Nyári napközis program a Vécsey suliban

Intézményünk - a Bajai Tankerületi Központ által sikeresen pályázott a Korszerű pedagógiai
módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi
Program kísérleti megvalósítása projektre.
Az EFOP-3.3.5-17-0005 kódszámú pályázatnak
köszönhetően június utolsó két hetében napközis
és bentlakásos programban vehettek részt
intézményünk tanulói. A pályázat 100 %-osan
finanszírozott volt, így a szülői házat semmilyen
költség nem terhelte. Fő témája a nemzeti és kulturális identitás– hagyományőrzés,
anyanyelvápolás volt.
A program során feladatunk volt a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek
fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség
fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek
biztosítása, figyelembe véve, hogy a nevelés és az
oktatás színtere nemcsak az iskola lehet. A
foglalkozások keretében lehetőség nyílt olyan
tanulási módokra és szervezési megoldásokra,
amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak,
önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését, a
tanulói közösségek megerősödését.
A kísérleti program célja volt az is, hogy egy újfajta,
nem formális és informális program tartalmi és
koncepcionális kereteit tesztelje intézményünk az 17. évfolyamos tanulóinak bevonásával.
Június 18-22-ig 1.-2. osztályosaink közül 50 fő vett részt a napköziben. A következő héten 66
fő 4. és 6. osztályos tanuló érkezett a programok megvalósítására. Mindkét héten a fő központi
elem a mesevilág szellemisége volt, természetesen az életkori sajátosságokat is figyelembe
véve. A gyermekek közelebb kerültek a népmese világán keresztül a hagyományos ételekhez,
különböző hagyományőrző tevékenységekhez, illetve mozgásos játékok, hagyományőrző
kézműveskedés, kirándulás is várt a résztvevőkre. Külső szakmai szolgáltatót is igénybe
vehettünk, akiknek a feladata (főképpen) a helyi hagyományainkkal való megismertetés volt.
(Természetesen Egyesület – rovásírás, banyakemence építése, íjászat, gyógynövények
felismerése, csodakifli készítése, hímzés, kézimunka, kosárfonás; Szondi Zsóka , keramikus népi edény készítése agyagból, korongozás; Révbérpuszta- pusztaprogram; Sudridom
Hagyományőrző Egyesület- néptánc, népi játékok, népi hangszerek bemutatása.)

Június 25-30. közötti időszakban 13 tanuló
(3.5.7.osztályos) Révfülöpre utazott, hogy
eltöltsön egy hetet a Csodaszarvas nyomában. Itt
a programok segítségével megtapasztalhatták
azt, hogy hogyan éltek honfoglaló őseink. Bár az
idő nem volt kegyes a résztvevők számára a
balatoni fürdés szempontjából, mégis nagyon
tartalmas programot bonyolítottak le a magyar
tenger partján. Az egésznapos kirándulásuk
alkalmával
Tihanyba
hajóztak,
és
megismerkedtek a csodaszép nevezetességekkel.
A gyermekeink szoros barátságot kötöttek a velük együtt táborozó dunapataji diákokkal. A
pedagógusaink pedig nagyon jól együtt tudtak dolgozni a Dunapataji Kodály Zoltán Általános
Iskola és AMI tanáraival. A hazaútjuk során már a közös további programokat tervezgették, a
diákok és a pedagógusok nagy-nagy örömére.
Mindkét héten tartalmas, érdekes foglalkozásokon vehettek részt tanulóink. Örülünk annak,
hogy a következő tanév végén is gazdag tematikus tábor várja majd az arra jelentkező
diákjainkat!

Köszönetet mondok Sárosi Magdolna a Bajai Tankerületi Központ Igazgató Asszonyának, Cser
Istvánnak és Dobosné Csordás Andreának a pályázat menedzseléséért.
Köszönöm Türmerné Szeremi Ilona, Farkas Beáta igazgató asszonyoknak és kedves
kollégájaiknak, valamint a nyugdíjas néniknek azt, hogy befogadtak bennünket, és tartalmas
programokkal, finom sütivel kedveskedtek nekünk a szerdai napokon! Köszönet illeti Vajda
Józsefnét és a konyháján dolgozó szakácsnőket a finom falatokért.
Külön köszönöm a pályázatot megvalósító (a tanév végén már nagyon fáradt) kollégáim
munkáját!
( Vezető pedagógus: Lengyelné Szeidl Anna, Szabóné Pajerich Andrea, Sánta
Edit. Segítő pedagógus: Csulákné Kalcsevszky Mária, Garainé Szondi Katalin, Dr. Kovácsné Nyíri
Nikolett, Kovácsné Vincze Gabriella, Őriné Végi Éva, Persóczki Zoltánné, Radvánszki Ágnes,
Váradi- Gergely Noémi Magda, Weisz Mónika. Köszönöm Ódor Edina és a közösségi
szolgálatos diákok aktív munkáját!
Sánta Edit
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