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Óvodánk nevelőtestülete kiemelt
képességfejlesztését, gondozását.

feladatának

tekinti

a

tehetségígéretek

beazonosítását,

A munkatervi célkitűzések megvalósítása mellett folyamatosan kerestük a lehetőséget a pályázati
források bevonására is a tehetséggondozás területén.
2017. júniusában sikeresen pályáztunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, „A hazai és határon túli óvodai tehetségkibontakoztató
programok támogatása” című, „NTP-OTKP-17” kódszámú pályázati programba.
E pályázat keretében 530.000.- Ft pályázati összegre lettünk jogosultak, így olyan programokat tudtunk
megvalósítani, amire szűkös kereteinkből nem lett volna lehetőségünk.
A pályázatba bevont 25 nagycsoportos korú tehetségpalánta aktív élményszerzését óvodánk
pedagógusai és meghívott vendégek biztosították.
A pályázat során a résztvevő gyermekeknél nem a teljesítmény centrikusság volt a célunk, hanem az
hogy, minél gazdagabb élményekhez juttassuk őket. Ezen programban való részvétellel hátrányos
helyzetű tehetségígéreteknek is szerettünk volna esélyt teremteni, olyan különleges eszközökkel
inspirálva őket, melyek színesebbé, gazdagabbá, élményszerűvé teszik a népi hagyományőrző játékokat,
népi kismesterségek megismerését és elsajátított technikák széleskörű alkalmazását, segítve ezáltal a
kreatív attitűdök kialakulását, pedagógusok módszertani kultúrájának gazdagítását.
Pozitív élményekkel, színes programokkal ösztönöztük gyermekeinket a kreatív gondolkodásra,
alkotásra, illetve vágyat ébresztettünk bennük a népi motívumok alkalmazására, megjelenítésének
gyakoriságára.
A népi művészetet, néptáncosokat mutattunk be tehetségígéreteinknek, amik, akik által szeretettel
tudnak ezek felé a tevékenységek felé fordulni. A hagyományok ápolása, a népi művészet értékeinek
megismertetése, őrzése fontos feladatunk. Igyekeztünk olyan példaértékű művészekkel megismertetni
gyermekeinket, akik jó példával szolgálják a hagyományőrzést saját területükön belül.

Családi program keretén belül került megrendezésre az Őszköszöntő
Családi Délelőtt, ahol a gyermekek nem csak a szüret tevékenységeivel
ismerkedhettek meg, de vidám, játékos ügyességi vetélkedőn is részt
vehettek szüleikkel együtt.

Buszos kirándulás keretében kétszer is ellátogattunk Újfehértóra, a
Lengyel Laura Óvodába, ahol megismerkedtek pedagógusaink és
gyermekeink az ottani tehetséggondozó munkával. Érdekes volt új
környezetet, új arcokat megismerni, ötleteket meríteni. Igyekszünk
majd folyamatosan kapcsolatot tartani velük. Reméljük, hogy
nemsokára Ők is ellátogatnak hozzánk.

Idén tavasszal is megrendeztük hagyományainknak megfelelően a „Kiszebáb” égetést, amikor sok
vidámság, zene, tánc mellett elkergettük a telet, a betegséget, a hideget és minden rosszat, ami ért
bennünket. Erre a rendezvényünkre meghívást kaptak az István Király Baptista Általános iskola tanulói
is, akik két osztállyal képviselték intézményüket. A csoportok a kis kiszebábokon kívül egy nagyot is
készítettek, amit szalma máglyán égettünk el.

Lazító programjaink közül többet tavasszal valósítottuk meg az időjárás kedvező alakulása miatt. Az
állati simogató intézményünkben történő megrendezésének is feltétele volt a kellemes idő, mert olyan
állatokat hozott el a gondozó, amiknek árt a hideg. Ilyen rendezvény még soha nem került
megrendezésre óvodánkban. Gyermekeinknek izgalmas élmény volt olyan állatokat látni közelről,
esetleg megérinteni, amit eddig csak távolból szemlélhettek.

