Sikeres tehetséggondozás

Élményekkel teli óvodai élet
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában 2011 óta folyik, a valamilyen
képességterületen tehetségjegyeket mutató gyermekek tehetségműhelyekben történő
foglalkoztatása, tehetségjegyeik ápolása, komplex személyiségfejlesztése. 2013 óta –
munkánk sikerességének elismeréseként – akkreditált kiváló tehetségpontként látjuk el
ez irányú feladatainkat.
A költségvetési forrásokon túl minden pályázati lehetőséget megragadunk annak
érdekében, hogy még színesebbé, gazdagabbá tegyük óvodásaink életét. 2016-ban két
pályázatot nyújtottunk be a ,,Csodatarisznya – kalandozások a művészetekben”
elnevezésű pályázati program, valamint a ,,Tisza mosta kincseink” pályázati program
megvalósítására, melybe a Bóbita, a Tündérkert és a Szivárvány óvoda
tehetségműhelyei kapcsolódtak be. A ,,Csodatarisznya – kalandozások a
művészetekben” programunk 1.300 ezer Ft értékben nyert támogatást a Nemzeti
Tehetségprogram pályázati keretéből, mely forrás felhasználásával egyrészt
műhelyenként egy 30 órás fejlesztőprogramot, másrészt, gazdagító elemeket
tartalmazó foglalkozásokat valósítottak meg kollégáink. A pályázati források
bevonásával színes, tartalmas, élménypedagógiai elemekkel is átszőtt rendezvények
valósulhatnak meg. Részt vehettek gyermekeink múzeumpedagógiai-, táncházpedagógiai-, könyvtárpedagógiai foglalkozásokon, zeneiskolai látogatást tettek,
nagyszerű előadást láthattak a debreceni Vojtina bábszínházban, történelmi
élményekben részesülhettek az egri várban. Fontos célunk – a komplex
személyiségfejlesztő munka mellett – a gyermekek számára értékalapú szemléletet
közvetíteni, s a magyar néphagyományok értékei mellett a kortárs művészetek
kulturális értékeit is megmutatni.
Májusban tartottuk a tehetségműhelyek záró foglalkozásait, melyek keretében
kiállításokkal, fényképekkel illusztrálva mutattuk be a szülőknek az egész éves
tehetséggondozó munkát. Így történt ez május 22-én is a Szivárvány óvodában
megrendezett projektzárón, melynek végén a gyermekeket jutalmaztuk is. A nyílt
rendezvény végén a résztvevők üzenőfalon rögzíthették véleményüket az egész éves
munkánkkal kapcsolatban. Köszönjük szépen a gyermekek, felnőttek pozitív
gondolatait, megerősítő, elismerő, dicsérő szavait. Ennek illusztrálására álljon itt egy
kislány csillogó szemekkel, mosolygó arccal kísért mondata:
,,Nagyon jók voltak ezek a kalandozások, ugye Réka?”
A következő nevelési évre is vannak már terveink, s reméljük, a nem rég benyújtott,
,,Elemekkel föl(d)töltve” elnevezésű pályázatunk is sikeres lesz, és folytatni tudjuk
lelkes és elkötelezett tehetségsegítő munkánkat a gyermekek örömére.
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