Kerekerdő tehetséggondozó műhely
tevékenységének
összegzése

A program megvalósítója: Hetényi Élettér Képességfejlesztő és Családi Napközi Alapítvány
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Támogatók:
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Rövid összegzés:
A 60 órás komplex művészet témájú tehetséggondozó programunkban 20 tehetséges
gyermek vett részt. 2 db 10-10 fős csoportban tapasztalhatták meg a közösségi munka és
az alkotás örömét. Meglévő tehetségük a testi-kinesztetikus,zenei és térbeli-vizuális
területeken lendületesen fejlődött tovább . Emellett jelentős mértékben javult a
résztvevők elkötelezettsége a művészetek, ezen belül a népművészet iránt. A gyermekek
személyiségfejlődése harmónikusabb, kiegyensúlyozottabb lett.

Felkészítő szakemberek:
Barkóczi Titanilla
Róka Emese
Trencsényi- Csiha Tímea
Zsikla Ilona

Művész vendég:
Hegedűs Együttes

Feladatok, időterv:
A Kerekerdő tehetséggondozó műhely szakmai tevékenysége során legfontosabb feladatok a
szervezési, technikai, a szakmai tervezési és kivitelezési, majd a projektlezárási, módszertani
értékelési munkák voltak.
A műhelymunka felépítése :
1. Motiváció, - a tevékenység kezdeményezése - érdeklődés felkeltése eszközökkel,
mintadarab bemutatásával, verssel, zenével, mozgással, drámajátékkal.
2. Ráhangolódás az eszköz- és anyaghasználatra. Közvetlen tapasztalatszerzések.
3. Tehetséggondozó program
4. Reflexió.
Szakmai foglalkozásokat az alábbi időpontokra terveztük a tehetséges gyermekek számára:
2015. 07. 25. tánc- zenei műhelycsoport, 07.25.Kézműves műhelycsoport, 08.08.Kézműves
műhelycsoport,
08.13.tánczenei
műhelycsoport,08.15.tánczenei
műhelycsoport,08.19.Kézműves műhelycsoport, 09.05.Kézműves műhelycsoport, 09.05.tánczenei műhelycsoport, 09.19. Kézműves műhelycsoport,09.26.tánc- zenei műhelycsoport,
10.03.Kézműves műhelycsoport, 10.17.Kézműves műhelycsoport, 10.17.tánc- zenei
műhelycsoport, 10.31.Kézműves műhelycsoport, 11.11.tánc- zenei műhelycsoport Kézműves
műhelycsoport A tehetség program záró eseménye melynek célja a két tehetségterületeken
tevékenykedő gyermekek bemutatkozása társaik, szülők, pedagógusok és meghívott vendégek
előtt.
- Kis színpadi produkciók
- Kiállítás
- Közös tánc, játék, életképek
12. 06. A két munkacsoport közös színházlátogatása. 2016. 03. 05. A Kerekerdő
tehetséggondozó műhely szakmai záró értekezlete a szakmai megvalósítók részvételével.
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Célkítűzések, hatások:
Tehetséggondozó program lebonyolítása során, a tehetséges gyermekek elsődlegesen
a tánc-zene és a kézművesség területén megnyilvánuló tehetségüket fejlesztették tovább.
Alkotó és közösségi tevékenységeik során sikereket értek el, pozitív visszajelzéseket kaptak
környezetüktől.
Az önismereti, személyiségtréningeknek, közösségi drámajátékoknak köszönhetően sikeresen
levetkőzték gátlásaikat a kevésbé fejlett részképesség területeken. Ezen területek is látható
fejlődésnek indultak.
Programunkban 20 tehetséges gyermek vett részt- ebből hátrányos helyzetű 5 gyermek
A meghívott célcsoport kiválasztásánál a tehetség jelenléte mellett figyeltünk a csoportok
optimális összetételére az életkor, társadalmirétegződés és a nemek szerint. Megállapítható,
hogy a korcsoportok, nemek különbözősége semmifele megoldandó konfliktushelyzetet nem
eredményezett. Együttműködésük harmónikus, jól irányítható és kiszámítható eredményeket
hozott. A valamely szempontból hátrányos helyzetű csoporthoz tartozó gyermekek részvétele
a programban nagyobb figyelmet, körültekintést igényelt a szervezőktől, a
foglalkozásvezetőktől. Gyakorik voltak a kiszállási kísérletek, az önimereti és önértékelési
problémákból kialakuló konfliktushelyzetek. A szülőkkel történő kapcsolattartás is jelentősen
nehezítette a megvalósítást. Így talán még nagyobb eredménynek könyvelhető el, hogy
sikeresen és hiányzás mentesen részt vettek a programban.
Tapasztalataink szerint a „gazdagítás, dúsítás”, pozitív megerősítés módszere meghozta a várt
eredményeket. Megfelelő volt a gyermek alkotóképességének, kreativitásának fejlesztéséhez,
ugyanakkor a személyiségfejlődés szempontjából pozitív hatással bírt. Így valósíthattuk meg,
hogy a tehetséges gyermeknek leginkább kihívást jelentő, komplex, jövő orientált témákkal,
kommunikációs vezetői készségek fejlesztésével is foglalkozzunk.
A program ünnepélyes záró eseménye a Kerekerdő tehetséggondozó műhely kiállítása
összefoglalóan mutatta be a közönségnek sikeres munkáinkat.

