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Tehetséggondozás Alternatívák
Lendület Eredetiség Néphagyományok Tudás

Kedves Ildikó!
Kedves Mindnyájatok a csíkszeredai óvodában!
Téma: A kis herceg utazása

Óvodánk a Festetics Karolina Központi Óvoda évtizedek óta művészeti bázisóvoda, és már két
éve Európai Tehetségpont. Miután Magyarország és Románia is Európai Uniós ország közös
európai gyökerekkel rendelkezünk, azonos pedagógiai családba tartozunk. Nevelési elveink
egyik legfontosabbja a kis tehetségek, tehetségcsírák kibontakoztatása, ápolása, gondozása így az általatok küldött pedagógiai hitvallásban sok azonos jegyet találtunk. Számunkra is
nagyon fontos érték a szeretet, emellett mi (és gondolván: Ti is) fontosnak tartjuk, amit Maria
Montessori megfogalmazott: „Minden gyerekben megvan a cselekvési vágy és a
világmindenség megismerésének igénye, csak annak kibontakozását kell elősegíteni…”
A közös pályázatban azt tervezzük, hogy mi szeretettel elvisszük hozzátok a tehetséggondozó
munkánk egy szeletét, fontos elemét, azt a jógyakorlatot, amelynek a zenei nevelés áll a
középpontjában. A jógyakorlatunk a Tücsök zenekarunk – zenei műhelyünk bemutatása lesz,
Tóthné Keszeg Ildikó tehetséggondozó pedagógus által. Ez kiválóan kapcsolódik a közös
művészeti-pedagógiai gondolatunkhoz, hogy szeretettel vinni a kisgyermek életébe egy új
tudást, amely hozzájárulhat a fejlődéséhez, számára újabb szellemi teret nyit meg, amely csodát
ő is átélheti, amely által kis herceggé változhat. Egy olyan csillagra léphet, amely szárnyakat
adhat a „talentumának” megmutatásához.
Reményeink szerint a pályázat elnyerésével bemutathatjuk ezt a programot számotokra
(kölcsönös utazás és bemutatkozás) és mi is erőt és tudás meríthetünk, szakmai kapcsolati
tőkénket bővíthetjük az általatok végzett pedagógiai tevékenységből.
Kaposvár. 2018. március 6.

