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PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ
PÁLYÁZATI PROGRAM LÉNYEGE:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
által kiírt, „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása” c.,
NTP-OTKP-20

azonosítószámú

pályázatból

nyer

900.000

forintból

megvalósult

programunkban a zenei tehetséggondozás segítette a 6-7 éves gyermekek átlagon felüli
adottságainak fejlesztését, megerősítette motivációjukat és kibontakoztatta kreativitásukat. A
pályázat megvalósulásával lehetőségünk nyílt a munkaközösség eszköztárának bővítésére,
ezáltal a programunk szerves részét képző tevékenységeinken nem csak további fejlesztést
kaptak a gyermekek, hanem élményeikben is gazdagodtak. A szeretetteljes, biztonságot
nyújtó, nyugodt légkör kialakítása elengedhetetlen feltétele volt az önfeledt és örömteli
foglalkozásoknak, ahol a gyermekek saját képességeikhez mérten, saját tempójukban
indulhattak el a fejlődés útján. A tehetséges gyermekek erősségeinek fejlesztésén túl kiemelt
hangsúlyt fektettünk továbbá az ehhez szorosan kapcsolódó gyenge oldal fejlesztésére is.
Fontosnak tartottuk, hogy felismerjük az esetlegesen alulteljesítő gyermekekben bujkáló
kiváló képességeket is. A rendszeres éneklés, és hangszeres játék igényének megalapozásán
túl, a pedagógiai programunkban megjelelő ének-zenei foglalkozásokat kiegészítve
képességeikhez mérten magasabb szinten.
Programunk célja tehát összefoglalva az volt, hogy felismerjük a tehetségeket, és megértsük
annak minden megjelenési formáját. Segítsük a gyermekeket abban, hogy felismerjék és
fejleszthessék saját képességeiket,

nagy hangsúlyt fektetve emellett

szükségleteik

kielégítésére. Ösztönöztük őket kreativitásuk és érzelmeik kifejezésére és megélésére, ezáltal
erősítve személyiségüket, és elindítva őket azon az úton, melyen testileg és szellemileg
egészséges, kreatív személy válhat belőlük.

A TÁMOGATÁS SEGÍTSÉGÉVEL MEGVALÓSULT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK:
A pályázat elbírálása előtt már megtörtént 2020. szeptember 18-ig a protokoll szerint
megtörtént a gyermekek megfigyelése és mérését követően a programba való beválogatásuk.
Az eredmények kiértékelése után 10 gyermek került be a programba.
2020. szeptember 25-ig megtörtént a tárgyi feltételrendszer felülvizsgálata és a
rendelkezésünkre álló pályázati forrás ütemezése, A műhelymunkát a már adott eszköztárra
építve kezdtük meg októberben. A program megvalósításának időtartama alatt jelentősebb
tárgyi eszközöket tudtunk beszerezni, melyek kedvezően hatnak a műhely további
működésére is: bluetooth hangfalak minden csoport számára, CD-k, különböző hangszerek
(hegedű, esőbot, electric chimeok, hangtálak, kalimba, kasztanyetták), ülőpárnák, tárgyi
jutalmak.

2020. szeptember 30-ig megvalósult a tervezőmunka. A részletesen kidolgozott pályázati
munkaterv alapján építettük fel a tevékenységeink menetét, melyek egymásra épülő, komplex
tevékenységtartalommal rendelkező foglalkozástervek voltak.
A foglalkozások a pályázati munkaterv ütemezésének megfelelően októbertől indultak heti
rendszerességgel. Munkánkat önkéntes segítők is támogatták. Együttműködésünk jelentősen

megsegítette a munka gördülékenységét és az egyéni odafigyelést. A gazdagító tevékenységek
során nagy hangsúlyt fektettünk a sokoldalú feldolgozásra, és az élményszerzésen alapuló
tapasztalatszerzésre. A vírushelyzet miatt sajnos a programban aktuálisan résztvevők száma
változó volt, emellett az intézmény esetenkénti bezárása nagyban megnehezítette a program
rendszerességét, emellett az általunk tervezett külsős programok megtartására nem volt
lehetőségünk.
A korlátozások feloldása után nagy örömünkre szolgált, hogy a program zárásaként
meghívhattuk Sőnfeld Mátyást, a Zenebatyu élményprogram kitalálóját.

