A mikóházi Bózsva-parti Óvoda 2015-ben sikeresen pályázott a Nemzeti
Tehetség Program pályázati kiírására. Ennek köszönhetıen valósíthattuk meg a
2015/2016-os nevelési évben a gyermekek zenei tehetséggondozását.

NTP-KKI-B-15-0204 „A zene öröm” címő pályázat szakmai beszámolója.
Pályázati programunk lényege az volt, hogy sikeresen meg tudjuk valósítani a
kidolgozott éves komplex tehetségazonosító és tehetséggondozó programunkat.
A beszerzett eszközök, a tervezett gazdagító programok mind azt szolgálták,
hogy a gyermekek minél jobban ki tudják bontakoztatni zenei tehetségüket. A
megvalósítás során azt tapasztaltam, hogy a gyermekek örömmel és nagy
érdeklıdéssel vettek részt a tehetséggondozó tevékenységekben, amelyben
fejlıdött speciális adottságuk és kreativitásuk.

A zenei tehetséggondozó tevékenységet a nevelési év elején a beválogatási
tevékenységgel kezdtem - 10 óra.
12 fı 5. életévét betöltött óvodás korú gyermek közül beválogatásra került az a
10 fı gyermek, akik a legjobb zenei készséggel rendelkeztek.

Elkészült az "Összesítı a tehetségígéretek azonosításának eredményeirıl" címő
dokumentum.
Kidolgozásra kerültek a beválogatás szempontjai a "Ryans-féle" becslési skála
alkalmazásával - zenei terület adottságainak megfigyelése.
Kidolgozásra kerültek a beválogatás szempontjai a "Ryans-féle" becslési skála
alkalmazásával - kreatív adottságok megfigyelése.
Kidolgozásra kerültek a beválogatás szempontjai a "Ryans-féle" becslési skála
alkalmazásával - motivációs adottságok megfigyelése.
A nevelési év során megvalósításra kerültek heti rendszerességgel a
tehetségmőhely foglalkozásai a mellékelt éves Munkaterv alapján.
A megvalósítást segítette, hogy vázlatokat készítettem az egyes
foglalkozásokhoz. Folyamatosan készítettem feljegyzéseket a gyermekek
erısségének és gyenge pontjainak fejlesztésérıl. Elkészítettem a féléves és év
végi értékeléseket a gyermekek fejlesztésérıl, amelyrıl a szülıket is
tájékoztattam. Megvalósult az év végi szülıi hatásvizsgálat. - 35 óra.
2 napos tanulmányi út megvalósítása ( nem ott alvós volt ) - 10 óra.
Helyszín: Füzérradványi Ifjúsági tábor.
1 napos színházlátogatás megszervezése - 5 óra. Helyszín: Miskolci
Csodamalom Bábszínház - Rigócsır királyfi zenés mesejáték megtekintése.

A "Zengı-bongó" zenei tehetségmőhely több éve mőködik óvodánkban. Ebben
a nevelési évben a sikeres pályázatnak köszönhetıen az egyik
legeredményesebb évünket valósíthattuk meg. Célunk a rendszeres éneklés,
hangszeres zenélés igényének megteremtése, s a tanult dalok eljátszása
metallofonon.