Barátsággal:
Bekesné Porczió Margit
Brunszvik Teréz-díjas óvónő, intézményvezető

Pályázó intézmény bemutatása

Óvodánk Önkormányzati Fenntartású, Napköziotthonos Óvoda,140 fős gyermeklétszámmal, 3-6
éves korú gyermekeket nevelünk. A pályázatba a nagycsoportos korú gyermekek bevonását
tervezzük. A központi óvodában 6, tagóvodáinkban 3-3-3 óvodai csoport működik. Intézményi
szinten 15 csoportban harminc óvodapedagógus, tizenöt dajka dolgozik, ebből a központi óvodában
13 óvodapedagógus és 6 dajka. Az intézmény élén intézményvezetőnk áll, munkáját két általános
helyettes segíti. A nevelőmunkát segítő dolgozóink: a dajkák, pedagógiai asszisztensek.
Óvodánkat1875- ben alapította Festetics Dénesné, született Zichy Karolina grófnő. Pedagógiai
Programunk:Nagy Jenőné: Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Alternatív programja.
Somogy megye Művészeti Bázisóvodájaként feladatunk, összefogni és segíteni a megyében a
művészeti programmal dolgozó óvodákat.Partneri hálózatot tartunk fent a megyei bázisóvodákkal,
modellóvodákkal, a művészeti egyesülettel, a programot adaptáló óvodákkal. A Kincses
Kultúróvoda 2018. pályázat nyerteseiként, fontosnak tartjuk, hogy az óvodánkba járó gyermekek
ismerjék meg szűkebb és tágabb lakóhelyünk értékeit, a magyar népi kultúrát, néphagyományokat,
művészeteket (zenei, képzőművészeti értékeket.) Akkreditált Kiváló Tehetségpontként, Európai
Tehetségpontként hisszük: „minden gyermek tehetséges valamiben”, kiemelt figyelmet fordítva a
hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, és nemzetiségi óvodásainkra. Tehetség területen
nyertük el a Minősített Referencia Intézmény címet, benne a Tücsök Zenekar Zenei
Tehetségműhellyel, mint minősített jó gyakorlattal. Forrai Katalin díjas nevelőtestületünk
elkötelezett a zenei nevelés iránt, „Csak tiszta forrásból” merítjük anyagainkat. A Somogy Megyei
Tehetségsegítő Tanács Bázisóvodájaként, segítjük a megyében működő óvodai Tehetségpontok
szakmai munkáját, a hálózatépítését, regisztrálást, akkreditációs folyamatokat. Mivel még nincs
nemzetközi tapasztalatunk, ezért az óvodai-iskolai stratégiai partnerségek pályázat
megvalósításával célunk, hogy az európai hálózatépítés folyamatába is be tudjunk kapcsolódni. A
projekt vezető kapcsolattartója: Bekesné Porczió Margit Intézményvezető, Tanfelügyeleti szakértőmesterpedagógus, a Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Óvodai Tagozatának elnöke. A projekt
koordinátora: Tóthné Keszeg Ildikó intézményvezető helyettes, óvodapedagógus, szaktanácsadómesterpedagógus, ének-zene tanár, mentor, A Tücsök Zenekar zenei tehetségműhely jó gyakorlat
kidolgozója, zenei tehetségműhely vezető. A projektcsapat tagjai: Kollárné Kiss Márta:
Intézményvezető helyettes, óvodapedagógus,néptánc pedagógus, A Gyöngyös koszorú népi
gyermekjáték Tehetségműhely vezetője, Tanfelügyeleti Szakértő, mesterpedagógus, Tehetség
koordinátor Maturiczné Visnyei Éva: óvodapedagógus, munkaközösség vezető, a Kukucska
természeti Tehetségműhely vezetője, feladata a mérés-értékelés. Magony Eszter: óvodapedagógus,
drámapedagógus, az IKT - ért,a projekt arculatáért, reklámért felelős.

Partner intézmény bemutatása

Az intézmény befogadó képessége,200 gyermek, ebből
40-50 gyermek román tagozatra,140-150 gyermek magyar
tagozatra jár.
Az óvoda alapításának éve:1976, 1998-tól viseli a Kis herceg Óvoda nevet. A kis herceg
üzenete szól a felnőtthöz, akár szülő, nagyszülő vagy nevelő, és a gyermekhez, legyen az
mostani óvodásunk vagy a már „megnőtt” volt óvodás.
Az óvoda logója: két különböző méretű, egymás kezét fogó csillag. Óvodapedagógus és
óvodás jelképe, kézenfogva lépésről lépésre,mindkettő csillagként van jelen az óvodánkban, az
eredetisége és értékessége miatt. A csillagok megtalálhatóak a tudományos világban és a mesék
világában (a Kis herceg hercegségében is) egyaránt, mindkét helyen fényt, világosságot
szolgáltatnak, „a szépet”, a különlegest, a mást képviselik.
Az óvoda jelvényeként egy sálat használnak, a kisherceg színeiben (világos sárga alapon,
világos kék színű nyomattal az óvoda logója) hozták létre. Jelmondata,a „A nevelés szeretetet
jelent semmi egyebet” (Fröbeltől) A családdal való kapcsolatunk jelmondata: “A gyermek csak
a szülőé” (Kárpáti Magda)
Napirendünk rutinjai a ”Waldorf momentum”-nak nevezett szoció-emocionális nevelési
helyzetteremtés, napi mese a reggeli beszélgetés részeként, illetve lefekvés előtt, tapasztalati
tanulási, általában interdiszciplináis szervezési keretben, szabadon választott, kötetlen szabad
játék, 11 órától kötelezően a szabad levegőn tevékenységek.
Ünnepségeket szervezünk Szüretre, Mikulás napján, karácsonykor (a román tagozaton),
karácsonyi vásár, Farsang (a magyar tagozaton), Március 8-ra (a román tagozaton) az Anyák
Napján (a magyar tagozaton), Óvodanapokkor, Gyermeknapon, Tanévzáráskor. Az
óvodanapokat minden esztendő május havának utolsó hetén tartják. „Így neveljünk!” címmel
család segítő programot működtetnek.
Állandó nevelési projektjeinknek köszönhetően hangsúlyosan nevelnek az egészéges életmódra
környezet óvásra, néphagyományok őrzésére, általános emberi értékekre (emberjogok,
tolerancia, segítségnyújtás, szeretet, barátság stb) ,befogadják a különleges bánásmódot igénylő
gyermekeket.
Nevelési eszménk,szeretetben, szeretettel, szeretetért”, valljuk, hogy: „ A mindenkori
kisgyermek és a mindenkori bennünk élő gyermek mindig szomjas a szeretetre. Ez a lételeme

