„Minden tehetség számít!”
Beszámoló NTP-Spec-21-0035-ös nyertes pályázatunkról.
A Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Károlyfalvi Tagóvodájának „ Hokus,Pokus,Fidibus „ német
nyelvi műhelye 2021 nyarán nyert támogatást a Nemzeti Együttműködési Alap, speciális fejlesztést
célzó programja keretében. Tehetségműhelyünk tagjai a kiemelkedő adottságokkal rendelkező
tanköteles gyermekek voltak. Nagy hangsúlyt fektettünk a személyiségük sokoldalú, differenciált,
egyéni képességeikhez igazodó fejlesztésére, erős és gyenge oldalaik feltárására.

Gazdagító, lazító és élményszerző programokkal fokoztuk az egyéni kiteljesedést.

Rátkán találkozunk évente Nemzetiségi Gyermektánctalálkozó keretében. Megtapasztalhatták a
nemzeti lét értékeit, rácsodálkozhatnak a népviseletekre, táncokra. Érzékennyé váltak egymás
elfogadására, segítésére. A Tájházban betekintést kaphattak múltunk kis szegletébe.
Károlyfalván Nemzetiségi Találkozó keretében ismerkedtünk a testvér települések viseleteivel,
étkeivel, zenei kultúrájával.

A Magyarországi Német Színház Szekszárdról látogatott hozzánk.

Fergeteges sikerrel mutatták be a Vitéz Szabócska című mesejátékot. Ennek a német nyelvű
előadásnak hatalmas motivációs ereje volt a német nyelv további gyakorlására.

Bejárhattuk Zemplén egyik gyöngyszemét ,a Smaragdvölgyet, ahol kerestünk futrinkát, kutattuk a
nyomokat, mozogtunk a szabadban és étteremben ebédeltünk!
Tehetségműhelyünk bemutatkozott Sátoraljaújhelyben

Bemutattuk óvodánkat, a tehetségműhelyünket, beszélhettünk a műhelyben végzett munka
módszereiről, eredményeiről, szépségéről. A tehetségígéretek német nyelvű dalokkal, mondókákkal,
verssel és nemzetiségi tánccal varázsolták el a nézőket.

A szülőkkel együtt töltött programok szorosabbá, őszintébbé, elfogadóbbá varázsolták munkánkat!
A műhelymunka eredményeként fejlődött önbizalmuk, kifejező erejük, metakommunikációjuk,
szókincsük. A változatos gyakorlatok, munkaformák, módszerek által magasabb szintre került
hangtechnikájuk- hanghordozás ,hangerő, tiszta kiejtés… A közös együttlétekben erősödtek erkölcsi
tulajdonságaik, mint az együttérzés, őszinteség, szabálytartás, kitartás, pontosság, igazságosság,
önfegyelem. Megszerették a német nyelvet, motivációt kaptak idegennyelv tanulására.
A támogatás lehetővé tette eszköztárunk bővítését, televíziót vásároltunk, így még színvonalasabb és
eredményesebb lett munkánk.

Német nemzetiségi településünkön nagy hangsúlyt fektetnek a nemzetiségi szokások, valamint a
német nyelv ápolására. Az itt élők ma is tisztelik elődeik küzdelmét, és óvják, védik értékeiket,
melyeket mi is igazi kincsnek tekintünk! Műhelymunkánk által ez a „ kincs” kézzelfoghatóbbá vált
gyermekeink számára ,és egész életükre, személyiségfejlődésükre pozitívan hat!
Erősödött szülőföldjük, őseik, nagyszüleik, szüleik iránt érzett szeretetük, tiszteletük.
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