Színházlátogatás:
A közös színházlátogatás hagyományosan növeli a művészeti csoportok szakmai és közösségi
értékeit. Az élő előadás impulzív hatása nagymértékben hozzásegítette a program résztvevőit,
hogy az eddig megszerzett élmény, rögzüljön, maradandóvá válljon. Az előadás során
megtekinthették, milyen a művészi eszköz használat és az előadás mozgásszínházi elemei
hogyan kapcsolódnak ehhez. További ismereteket szerezhettek távlati művészi lehetőségeik
tekintetében. Elképzeléseik megvalósítása terén.
Az előadás szervesen kapcsolódott a komplex programunkhoz, mivel azon együttesen jelent
meg a tánc-zenei és kézműves tehetség típus és a hagyományőrzés. Az előadók példaképként
szolgálnak a gyerekek számára. HA BETÉR AZ ÉGI KIRÁLY - Ősi, kincses hagyományokra
visszatekintő betlehemes játékot bábtáncoltatással, énekmondással és élő dudaszóval
tekintette meg mind a két műhelycsoport 2015.12. 06-án a nagy múltú kecskeméti Ciróka
bábszínházban.
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Kapcsolódó rendezvény: Kerekerdő szabadtéri galéria
program ünnepélyes záró eseménye a Kerekerdő tehetséggondozó műhely kiállítása
2015.11.11-én került megrendezésre. Külterületi ingatlan tágas udvarán. A rendezvényen
összefoglalóan mutattuk be a közönségnek sikeres műhelymunkákat. Fő program pontok:
A Kerekerdő tehetséggondozó műhely támogatójának és programjainak bemutatása
Gyermekjátékok, népi szokások bemutatása a jeles naphoz kapcsolódóan, a
náptánccsoport vezetőjével
Gyermekek munkáiból készült kiállítás megtekintése
A tehetséges gyermekek bemutatása, oklevelek kiosztása
Fáklyás (mécseses) felvonulás, libaterelés
Záró táncház a Hegedűs együttes részvételével
A jelen lévő szülők, nagyszülők, ismerősök és szakemberek pozitív visszajelzései:
- interaktív programszervezés,
- a foglalakozások változatos, szerteágazó tevékenységei
- térítésmentes részvételi lehetőség
- a munkacsoportok közös szabadtéri záróünnepsége
- a jeles naphoz kötödő hagyományőrző forma
- a szakemberek és a gyermekek között kialakult partneri viszony
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