minden kicsinek.” „A szeretet két ember gyógyít meg: Azt aki adja, és azt aki kapja.” (Karl
Menninger), valamint a „Montessori ” pedagógiai alapelvek.
Szociális funkciót is ellátó tanügyi intézményként a kötelező nemzeti alaptantervet „szelidítő”
helyi nevelési program alapján működik óvodánk.
Minden esztendő május havának utolsó hetén rendezzük meg A Kis herceg Óvodanapot,
ekkor egy hetes programot szervezünk.. Ez a program az óvoda fennállásának 25. évfordulóján,
annak tiszteletére létesült. Immár hagyomány, hogy az óvoda évkönyvét is kiadjuk, Kis herceg
címmel, most már 17 esztendeje minden évben.
Az óvoda vállalt értékei a szeretet, a gyermek tisztelete, felelősség vállalás, minőség,
esélyegyenlőség.

A projektben résztvevő szakemberek:
A projekt vezető kapcsolattartója:
Kedves

Ildikó, óvodapedagógiai tanár, I. didaktikai fokozat, 38 év tanügyi régiség,

jogtudomány szaktanár, mester szintű nevelés- managementben és Step by Step alternatívában
való szakosodás.
A

projekt

koordinátora:

Szakács Gyöngyike

A projekt csapat tagjai:
Keresztes Emese
Tőke Mónika
Pál Judit

Összefoglaló a projektről
Intézményünk a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda Művészeti Bázisóvoda,
Akkreditált Kiváló Tehetségpont, Minősített Referencia Intézmény, Európai Tehetségpont, a
Kaposvár-Somogy megyei Tehetségsegítő Tanács Óvodai Tagozatának Bázisintézménye. A
tehetséges gyermek személyisége, tehetségtulajdonságainak kibontakoztatása rendkívül fontos
számunkra. Örömmel mondhatjuk, hogy számos jó gyakorlatot dolgoztunk ki, összefogjuk a
Somogy megyében a művészeti programmal dolgozó óvodákat, valamint segítjük az
intézmények tehetségponttá válásának folyamatát, illetve a már Tehetségpont címmel
rendelkezők munkáját.
A „TALENT” kidolgozásával tehetséggondozó munkánkat nemzetközi együttműködés keretei
között is szeretnénk megvalósítani, kompetenciáinkat fejleszteni, továbbadni egy olyan jó
gyakorlatot, mely sikeresen alkalmazható a partnerintézményekben, a Tücsök Zenekar Zenei
Tehetségműhely publikált jó gyakorlatát. Fontos számunkra a pedagógusok közötti
interdiszciplináris kapcsolat erősítése.
A projektben partnerintézményként a csíkszeredai „Kis herceg” Óvoda kapcsolódik be.
Mindkét intézmény részéről 5-5- pedagógus vesz részt a projekt kidolgozásában és
megvalósításában, akik innovatívok, nyitottak, szakmailag felkészültek.
Az együttműködés során megismerjük egymás mindennapi életét, kultúráját. Betekintést
nyerünk az eltérő oktatási rendszerekbe, közös pontokat keresve a tehetség-gondozás
folyamatának megismertetésével, kidolgozásával és megvalósításával. A tehetséggondozás
nem korlátozódik a projekt tevékenységrendszerére, az óvoda egész életében részt vesz, ennek
érdekében a meglévő módszertani csomag mellett közös módszerek kidolgozását javasoljuk,
hogy javuljon a gyermekek művészeti tevékenységekbe való bevonása az eltérő érdeklődési
kör, kreativitás, motivációs adottságok alapján.
A megvalósítás folyamatában megjelenítjük hagyományőrző és néphagyomány ápoló
munkánkat, melybe kölcsönös betekintést nyújtunk, képzések szervezésével szakmai
megújulást biztosítunk, egymás intézményébe látogatás során módszertani tanácsadást
folytatunk. A művészeti tevékenységek bemutatása során hangsúlyozzuk az alkalmazott
módszereket, innovatív és alternatív pedagógiai eljárásokat, melyeket a partnerek saját
gyakorlatukba helyezhetnek.
Fontos számunkra a projekt megvalósítása során a szülői közösség részvétele is, ezért mindkét
intézményben családi napot szervezünk, ahol a támogató környezetet és szülők szerepét
hangsúlyozzuk.
A tehetséggondozás és művészetek iránti pozitív hozzáállás megteremtésével és fenntartásával
összehasonlítjuk az eredményeinket, mely várhatóan olyan lendülettel ösztönöz bennünket,
tovább vigyük munkánkat annak érdekében, hogy elérjük hosszútávú céljainkat, folytassuk
