
TEHETSÉGGONDOZÁSBAN EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK 

„A család értéket ad, a tanár kapukat nyit, a társak, mint katalizátorok hatnak 
(Prof Dr. FJ. Mönks).

A legfontosabb partnerünk a  család, ahonnan a gyermek hozza magával az óvodába

azokat  az  adottságokat  (testi-biológiai  tulajdonságok,  személyiség,  temperamentum,

viszonyulások, társas készségek, értelmi képességek, jellem) és értékeket, melyekkel ő maga

rendelkezik, és amelyeket megkapott. Megjeleníti azt, amivel őt addig körülvették, pl: feltétel

nélküli  szeretet,  és  amit  lehetővé  tettek  a  számára.  A  gyermek  kíváncsisága,

tevékenységvágya,  a  társak  iránti  igénye,  humora,  vitakultúrája,  probléma-,  és

konfliktusmegoldó képessége,  különböző egyéni-, és társasjátékok használata,  alkotásainak

megfigyelése  segíti  az  óvodapedagógusainkat  abban,  hogy  megértsék  a  gyermek  egyéni

igényeit  és  eltérő  szükségleteit.  A  tudatosan  kialakított,  érzelmi  biztonságot  nyújtó,

tevékenységválasztásra  lehetőséget  teremtő  közeg  alkalmas  arra,  hogy  a  kiemelkedő

érdeklődéssel rendelkező gyermek is érdekes,  örömteli  játék aktív  résztvevője lehessen.  A

gyermekek nevelését-oktatását gazdagító zenei-, képzőművészeti-, informatikai-, vagy egyéb
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területen  képzett  szakemberek  és  eszközök,  programok,  sokféle  irányt  mutathatnak,

szélesíthetik  a  gyermekek  érdeklődését.  Inspirálhatják  a  gyermekeket,  arra,  hogy  a

későbbiekben megtalálják a saját útjukat, foglalkozásukat, hobbijukat. „Kiemelkedő alkotók

nagy  százalékának  hátterében  ösztönző  család  állt,  magas  szintű  kulturális  és  oktatási

feltételeket  biztosítva  (Walberg,  1998.)  Fontos  személyek,  mint  a  szülők  és  a  tanárok

közelsége jelentős szerepet játszhat az alkotóképesség alakulásában…”- írja Dr. Gyarmathy

Éva.   A  változatos,  és  sokféle  lehetőséget  kínáló  tevékenységek  és  programok

megszervezésében  a  családok  támogatásán  kívül  nagy  segítséget  jelentenek  számunkra

együttműködő  partnereink.  A  szülők-,  valamint  óvodapedagógus kollégáink,

tehetségfejlesztő  óvodapedagógusaink,  egyéb  szakembereink,  önkénteseink számára  is

hatékonyan  segítik  ezek  a  kapcsolatok  a  szakmai  fejlődést,  a  hálózati  működés  során  az

egymástól  való  inspirált  tanulást,  önkifejezést.  Lehetőség  nyílik  a  kölcsönös  támogatásra,

publikálásra, „Jó gyakorlatok” bemutatására.

Partnereinkkel közösen szervezett tevékenységek, programok:

 rendezvények, konferenciák, tehetségnapok

 képzések, intézményi belső képzések

 módszertani bemutatók megszervezése, szakmai tapasztalatcsere

  „Jó gyakorlatok”, eredmények bemutatása

 kiadványokban-, honlapon történő megjelenés

 tematikus  foglalkozások  megszervezése  (pl.  vizuális  alkotóműhely,  bábjáték,

hangszerbemutató,  sportnap-  sportverseny,  színház  bejárása,  csillagászat,  robotika,

drámajáték, sakkozás, természetjárás, vizsgálódások és kísérletek, stb)

 zenei koncertek

 mese előadások

 kiállítások
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