Egy elızı pályázatnak köszönhetıen év elejétıl volt lehetıségük a gyerekeknek
a metallofonnal való ismerkedésre. Ennek köszönhetıen év végére sok dalt meg
tudtak tanulni metallofonon eljátszani.
Szeptember hónapban megtörtént a gyermekek beválogatása, amelynek
köszönhetıen a legjobb zenei készségekkel rendelkezı gyermekek vehettek
részt az éves munkaterv és kiegészítı programok megvalósításában.
Az egyes foglalkozásokra vázlatokat készítettem, amelynek a felépítését Nagy
Jenıné Tehetségígéretek gondozásának elmélete és gyakorlata címő módszertani
könyve alapján dolgoztam ki. Fontos volt, hogy minden alkalommal
megvalósult a légkörjavítás, a légkör megerısítésére irányuló szituációs, vagy
zenés kreatív játékok. Ezek különösen tetszettek a gyerekeknek! A zenei
tehetséggondozás során folyamatosan fejlesztettem a gyermekek zenei
adottságait: önálló, tiszta éneklés, ritmus,- hallás,- és mozgáskészségüket, zenei
kreativitásukat. Minden foglalkozás után hatásvizsgálatot végeztem, s örültem,
hogy általában mindenki nagyon jól érezte magát, s a nagy többség meg is tudta
fogalmazni, hogy miért. A mőhely foglalkozások során maximálisan meg
tudtam valósítani a mikrocsoportos, a páros és az egyéni tanulási formákat.
Fontosnak tartottam a pozitív értékelés, megerısítés megvalósítását, amelynek
megvalósítása során alkalmaztam a Bátorító nevelés alapelveit. Az értékelésbe
a gyerekeket is bevontam, amelyet örömmel végeztek. Folyamatosan vezettem
az Egyéni feljegyzések a gyermekekrıl címő dokumentumot, amelyben az elért
eredményeket, sikereket fogalmaztam meg. Elkészítettem a félévi és az év végi
értékeléseket a gyermekek mőhelymunkájának eredményeirıl, amelyekrıl a
szülıket is tájékoztattam.

A gyerekek nagy örömére megvalósult a Miskolci Csodamalom Bábszínházban
a "Rigócsır király" címő gyönyörő muzsikájú, káprázatos formavilágú, remek
elıadókkal színre vitt mesemusical megtekintése. Az utazást külön busszal
valósítottuk meg. A színházi elıadás különleges, egyedi bábjaival, csodaszép
díszletekkel, jelmezekkel, zenei hatásokkal elvarázsolta a gyermekeket. Ilyen
színvonalas elıadást eddig még nem láttak. Mindannyian sokat meséltek róla
szüleiknek és társaiknak egyaránt.
A két napos tanulmányút - ami nem ott alvós volt - szintén nagy élményt
jelentett a 10 fı gyermeknek. A gyönyörő környezetben megvalósuló zenei
foglalkozások, elıadások, játékok, a Füzérradványi kastélyban és parkjában tett
kirándulás mind-mind erısítette ıket abban, hogy jó együtt lenni, jó együtt
zenélni a különbözı hangszereken. Mind a két napon lehetıségünk volt
fagyizásra is. A szülık visszajelzése nagyon pozitív volt, hálásan köszönték,
hogy ilyen tartalmas programokon vehettek részt a gyermekek.

Megbízási díjat 2 fı részére terveztem. A megvalósítás során azonban szükséges
volt a módosítás. 1 fı valósította meg a pályázati programot az éves munkaterv
alapján. Három idıszakra - 2015. október 01-tıl-2015. december 31-ig, - 2016.
január 01-tıl - 2016. március 31-ig és 2016. április 01-tıl - 2016. június 30-ig
szólt a megbízási szerzıdése. Mind a három idıszakban egy-egy óvodai dolgozó
volt megbízva a "Zengı-bongó" zenei tehetségmőhelybe járó gyermekek
segítésével, kíséretével, felügyeletével. Ez a személyi ellátottság szükséges és
elegendı volt ahhoz, hogy a tervezett foglalkozásokat, tevékenységeket és
programokat az éves munkatervnek megfelelıen, eredményesen meg tudjuk
valósítani.

A két napos tanulmányi út a tervezetthez képest annyiban változott, hogy a
megvalósítás idıpontját egy nappal elıre kellett hoznunk - május 25-én és 26-án
valósult meg. A második napra tervezett elıadónk - Hlinyánszky Tamás az
óvodában valósította meg zenés, hangszeres interaktív mősorát.

A tehetséggondozó program megvalósításához beszerzett tárgyi eszközök darab
száma nıtt a tervezethez képest. Több hangszert tudtunk vásárolni, mert a
metallofonok, szilofonok és csengık mellett ritmusfákat, nyeles békákat, KITKAT ütıket, ritmuskészletet és nyeles dobokat is tudtunk a tervezett összegbıl
beszerezni. Mindezek segítik a következı idıszakban a jó zenei készséggel
rendelkezı gyermekek ritmusérzékének fejlesztését.
Köszönjük a Nemzeti Tehetség Programnak, az Emberi Erıforrások
Minisztériumának és az Emberi Erıforrás Támogatáskezelınek a támogatást!
Mikóháza, 2016. június 30.
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