nemzetközi kapcsolataink kiépítését, bővítését. Ennek eredményeként az óvodákban végzett
munka színesebbé válik, a pedagógusok kompetenciái fejlődnek, magabiztosabbá válik a
megfelelő módszerek alkalmazásának képessége, a gyerekek és szülők elégedettebbek lesznek,
s mindez javítja környezetünket, melyben dolgozunk.

Összefoglaló a projektről angol nyelvű fordítása
Our institution, Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda Művészeti Bázisóvoda
(Kaposvár Festetics Karolina Central Kindergarten Artistic Base Kindergarten), Accredited
Excellent Talent Centre, Qualified Reference Institution, European TalentPoint, is the Base
Institution of the Kaposvár-Somogy county Talent helper Council’s Kindergarten Section.
Developing the talented child’s personality and talent qualities is very important for us. We can
say gladly that we have developed a number of good exercises, we joint together the
kindergartens in Somogy county which work with artistic programmes, also we help the
institutions to become a talent point and work together with the talent point institutions.
With the development of ’TALENT’ programme we would like to work together with
international institutions, develop our competitions, share one of our good exercises which
could be used successfully in partnership institutions, this is the Tücsök Zenekar Zenei
Tehetségműhely’s (Grig Band Musical TalentWorkshop’s) published good exercise. It is
important for us to strengthen the interdisciplinary relationship among the teachers.
As a partner institution, the csíkszeredai ‘Kis herceg’ Óvoda (Csíkszereda ‘The Little Prince’
Kindergarten) will participate in the project. From both institutes 5-5 kindergarten teachers who
are innovative, open and professionally prepared, will take part in the development and
implement of the project.
During the cooperation we will learn about the everyday life and culture of each other. We will
get an insight into the different educational system, we will also look for similar points while
we are getting to know better each other’s talent management, working together and achieving
the project. The talent
management will not limited to the activities of the project, it will take part in the whole life of
the kindergarten. So we recommend working out common, joint methods beside our available
educational systems, in this case hopefully the children’s involvement will be changed for the
better owing to the different interests, creativity and motivated facilities.
During the implement we will show our tradition and folklore holder work while we give
opportunity to look into them, we will organise trainings to give the possibility of professional
development, we will visit each other in order to give methodological suggestions. With the
help of our artistic activities we will show and emphasize our methodology, innovative and
alternative pedagogical proceedings, and all of these will be available to be used by our partners
in their own routine.
The involvement of the parents is also very important for us in this project, so we will organise
a family day in both kindergartens. We will be able to emphasize the helping environment and
the very important role of the family.
Creating and maintaining the positive attitude to the talent management and arts, we will
compare our achievements and hopefully these achievements will be give us impetus to
continue our work to achieve our long-term goals, to build new international relationships. As
a result of this our work at the kindergarten will be more colourful, the competence of our
teachers and confidence in using the appropriate methods will develop, the children and their
parents will be more pleased and finally all of these will help our environment where we work.