A PROGRAM CÉLJÁNAK MEGVALÓSULÁSA
Hetente egy plusz alkalommal a műhelymunka során változatos eszközök és gyakorlatok
alkalmazásával biztosítottunk lehetőséget a gyermekek számára tehetségük komplex
fejlesztésére. Átfogó zenei ismereteik bővültek, jártasságok, készségek, kreatív attitűdök
formálódtak. A különböző hangszerek megismerése, kipróbálása és a képzés részeként
tervezett gazdagító programok által érdeklődésük és érzelmi kötődésük erősödött. Az egyéni
és csoportos zenei fejlesztő tevékenységek, játékok hatására a gyenge oldalként jelentkező
részképességek (figyelem, mozgáskoordináció, finommotorika, memória) a transzferhatásnak
köszönhetően nagyban fejlődtek. Új ismeretekkel és élményekkel gazdagodtak zene, mint
művészeti ág területén. Megismerhettek, kipróbálhattak és készíthettek új hangszereket.
Törekedtünk arra, hogy élményekben és játékos módszerekben gazdag tevékenységek során is
biztonságos légkört teremtsünk számukra, ahol kifejezhették önmagukat, kreativitásukat, és
bátran megélhették érzéseiket. A feltöltődésüket hivatott lazító programok nem csak külön
tevékenységként, hanem minden alkalom szerves részeként (ráhangolódás, levezetés) jelent
meg, mely által a gyermekek személyisége kiegyensúlyozottabb lett és koncentrációjuk
mértéke nőtt.

A FOGLALKOZÁSSOROZAT TAPASZTALATAI
A 30 órás programunkba beépített elemek felkeltették és lekötötték a gyermekek
érdeklődését. Olyan helyzeteket, tevékenységeket biztosítsunk számukra (a vírushelyzet adta
lehetőségekhez mérten) melyek, fejlesztették önállóságukat és kreativitásukat. Azokat a
módszereket és tevékenységeket részesítettünk előnyben, melyek során a gyermekek saját
élményeik

és

új

tapasztalatok

szerzésével

fejlődhettek. A gyermekek nagy aktivitással és
érdeklődéssel vettek részt a foglalkozásokon.
Sajnos azonban a vírushelyzet miatti karantén
időszakok és ideiglenes lezárások nagyban
befolyásolták az alkalmak rendszerességét, így
előfordult, hogy hosszabb időszakok maradtak ki
egy-egy

alkalom

között.

A

munkatervben

meghatározott tematika és a hozzájuk kapcsolódó célok időközben módosításra kerültek,
nagyobb hangsúlyt fektetve az új ismeretek szerzése mellett az ismétlésekre is.
A tervezett lazító programelemek egy kivételével,
(Zenebatyu
kerülhettek

élményprogram)

sajnos

nem

de

az

megrendezésre,

eszközbeszerzést követően számos relaxációs
hangszerrel gazdagodtunk, melyeket nem csak a
foglalkozások, de a mindennapok során is
rendszeresen alkalmaztunk a gyermekek érzelmi
világának kiegyensúlyozása céljából.
A program során szorosan együttműködtünk a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal, hogy új
módszerekkel és ötletekkel gazdagítsuk a mindennapokat. Célunk volt, hogy támogatást
nyújtsunk az otthoni és a csoporton belüli játékok, tevékenységek színesítéséhez. A pandémia
miatt sajnos a szülőknek tervezett bemutatóra nem kerülhetett sor.
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