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Fő tevékenység: 60 órás alkotóműhely 

Cél: A térbeli-vizuális tehetségterületen tehetségígéretnek mutatkozó gyermekek megtámogatása, 

gondozása élmény- és felfedezés valamint alkotásközpontú komplex sokszínű tevékenységrendszer 

biztosításával. Gazdagító program a vizuális megjelenítések, kézműves tevékenységformák, 

technikák gazdag tárházának megismerésével, gyakorlati alkalmazásukkal. A személyiségjellemzők 

fejlesztése során kiemelten fókuszál a kreativitás, a figyelem, a türelem, a kitartás, az esztétikai érzék, 

a felelősségtudat, a közösségtudat formálására, fejlesztésére és az öko - tudatosságra nevelésre. 

A 60 órában biztosított komplexitás érvényesítésével megvalósított tevékenységrendszer a szabadidő 

eltöltésére gazdag, ismeretekben jelentősen bővülő lehetőségek széles tárházát biztosítja a 

gyerekeknek. 

Az alkotóműhelyben folyó élmény- és felfedezés-valamint alkotásközpontú tevékenységrendszer a 

gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve a komplexitás érvényesítésével a tehetségígéretek 

erősoldalának fejlesztését célozza és biztosítja. 

A foglalkozásról-foglalkozásra létrehozott tárgyiasult alkotások létrehozásában a széleskörű technikai 

kivitel általi gazdagítás történik, a tevékenykedtetés és az alkotás örömének biztosításával. A 

tárgyiasult alkotások kiállítása olyan pozitív megerősítés a gyermekek számára, melynek 

köszönhetően egyre motiváltabbakká, alkotásra nyitottabbakká válnak a „kis alkotóművészek”. 

Önismeretük fejlődése a saját munkájuk és társaik munkájának láttán pozitív élményalapokra 

támaszkodva történik. 

A műhelybekerülés/azonosítás:  

 a vizsgálat tárgya: motiváció, kézügyesség, érdeklődés 

 Vizsgálat: tanórai megfigyelést követően szaktanári jelölés, valamint a gyermek önként 

jelentkezése és a próbaidő során történő aktivitás figyelembe vétele. 

 

A megcélzott célcsoport: Új, a szaktanári tapasztalatok alapján. 2.-3. évfolyam tehetségígéretei.  

Létszám: 20 fő (a tervezettől eltérően: 15 lány és 5 fiú) 

Időpontja: hetente pénteken 13:00 – 14:30 

Műhelyvezetők: Fortunyák Brigitta tanító, Somfai Zsuzsanna tanár 

 

 



A program sikeresen elérte a célját, mert  

 a közös munkát végig a nagyfokú érdeklődés, aktivitás jellemezte. A 60 órában biztosított 

komplexitás érvényesítésével megvalósított tevékenységrendszer a szabadidő eltöltésére 

gazdag, ismeretekben jelentősen bővülő lehetőségek széles tárházát biztosította a 

gyerekeknek. 

  A személyiségjellemzők fejlesztésének kiváló színteréül szolgált. 

 A gyermekek munkái az aulában otthonossá, gyermekközelivé varázsolták a környezetet, 

"csodálat világába" varázsolták az azokat megtekintő gyermektársakat.  

 A kiállítások a részvevő gyerek számára nagy-nagy motivációs tényezőként szolgáltak. 

 A bemutató foglalkozás motivációs erejével ilyen mértékben mi sem számoltunk. Öröm volt 

nézni, ahogyan a gyereke az érdeklődő szülőknek, pedagógusoknak mutatták, tanították a 

technikát és magát a megvalósult alkotást. 

 A 3 napos bentlakásos kézműves tábor pedig, igazi megkoronázása volt ennek a munkának.  

 

A szülői, gyermeki visszajelzések: várják a program folytatását. 

 

Budapest, 2018. 05.30 

                                                                    Fortunyák Brigitta és Somfai Zsuzsanna 
                                                                                  az alkotóműhely vezetői 


