Az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde egy éve a „Kincses Kultúróvoda” programjai
tükrében
A 2016 júniusában megpályázott „Kincses Kultúróvoda” cím elnyerésével az volt a célunk,
hogy az intézményben, a pedagógiai program hitvallását tükröző, a gyermekek sokoldalú és
harmonikus fejlődését szolgáló pedagógiai eljárásokat és eszközöket színesítsük, változatossá tegyük.
Lehetőségünk legyen, az intézmény falain belül és külső helyszínekre szervezett kulturális
programokban való részvételre, amit a mindennapok pedagógiai szakmai munkájához, pedagógiai
programunk megvalósítását szolgáló projektjeink témájához, cél és feladatrendszeréhez társíthatunk.
Célként tűztük ki, hogy a program lehetőségek kapcsán különleges, innovatív pedagógiai
folyamatokat indítsunk el és bővüljenek a tudásmegosztás színterei is.
A gyermekeket olyan kulturális programokban szerettük volna részesíteni, amelyekkel
szűkebb és tágabb környezetükről szerzett tapasztalataikat, ismereteiket észrevétlenül mélyíthetik,
bővíthetik, szélesíthetik.
Nem titkolt szándékunk volt az is, hogy élményeik által érzékenyítsük a gyermekeket a kultúra
iránt, hisz a gyermekkorban szerzett pozitív tapasztalatok által válnak a kultúra iránt fogékony
felnőtté.
A „Kincses Kultúróvoda” programok maradék nélkül megvalósultak, változatosak és színesek
voltak. A néphagyományéltetés szellemében szerveződtek, a szakmai projektek mentén.
Meglátogattunk múzeumokat, ahol múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettünk részt (pl.:
SKANZEN, Néprajzi Múzeum, Pepper Art), bábszínházakban (Fabula Bábszínház, Marczibányi tér)
és a MÜPA-ban jártunk. Ellátogatott hozzánk az Utazó Planetárium, így együtt kutattunk a világűrben,
a Kolompos együttessel táncoltunk, énekeltünk a nálunk tartott táncházban, megcsodáltuk az Operaház
díszleteit, a színpadot és egy pillanatra operaénekessé válhattunk. A gyermekekkel közösen fedeztük
fel a világot játszva, cselekedve.
Sokat jelentett számunkra, hogy a Minisztérium (EMMI) nem kötötte meg a kezünket a
programok megválogatásánál. Szabadon fűzhettük fel a jeles napok tematikájára a különböző általunk
választott kulturális intézmények által kínált lehetőségeket, élve azok fejlesztési tartalmaival.
A „Kincses Kultúróvoda” programok jegyében zajlott, a tehetséggondozás és felzárkóztatás
céljával indított, a heti komplex foglalkozásokba is beágyazott művészetterápia, amelynek különleges
eszközrendszerét is e pályázat kapcsán szerezhettük be, a csoportba tartozó gyermekek legnagyobb
örömére.
A Minisztérium által nyújtott anyagi támogatás (1 250 000 Ft) lehetővé tette, hogy minden
gyermek az élmények útján részesüljön a fent említett, nem szokványos játékos tapasztalat és
ismeretszerzési formában.
Az elmúlt nevelési évben szerzett különleges kulturális élmények, tapasztalatok számos
gyermekben felidézhető, kézzel fogható ismeretté mélyültek, amelyet nap, mint megtapasztalunk az
óvodai feldolgozások, beszélgetések alatt. A gyermekek megszerzett tudásukat a mindennapokban is
kamatoztatják, igazi kultúrában jártas kisemberekké váltak.
A nyár közeledtével számot adunk éves munkánkról, eredményeinkről, a fejleszthető
területekről. A kitűzött céljaink megvalósultak.
Köszönjük az ehhez nyújtott segítséget. Minden óvodának javaslom, éljenek ezzel a
pályázati lehetőséggel!
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