Kedves Ildikó!
Örömmel értesítünk benneteket, hogy közös együttműködésünk lehetősége a megvalósulás
útjára
lépett,
azáltal,
hogy
a
2018-1-HU01-KA229-047853_1 számú "TALENT" Tehetséggondozás és alternatívák a
művészeti nevelésben: Lendület, Eredetiség, Néphagyományok és Tudás című pályázatunkat a
Tempus Közalapítvány Kuratóriuma támogatta. A pályázat a maximum 100-ból 94 pontot ért
el. Az elnyert összeg 17050 euro.
A pályázat részletes értékelését mellékelten küldjük. Valamint mellékelten küldjük a pályázat
anyagát is, hiszen a megvalósításhoz szükségetek lesz rá.
A kérésünk az lenne még, hogy a projektben résztvevő team tagokkal készítsetek egy közös
fotót az óvodában, és küldjétek el nekünk.
Örülnénk annak is, hogy a kis tehetségígéretes gyerekek és a Kis herceg óvoda logója is rajta
lennének a fotókon.
Sok szeretettel üdvözlünk benneteket: A team nevében: Gréti és Ildikó

A pályázat szöveges értékelése
Relevancia (Relevance of the project / strategy):
“A megjelölt két prioritás teljesülése garantáltnak tűnik a pályázatban tervezett tevékenységek
révén. A zenei nevelés, mint tehetségfejlesztő módszer igen alkalmas a kora gyermekkori
gondozás és nevelés támogatására. Az új módszer megtanulásából pedig egyértelműen
profitálnak a pedagógusok. A projekt célja világos: egyik fél rendelkezik jó gyakorlattal, a
másik pedig szeretné megtanulni a módszertant.A pályázati célok kapcsolódnak a
partnerintézmények (elsősorban a romániai intézmény) szükségleteihez, ebben a
vonatkozásban a nemzetközi dimenzió indokolt. A pályázatban foglaltak – megvalósulásuk
esetén – innovatívnak tekinthetők, a tudásátadással pedig az Európai Tehetségpont cím
elnyerése is reális cél lehet.”
Munkaterv minősége (Quality of the project design and implementation):
“A pályázat átgondolt, megvalósítható programot fogalmaz meg. A minőségi megvalósítást
segíti a kidolgozott programtervezet, a részletes munkaterv és időterv, az átgondolt
tevékenységek. Az egy éves projekt pénzügyi terve a vállalt feladatokkal arányos, reális. A
közös képzések egyértelműen a kitűzött cél megvalósulását segítik elő, ugyanakkor nagyon
fontos, hogy a találkozók között is komoly munkát terveznek, e-learning formájában is.”

