
 
 

                                                                             

 

NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM  - Záró beszámoló 

Fogyatékossággal élő tehetséges fiatalokat támogató, integráló környezetben megvalósuló 

tehetségsegítő programok, illetve a fogyatékossággal élő fiatalok tehetségsegítő programokban 

való részvételének támogatása 

„Minden a miénk”  hagyományőrző projekt a Meixner Ildikó EGYMI-ben  

A pályázati kategória kódja: NTP-FTP-16  

A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 

 

A pályázati program lényege:  

A gazdagító-lazító programpárok során a SNI gyerekek ismerkedjenek meg a helyi 

népszokásokkal, hagyományokkal és a tárgyi kultúra értékeivel. Ismerjenek meg minél több, a 

népi kultúrából merített dalt, táncformát, mondókát, verset, kézműves tevékenységet és népi 

játékot. Olyan integráló környezet valósul meg, ahol a fogyatékkal élő, SNI gyerekek aktív 

résztvevői lehetnek a tevékenységeknek ép társaikkal együtt. A tevékenység összefoglalásaként 

az elsajátítottakat és produktumokat be is mutathassák egy tehetségnap/hét keretein belül. Így 

komplex módon fejlődik személyiségük. 

Megvalósulása: 



 
 

3 tehetségterületen valósult meg a tanéven átívelő 3X64 órás műhelyfoglalkozás. A 

Témaköröket 1-1 közös projektnappal zártuk:  

2017. 02 hó: 1. farsang 2. disznóvágás  

2017. 03 hó: 3. húsvét  

2017. 04 hó: 4. pünkösd.  

2017 februárjában  a Busó-udvar látványműhelyeiben a helyi népszokások, hagyományok 

elmélyítésére a következő szolgáltatásokat vettük igénybe: 

- a busójárás interaktív múzeumának megtekintése - tárlatvezetéssel 

- időszaki kiállítás megtekintése 

- kézműves kirakodóvásár,  

-busómaszk- faragó, busóbábu-készítő, egyediruha-készítő és keramikus látványműhelyek 

megtekintése. 

2017 május: A 3 napos táborban került sor a projekthez szorosan illeszkedő: hagyományőrző, 

kézműves programokra, népi ügyességi játékok megismerésére, sportlehetőségekre, túrákra, 

kirándulásokra, kulturális programokra és egyéb szabadidős lehetőségekre. 

2017 május „Meixner-tehetségnapok” hagyományőrző programsorozata keretén belül került 

sor a tárgyiasult alkotások bemutatására. 

Itt a projektben résztvevő tehetséges tanulók bemutatkoztak valamint tehetséggondozó, 

integrációt támogató együttműködés alakult ki a többségi iskolákkal. 

1. A projekt során készített kézműves alkotások kiállítása 

2 „Tavaszi szél…” népdaléneklési verseny iskolánk és a térség többségi iskoláiban integráltan 

oktatott SNI tanulók részvételével. 

3 „Kapkodd a lábad” sor-és váltóverseny többségi iskolák csapatainak közreműködésével. 



 
 

4. Kulturális délután, ahol a projekt során megtanult versek, drámajátékok kerülnek 

bemutatásra. 

 

Hagyományőrző, gazdagító programjaink elsődleges célja a tehetségígéretek tanórán és iskolán 

kívüli, komplex fejlesztése volt. Megvalósult - legfontosabb pedagógiai elvünk - az oldott 

légkör biztosítása, a gyermekek érdeklődésének, kíváncsiságának felkeltése, igényeik 

kielégítése, együttműködési készségük fejlesztése. Továbbá a megismerés örömének megélése, 

a logikus és a kreatív gondolkodás együttes fejlesztése, és a különböző információk közötti 

kapcsolatok kialakítása. Mindezt ebben a hagyományőrző projektben képzőművészeti, zenei, 

interperszonális és testi-kinesztetikus tehetségterületek egymásra épülésével valósítottuk meg. 

Biztosítottuk az átjárhatóságot az egyes területek között, így egymást kiegészítve, segítve 

valósult meg a komplex megismerő folyamat. Az oldott tanórán kívüli légkörben a gyerekek 

bátrabbak, nyitottabbak, kreatívabbak, és önállóbbak lettek. Arra törekedtünk, hogy az oldott 

légkör biztosításával, a folyamatos és változatos programkínálattal, pedagógiai módszerekkel a 

tehetséges tanulók alkotókedvét megtartsuk, személyiségjegyeit gazdagítsuk, szociális 

kompetenciáit fejlesszük. A projekt megvalósításával elértük, hogy rangja, tekintélye lett a több 

tehetségterületen, együttesen megszerzett tudásnak. A közvetített hagyományok iránt pedig 

elmélyült, valódi tisztelet alakult ki a tanulókban. A hagyományokat nem csak kívülállóként 

szemlélték, hanem aktív résztvevőként élték meg azok szépségeit. Erősödött bennük a 

különböző kultúrák megismerése való igény és a másság elismerése, tisztelete.  Lazító 

programokkal pedig elsősorban a feltöltődését tudtuk biztosítani számukra. 

A tárgyiasult alkotások bemutatására a „Meixner-tehetségnapok” hagyományőrző projektzáró 

programsorozata keretein belül került sor. 

1. A projekt során készített kézműves alkotások kiállítása 

2 „Tavaszi szél…” népdaléneklési verseny iskolánk és a térség többségi iskoláiban integráltan 

oktatott SNI tanulók részvételével. 



 
 

3 „Kapkodd a lábad” sor-és váltóverseny többségi iskolák csapatainak közreműködésével. 

4. Kulturális délután, ahol a projekt során megtanult versek, drámajátékok kerülnek 

bemutatásra. 

Itt megvalósult a hagyományőrző projektben résztvevő tehetséges tanulók bemutatkozása 

különböző tehetségterületeken valamint tehetséggondozó, integrációt támogató együttműködés 

a többségi iskolákkal. 

A múzeumlátogatás során lehetőség nyílt arra a tanulóknak, hogy megismerhessék a több 

évszázados farsangi népszokást, ízelítőt kapjanak annak páratlan hangulatából. A gyerekek a 

Busó-udvar látványműhelyeiben betekintést nyertek a rendezvényhez kapcsolódó helyi 

kézművesek tevékenységébe is. A helyi népszokások, hagyományok elmélyítésére a következő 

szolgáltatásokat vettük igénybe: 

- a busójárás interaktív múzeumának megtekintése - tárlatvezetéssel 

- időszaki kiállítás megtekintése 

- kézműves kirakodóvásár,  

-busómaszk- faragó, busóbábu-készítő, egyediruha-készítő és keramikus látványműhelyek 

megtekintése.  

A 3 napos táborban a falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó 

hagyományok, tevékenységek bemutatása történt.  Ezen kívül sor került még a projekthez 

szorosan illeszkedő: hagyományőrző, kézműves programokra, népi ügyességi játékok 

megismerésére, sportlehetőségekre, túrákra, kirándulásokra, kulturális programokra és egyéb 

szabadidős lehetőségekre. 

                                                                                                  Tukericsné Schvilinger Anikó 

                                                                                                  program felelős 

Mohács, 2017 június 15. 


