TEHETSÉGMŰHELYBEN
MEGVALÓSULÓ
TEHETSÉGGONDOZÁS BEMUTATÁSA

Tehetségműhelyünk bemutatása
Óvodánk helyi nevelési programjához, és sajátos arculatához illeszkedve alakítottuk ki
a „Pöttyöslabda” téri-vizuális, komplex művészeti tehetségműhelyünket.
Tehetséggondozó műhelyünkbe bekerülhet az az 5. életévét betöltött gyermek, aki
speciális személyiség jegyekkel rendelkezik (tehetségre utaló), és kiemelkedő érdeklődést mutat
a művészetek iránt. Minden évben, a beválogatásra kerülő gyermekek kiemelkedő
képességeinek, érdeklődésének megfelelően választjuk ki a művészeteken belül a műhely
működési területét (képzőművészet, zene, mozgás-tánc, építészet).
A gyermekek személyiségének figyelembe vételével átlagon felüli adottságaik,
kreativitásuk, motivációjuk felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése, kiemelkedő
speciális képességeik kibontakoztatása a célunk. A gyermekek a tehetségműhelybe a
csoportokban dolgozó óvodapedagógusok szempontok alapján történő megfigyelései,
javaslatai alapján kerülnek be. Heti egy alkalommal szervezzük a foglalkozásokat 8 fő részére
sajátos eszközrendszerű környezetben. Éves komplex tehetséggondozó programunk gazdagító,
fejlesztő, és lazító típusú foglalkozásokból épül fel, melyben biztosítjuk a gyermekek szabad
választását, megsegítjük a tevékenységekben való elmélyülést, az öndifferenciálás lehetőségét.
Gazdagító típusú tevékenységeink- olyan játékos foglalkozásokat és élményszerzési
lehetőségeket szervezünk, amelyek elsősorban a kiemelkedő alkotói képességeket támogatják.
Változatosak, érdekesek, intellektuális kihívást jelentenek számukra, tehát megfelelően nehezek
is, ösztönzik a gyermekeket a saját erőfeszítések megtételére. A témák több szempontú
feldolgozásával lehetőséget teremtünk a kreativitás-, és a stratégiai gondolkodás alkalmazására,
az információk magasabb szintű feldolgozására. Projektjeink változatosak, sok újdonságot
tartalmaznak. Egy időben többféle választható tevékenységet kínálunk. Az öndifferenciálás-, a
szabad választásra lehetőséget nyújtó játékok biztosításával, minden gyermeknek lehetősége
van az egyéni önkifejezésre, melyet konkrét visszajelzésekkel, és dicsérettel erősítünk.
Fejlesztéstő típusú tevékenységeink során fontosnak tartjuk az eltérően fejlődő
képességek kiegyenlítését, a társas kapcsolatok, együttműködési készség- és kommunikáció
fejlesztését, az egész személyiség támogatását (értelmi, érzelmi, mozgásos) a mozgásos
játékok, zenei improvizáció, logikai játékok és a drámajáték eszközeivel.
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Lazító típusú foglalkozásainkkal a gyermekek kikapcsolódását célozzuk meg, olyan
tartalmakkal, amelyekben a rácsodálkozás, a tapasztalatszerzés, egyéni és csoportos élmények
begyűjtése a cél, pl. kirándulások, könyvtárlátogatás, múzeumpedagógia, kulturális
rendezvények….
Tanácsadás: A képzőművészet, a zene és tánc területén, iskolaválasztással-, gyermekek
otthoni szabadidős tevékenységével kapcsolatosan, tanácsadással szívesen állunk a
tehetségműhelyünkbe járó szülők, érdeklődő kollégák, szakemberek rendelkezésére.
Tanácsadó

munkánkat

igény

szerint

óvodapszichológus,

pszichopedagógus,

tehetségfejlesztési szakértő-, és tanácsadó, valamint logopédus is segíti.
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Életképek a „Pöttyöslabda” tehetségműhelyünkből
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