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A pályázati programot a már működő, hagyományőrző kollégiumi jó gyakorlatunkhoz illeszkedően 

szerveztem meg. A folyó, népi hagyományőrző tevékenységeket, a helyi (baranyai) népmondák 

feldolgozásával színesítettük ezáltal. Előzetesen ismertettem a lehetőséget a kollégiumi 

munkaközösséggel, majd a tanulócsoportokkal. Szakkör vezetésére Oroszné Mádlics Anita kolléganőm 

jelentkezett. A tanulók jelentkezését is összegyűjtöttem, majd a kolléganővel egyeztetve beválogattuk a 

15 főt a programba.  A tanulók programba történő belépéséhez kapcsolódó dokumentációt elvégeztem. 

A menet közben megérkezett eszközöket, kézműves kellékeket átvettem és a csoport rendelkezésére 

bocsátottam. Heti két órában zajlottak a foglalkozások. A szöveg elolvasása és értelmezése után a 

gyerekek  elkészítették a mondához tartozó eszközöket, kellékeket, majd ezeket felhasználva 

dramatizálással, bábozással tudatosították a foglalkozáson szerzett új információkat, tanultakat. A 

tárgyiasult alkotásokat összegyűjtöttem és kiállítást szerveztem a kollégium előterében. A dramatizálás 

fontosságát erősítendő és saját élményen alapuló megtapasztalás céljából színházlátogató kirándulást 

illetve színész - közönség találkozót is szerveztem. A színház látogatást megelőzően a jegyeket 45 főre 

megrendeltem, a tanulókíséretet koordináltam. A jegyeket kifizettem, majd az elszámoláshoz szükséges 

dokumentációt is elkészítettem. A programban részt vállaló színművésszel első ízben telefonon vettem 

fel a kapcsolatot. Tájékoztattam a pályázatról és kértem a közreműködését. Mivel Ő a városunk 

szülöttje, ezért nagyon örült a megkeresésemnek és szívesen tett eleget a felkérésnek. A színház 

látogatás estéjén került sor a vele való találkozásra, ahol a gyerekek kötetlen beszélgetés formájában 

ismerkedhettek meg a színészet rejtelmeivel. Nagyon jó hangulatú rendezvény volt. Mindkét eseményre 

előzetesen meghívó plakátokat készítettem és helyeztem el az intézmény közösségi tereiben. A 

programok zárásaként pedig elvégeztem az adminisztratív teendőket. A megtartott 6X2 órás 

foglalkozások után program zárásaként 1X4 órás Tehetség - délutánt tartottunk, ahol a csoport számot 

adhatott tudásáról, a megszerzett tapasztalataikról. Bemutathatták előadásukat táncos, zenés, mozgásos 

formációkban és az elkészített kézműves eszközeiket pedig kiállítás formájában. egyaránt. A 

szakköröket és a záróprogramot  meglátogattam és az ott folyó munkáról, történtekről, eseményekről 

fotódokumentációt készítettem. Mindvégig figyelemmel kísértem a kapcsolattartóink információit, 

instrukcióikat követve jártam el mindvégig. Köszönöm a lehetőséget! 

 

Mohács, 2017 05. 20.                                                    Tukericsné Schvilinger Anikó 

                                                                                          Meixner I. EGYMI Mohács 


