regionális Tehetségpont óvodák és iskolák 

  Tiszaföldvári Vadárvácska Óvoda 

  Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola 

  Sepsiszentgyörgy Kőrösi Csoma Sándor   Napköziotthonos 
Óvoda- Románia 

  Körösfői Kós Károly Iskola és Óvoda -Románia 

  Beregszászi Négy-számú Óvoda – Ukrajna 

  Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai  
Szakgimnáziuma valamint augsburgi testvér iskolájuk 



 

 

KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 

FIGYELMÜKET! 

 

KISS ATTILÁNÉ  
ÓVODAPEDAGÓGUS,  

TEHETSÉG TEAM VEZETŐ 
CSILLAGVIRÁG GYERMEKTÁNC TEHETSÉGMŰHELY VEZETŐJE 

 „ A kezdet a legfontosabb,különösen a fiatal és zsenge 
lényeknél. Hiszen leginkább ilyenkor lehet őket 
formálni, s ilyenkor vésődik beléjük az a forma, 
amelyet bennük kialakítani akarunk.” 

                                                             ( Platón) 