Elfogadta meghívásunkat nyugdíjas óvodapedagógus népzenész
kolléganőnk is, aki csodálatos hegedűjével, és annak káprázatos
hangjával varázsolta el gyermekeinket és a pedagógusokat is.

Látogatást tettünk Húsvét előtt a Sóstói Múzeumfaluban, ahol a hímes tojás
készítés technikáival ismerkedtek gyermekeink, miközben megcsodálhatták a
múltidéző szobák, konyhák és egyéb helységek, épületek szépségét is.
Múzeumi látogatást tettünk az Ibrányi- Fráter kúriában, ahol megtekintettük
a helyi mesterségek kiállítását, a korabeli bútorokat és egyéb kiállítási
tárgyakat.

Felejthetetlen élmény volt a Nyíregyházi Állatparkban tett látogatás is. Európa egyik legnagyobb
állatállománnyal rendelkező állatparkja, ami különleges hangulatú tölgyerdőben látja vendégül az
állatbarátokat. Ez a park aktívan részt vesz fajmegmentési programokban, természetvédelmi
kutatásokban is. A tigriscápától az emun keresztül az elefántokig minden állatot megtekinthettünk, ami
kissé fárasztó volt, de csodálatos élményekkel gazdagodtak tehetségcsíra gyermekeink.

Tehetséggondozó programokat heti egy alkalommal szerveztünk gyermekeinknek. Népi játékok-néptánc
és kézműves foglalkozások váltották egymást. Ezen foglalkozások során nem csak harmonikus, ritmikus
mozgásuk, kreativitásuk, kézügyességük, gondolkodásuk, alkotó képzeletük fejlődött, de társas
kapcsolatuk, szociális fejlettségük is.

Lazító programjainkat a három napos táborral zártuk, amit a Kis Vakond Gyermektáborban rendeztünk
meg. Jó hangulati zárás volt az éves programjainkhoz, ahol nem csak gyermekeinknek volt aktív, játékos
tapasztalási lehetőség, hanem a pályázatban aktívan résztvevő pedagógusainknak is.

Táncpedagógus segítségével fejlődhetett szakmai tudásunk, gyakorlati bemutatókkal, magyarázatokkal
tette szemléletesebbé a népi játék, néptánc oktatás fortélyait. E mellett a kikapcsolódásnak is volt helye
és ideje, a tábor során számos ügyességi verseny, szabadidős tevékenység mozgatta meg tehetségígéret
gyermekeinket.

„Tehetséges Gyöngyszemek” című pályázatunk záró programja a május végén megrendezésre kerülő
Gála műsorunk volt. Erre a rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel vártunk. A szülők és Kótaj
lakosai mellett a Baptista Tehetségsegítő Tanács vezetői, tagjai, valamint több közel és távol lévő óvoda
pedagógusa is elfogadta meghívásunkat.
A program keretében népi lakodalmas táncot adtak elő új fellépő
ruhájukban tehetségcsoportunk tagjai, amit pályázati
támogatásból varrattunk, valamint kiállítást is megtekinthettek a
projekt során elkészült produktumokból a hozzánk látogatók.

Ezt követően szakmai megbeszélés során tájékoztattuk a kollégákat a pályázatban elért
eredményeinkről, nehézségeinkről. Tanácsokkal láttuk el azon intézményeket, akik a jövőben terveznek
valamilyen NTP pályázatba bekapcsolódni.

Megtisztelő volt számunkra, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett NTPOTKP felhívásra benyújtott pályázatunkat befogadták, és annak megvalósítását támogatták.
A megvalósítás tapasztalatait összegezve, a tanulságokat levonva, a jövőben is célunk lesz hasonló
programok tervezése és realizálása, mert meggyőződésünk, hogy az óvodában ilyen és ehhez hasonló
formában valósítható meg a „tehetségígéretek” támogatása, képességeik fejlesztése, kibontakozása,
vagy elültethető egy-egy művészeti ág iránti vonzódás csírája.
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