Partnerség összetétele (Quality of the project team and the cooperation arrangements):
“Dicséretes és ambiciózus vállalkozás, hogy két, a nemzetközi partnerségek terén is teljesen új
partner dolgozna együtt, akik így talán erősebben egymásra lesznek utalva, ami a szakmai
viszonyt is szorosabbra fűzheti köztük. A feladatmegosztás a partnerek között világosan
megfogalmazott: a koordinátor felelőssége elsődlegesen az irányítás, szakmai felügyelet,
dokumentálás, a partner feladata a tanulás. A pályázat egyik erőssége, ami a beadott anyagot
hitelesebbé és még átgondoltabbá teszi, hogy abban nevesítik a projektmenedzsment tagjait. A
kommunikáció és az együttműködés a projektmegvalósítás során biztosítottnak látszik; a lehető
legtöbb eszközt fel kívánják használni az információ átadására. Ugyanakkor arra is érdemes lett
volna kitérni a pályázatban, hogy a kommunikáció terén pontosan ki miért felelős, illetve ki
kivel miről és mikor értekezik. ”
Hatás és disszemináció (Impact and dissemination):
„A disszemináció átgondolt és sokrétű: sok témát ölel fel, több szinten valósul meg és több
célcsoportot céloz meg (pl. szülők). További erénye, hogy a projekt és az eredmények
népszerűsítését számos csatornán tervezik, az pedig kifejezetten örvendetes, hogy konkrét
eseményekhez is tudnak kapcsolódni, így a szinergia még inkább megvalósul (Nemzeti
Tehetségnap, magyar kultúra napja). Ugyanakkor akár érdemes lehet a nemzetközi terjesztésen
is elgondolkodni, hiszen rendkívül fontos fejlesztő programról van szó. A hosszútávon várható
hatások között a hálózatépítés folytatása (pl. több határon túli intézmény hálózatba történő
bekapcsolódása), a létrehozott módszertani eszköztár gyarapítása és ezek számára a
fenntarthatóság biztosítása fogalmazódik meg. A részletes projektterv alátámasztja ezek
megvalósulási esélyét.”
Összefoglaló:
„A két óvoda remek projektet tervezett, gazdag, érdekes elemekkel. A projekt céljai világosak
és kellően alátámasztottak, hiszen az egyik fél rendelkezik egy átadható jó gyakorlattal, a másik
pedig hajlandó azt megtanulni. A tervezett mobilitási tevékenységek programja átgondolt,
kiváló a mobilitások közötti időszak munkája. A hatás több szinten érezhető majd mindkét
óvodában: a pedagógusok egy új módszerrel gazdagodnak, a gyerekek képességei hatalmas
ütemben fejlődhetnek, és a szülők erős részvétele is garantáltnak tűnik. A disszemináció
sokrétű, jól átgondolt. Különösen értékes eleme, hogy konkrét eseményekhez is tudnak
kapcsolódni, ami csak felerősíti a projekt hatását.”

