A Vécsi Kisvakond Óvoda, a Nemzeti Tehetség Program keretében „A
köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó
programok támogatása” című, pályázatán 1.100.000 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesült. Pályázati azonosító száma: NTP-KKI-16-0348.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Támogató) megbízásából az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő (Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség
Program végrehajtásának 2015-2016-os cselekvési programjának alapján
hirdette meg a pályázatot.
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepelt többek között a hazai
tehetséges tanulókat támogató tehetségsegítő programok folyamatos
működtetése, a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása, a
tehetségfejlesztő közösségek együttműködésének segítése.
A Vécsi Kisvakond Óvodában 2011. óta folyamatosan működik komplex
tehetséggondozó, tehetségfejlesztő program. Fontosnak tartjuk megismertetni
a gyermekekkel a népi kultúrát, a hagyományok megőrzését, ápolását. esélyt
teremtünk a gyermekekben rejlő tehetségek kibontakoztatására.
Célunk volt a szabadidő tartalmas eltöltése, a gyermekek képességeinek
kibontakoztatás,
együttműködésének,
társas
kapcsolatának,
kommunikációjának
fejlesztése,
az
óvodapedagógusok
módszertani
kultúrájának gazdagítása.
Tehetséggondozó programunk során 60 órás tanórán kívüli tevékenységeket
valósítottunk meg, rész vettünk 1 napos programon Budapesten, kiállítást
rendeztünk és bemutattuk a Vécsi Kultúrházban a program során készült
produktumokat. A foglalkozásokat a nevelési évben folyamatosan, heti 2
alkalommal szerveztük. A programban 10 fő óvodás gyermek, 2 fő
óvodapedagógus, 5 fő segítő szülő vett részt.
Tehetséggondozó programunk tevékenységei a következők voltak:
•
•
•
•
•
•
•

ismerkedés a magyar és cigány népmesék világával,
mesedramatizálás, síkbáb készítés, bábozás,
ismerkedés a magyar és cigány népzenével, zenehallgatás,
ritmushangszerek használata, énekes népi játékok,
szövés, agyagozás, rajzolás, festés,
mozgásos szabály- és versenyjátékok,
labdajátékok.

Sokféle vizuális technikával és eszközzel ismerkedtek meg és próbáltak ki a
gyermekek. Parafadugóból állatokat, nemezeléssel kislabdát készítettek,
textilfestékkel és filccel táskát, pólót díszítettek, festettek.
Május 14-én csodálatos napot töltöttünk Budapesten. A Néprajzi Múzeumban
interaktív tárlatvezetésen vettünk részt, „A pákászlegény útja” címmel.
Étteremben ebédeltünk, ami új élmény volt a gyermekeknek, hiszen most
találkoztak először azzal, hogy csészében adják a levest. Ebéd után az
Operettszínházban megtekintettük a „Szegény Dzsoni és Árnika” című zenés
előadást.
Programunk zárórendezvényére június 3-án került sor. A Vécsi Kultúrházban
kiállítást rendeztünk a foglalkozásokon készült alkotásokból, valamint a
gyermekek előadták a cigánytáncot, bemutatták a mesedramatizálást. A
meghívott vendégeket és az érdeklődőket szendviccsel, gyümölccsel, üdítővel
kínáltuk. A programban részt vevő gyermekeknek és a segítő szülőknek
emléklappal és a foglalkozásokon készült fotók átadásával köszöntem meg a
végzett munkájukat.
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