
„GYERMEKVILÁG” TEHETSÉGPONT

„Vegyétek észre, ha egy gyerek különleges, 

nem azért különleges, mert különb akar lenni, 

hanem azért, mert nem tud más lenni.„ (Szabó Magda)

A  Szolnok  Városi  Óvodák  megalakulását  követően  tagintézményeink  azonos

pedagógiai értékrend, közös együttműködés és szakmai felelősség alapelveinek megtartása

mellett  szervezik  mindennapi  munkájukat.  Szakmai  közösségünkben,  a  többféle  nevelési

területen  megjelenő,  sokszínű  gyakorlat megvalósítása  során,  az  elsősorban

személyiségükben  tehetség  hajlam  jegyeket  mutató,  kiemelkedő  érdeklődéssel-,  és

képességekkel rendelkező,  gyermekek  gondozásával,  nevelésével  foglalkozó

kezdeményezések jöttek létre. A többletkompetenciákkal rendelkező,  elhivatott kollégák a

belső szakmai innovációik továbbfejlesztésével kialakították tehetséggondozó műhelyeiket. 

A tehetséggondozás területén megjelenő tevékenységek, és szakmai igények hatására hoztuk

létre  intézményi  tehetséggondozó  programunkat,  és  alapítottuk  meg  2010  januárjától

„Gyermekvilág”  Tehetségpontunkat,  mely  már  három  alkalommal  nyerte  el  a  Nemzeti

Tehetségsegítő Tanácstól az „Akkreditált kiváló” minősítést. 

„Gyermekvilág”  elnevezésű,  első intézményi  tehetséggondozó programunk Dr.  Gyarmathy

Éva iránymutatása, szakmai támogatása alapján készült. Az intézményünkben folyamatosan

megújuló  szakmai  munka hatására  a  tehetséggondozás,  a  korábbi  szakmai  útmutatások  és

meglévő értékeink megtartása mellett  „Kora gyermekkori  tehetséggondozás” fejezetként

beépült  az  intézményi  pedagógiai  programunkba.  Szemléletében  modern  tehetségsegítő

keretprogramként  (mint  „Hálózat  a  hálózatban”-  Rajnai  Gábor) alapozza  meg  az

intézményi  tehetséggondozást  19  tagintézményünk  csoportjaiban,  valamint  immár  

13 tehetségműhelyben.
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Tehetségpontunk főbb feladatai:

 Tehetség felismerés, megismerés

o Minden tagintézményben azonos szempontok szerint. 

 Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés

o Óvodai csoportokban megvalósuló tehetséggondozás.

o Tehetségműhelyekben történő tehetséggondozás, minimum 30 órás, komplex

tehetséggondozó programokkal.

o Partnereinkkel,  önkénteseinkkel  történő  együttműködés  a  tehetségsegítés

érdekében. 

o „7 Jó gyakorlat a tehetségsegítésben”- korábbi eredményeink, megtalálhatóak

az alábbi weboldalon: 

https://tehetseg.hu/jo-gyakorlatok/kereso?tehetsegpont=3384

 Tehetség tanácsadás

o A „tehetség ígéret” fejlődésére, fejlesztésére vonatkozóan.

o Kérheti  szülő,  óvodapedagógus,  tehetségfejlesztő  szakember,  a  témakörrel

ismerkedő egyéb szakember.

o Tehetség  tanácsadásban,  előre  egyezetett  időpontban  rendelkezésre  állnak:

óvodapedagógusok, tehetségfejlesztési tanácsadó, tehetségfejlesztési szakértő,

pszichológus.

 Tehetségpontok hálózatában történő együttműködés 

o Tehetségnapok-,  rendezvények-,  konferenciák-,  előadások-,  képzések-,

szakmai napok-, fórumok-, szervezése.

o Előadók biztosítása.

 Hatásvizsgálatok, nyomonkövetés

o Éves tehetséggondozó programok beválásának vizsgálata.

o „Tehetség  ígéretet”  mutató  gyermekek  iskolaválasztásának  nyomonkövetése

(érdeklődés, képesség)

o Tehetségpont önellenőrző hatásvizsgálata.
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Tehetségpont hatóköre: térségi

Tehetségpont képviselője: Ferenczné Teleky Éva, Igazgató

Tehetségpont kapcsolattartója: Aszódiné Erdélyi Szilvia

Tehetségpontunk elérhetősége:  Szolnok  Városi  Óvodák,  5000 Szolnok,  Szapáry  utca  8.

Telefon: +36-20/277-99-90

titkarsag@szolnokiovodak.t-online.hu

http://szolnokiovodak.hu
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