KÖZÖS TEHETSÉGGONDOZÁS CSÍKSZEREDÁVAL- NEMZETKÖZI PORONDRA LÉPETT A
TOPONÁRI ÓVODA
Szenzációs tehetséggondozó pályázati siker
Kaposvárott. 5,5 millió forintos támogatást nyert a
Tempus Közalapítvány Erasmus pályázatán a
Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda. Ezzel
egy régi vágyunkat teljesítjük be, közös pedagógiai
munkába fogunk a csíkszeredai (testvérvárosi) Kis
Herceg óvodával – mondta lapunknak Bekesné
Porczió Margit intézményvezető.
A Brunszvik Teréz-díjas óvodavezető szinte minden
évben részt vett a Székely gyors zarándokvonat
utasaként a csíksomlyói búcsúban, rengeteg ottani
pedagógussal kötött ismeretséget. Régóta tervezte a
közös munkát egy testvérvárosi óvodával, s szinte számukra kiírt pályázatnak vélte az Erasmus felhívását.
- Jó két évtizede már a borszéki óvodával kezdtük a kapcsolatot, s több Kárpát-medencei magyarlakta területen
lévő óvodai próbálkozás után jutottunk el végre a testvérvárosi kapcsolatunkhoz. Kitűnő óvoda, nagyon
fogékonyak a zenei tehetséggondozó gyakorlatunkra, örömmel vállalták a közös munkát, tudva, hogy óvodánk
akkreditált Európai Tehetségpont is – mondta Bekesné Porczió Margit.
- Meggyőződésemmé vált, hogy nemcsak nekem
a vesszőparipám ez a program. Az óvodánk
elismert pedagógiai értékeinek, minősített
tehetségfejlesztő programjaink adaptálása a
határon túli magyarok felé, akik –s ebben
rendszeres személyes találkozásaim is
megerősítenek – szívesen veszik át ezt, és
egészítik ki a saját tudásukkal, gyakorlataikkal.
Ebben vezető szerepe van a közös, autentikus,
népzenei hagyományoknak, hiszen a zene,
akárcsak az anyanyelv, már gyermekkorban
összeköt – fogalmazott az intézményvezető.
- A zenei nevelésre alapozott egyedi jó gyakorlatunkat a neves pedagógiai szakértőkből álló értékelő bizottság
kiválóra minősítette, rendkívül fontos fejlesztő programnak ismerte el, s egyben nemzetközi kiajánlásra
alkalmasnak tartja - hangsúlyozta a toponári ovi vezetője.
A zsűri, amely szakemberekből állt, a rengeteg pályázat közül ragadta ki a toponári óvoda pályázatát. Ahogy a
véleményezésben írják, a pályázat átgondolt, megvalósítható programot fogalmaz meg. Dicséretes és ambiciózus
vállalkozás, hogy két, a nemzetközi partnerségek terén is teljesen új partner dolgozna együtt, akik így talán
erősebben egymásra lesznek utalva, ami a szakmai viszonyt is szorosabbra fűzheti köztük.
Az intézményvezető elmondta, csapatmunkáról van szó, a programon és vele együtt a pályázaton rajta kívül
Magony Eszter, Maturiczné Visnyei Éva, Kollárné Kiss Márta és Tóthné Keszeg Ildikó dolgoztak nemcsak a
munkaidőben, de sokszor még munka után és hétvégeken is.
Amikor a kollégák megtudták az óvodavezetőtől a pályázat eredményét, boldogan sikoltozva, szinte
gyermekként fogadták a pályázati értesítéssel járó elismerést. S ez talán Csíkszeredáig hallatszott, mert az ottani
ítéssel járó elismerést. S ez talán Csíkszeredáig hallatszott, mert az ottani óvodavezető, Kedves Ildikó is hasonló
örömkitörésről számolt be. Most már kezdődhet a munka, s hamarosan Csíkszeredába visszük a tehetséggondozó
szakmai tudásunkat és hangszereinket…
http://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2018/08/27/kozos-tehetseggondozas-csikszeredaval-nemzetkozi-porondralepett-a-toponari-ovoda.html

Ráduly Kálmán Róbert
Polgármester úr részére
Csíkszereda
Tárgy: tájékoztatás

Tisztelt Polgármester Úr!

Örömmel tájékoztatom, hogy a Tempus Közalapítvány Erasmus pályázatán a Kaposvári
Festetics Karolina Központi Óvoda sikeresen pályázott – 5,5 millió forintos támogatást nyert
el. Ezzel egy régi vágyunkat teljesítjük be – a csíkszeredai (testvérvárosi) Kis Herceg óvodával
közös pedagógia munkába foghatunk. Meggyőződésem, hogy nemcsak nekem a vesszőparipám
az óvodánk elismert pedagógiai értékeink, minősített tehetségfejlesztő programjaink adoptálása
a határon túli magyarok felé, akik, s ebben rendszeres személyes találkozásaim is
megerősítenek – szívesen veszik át ezt, és egészítik ki a saját tudásukkal, gyakorlataikkal.
Ebben a zene, akárcsak az anyanyelv már gyermekkorban összeköt.
Büszkén írhatom, hogy a zenei nevelésre alapozott egyedi jó gyakorlatunkat a magas rangú
pedagógiai szakértőkből álló értékelő bizottság kiválóra minősítette, rendkívül fontos fejlesztő
programnak ismerte el, s egyben nemzetközi kiajánlásra alkalmasnak tartja.

Tisztelettel:
Bekesné Porczió Margit
Intézményvezető
Kaposvár, 2018. augusztus 28..

CSÍKBA VITTÉK A KAPOSI ZENEMODELLT –
ERASMUS-PÁLYÁZAT IS ÖSSZEKÖTI A KÉT
VÁROST
Csaknem egy munkahetet töltöttek Kaposváron a csíkszeredai Kis Herceg óvoda pedagógusai, miután
a somogyi megyeszékhelyt és testvérvárosát, Csíkszeredát novembertől közös pedagógiai munka is
összeköti. A Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda 5,5 millió forintos támogatást nyert a
Tempus Közalapítvány Erasmus-pályázatán az újabb tehetséggondozó program megvalósítására.
- Meseszerű az együttműködésünk a kaposváriakkal – mondta lapunknak Kedves Ildikó, az erdélyi
óvoda vezetője. - Néhány hónapja kaptunk egy e-mailt Bekesné Porczió Margittól, a toponári óvoda
vezetőjétől, amelyben felkért bennünket, hogy működjünk együtt a zenei tehetségpályázatuk
beadásában és természetesen a megvalósításában. Azonnal igent mondtunk, majd telefonon tartottuk a
kapcsolatot – mesélte a Kis Herceg óvoda vezetője.

A kaposváriak zenei jó gyakorlatát minden határon túli ovinak ajánlja a pályázati bíráló bizottság
Azóta a Festetics Karolina óvoda sikeresen megnyerte a pályázatot, most pedig a megvalósítás
következik. Ennek első lépéseként a csíkszeredai óvoda alaposan megismerte a zenei jó gyakorlatot,
amelyet Hargita megye „fővárosában” is alkalmazni fognak.
- Amikor megismertük a kaposváriak tehetséggondozó elképzelését, rögtön arra gondoltunk, ezt nekünk
találták ki, mi is így szeretnénk az óvodásainkat bevezetni zene világába. A közös munka nagyszerű
volt, rengeteg olyan szakmai fogást ismertünk meg és gyakorolhattunk, amit az óvodánkban alkalmazni
fogunk. Külön öröm számunkra, hogy a kaposváriak legelőször ránk gondoltak, hiszen olvastuk, ami a
pályázati bírálatban elhangzott: bármelyik határon túli magyar oviban megvalósíthatónak tartják ezt a
nagyszerű jó gyakorlatot – mondta Kedves Ildikó.
A csíki pedagógusok a pályázati munka elsajátítása mellett jártak a Rippl-Rónai villában. Örömmel
mesélték, négy éve éppen Csíkszeredában állították ki a híres festő alkotásait. Baráti beszélgetésen
fogadta őket Kaposvár polgármestere, Szita Károly is, akivel a két megyeszékhely közös kapcsolatairól,
annak elmélyítéséről váltottak szót.

Bekesné Porczió Margit, a Festetics Karolina óvoda vezetője szerint számára természetes a csíki óvoda
elsőkénti kiválasztása. Minden évben részt vesz a Székely Gyors zarándokvonat utasaként a csíksomlyói
búcsúban, s a helyszínen érdeklődött az ottani intézményekről. Nem egy „belvárosi” óvodával akartak
együttműködni, hiszen ahogy ők is bizonyították, a kertvárosban is lehet csodát művelni. Ezért esett
végül a Kis Herceg ovira a választás. Régi vágyuk a közös munka egy határon túli óvodával, s úgy
érezték, szinte számukra írták ki ezt az Erasmus-pályázatot.

Baráti kapcsolat alakult ki a Festetics Karolina és a Kis Herceg óvoda pedagógusai között
- Kitűnő óvoda a csíkszeredai, nagyon fogékonyak a zenei tehetséggondozó gyakorlatunkra, örömmel
vállalták a közös munkát, megismerve, hogy óvodánk akkreditált Európai Tehetségpont is.
Intézményünk elismert pedagógiai értékeinek, minősített tehetségfejlesztő programjaink adaptálása
most megvalósult, büszkék vagyunk rá, hogy először a testvérvárosban, Csíkszerdában gyújtottuk meg
azt a bizonyos lámpást - fogalmazott a Brunszvik Teréz-díjas óvodapedagógus.
- A zenei nevelésre alapozott egyedi jó gyakorlatunkat a neves pedagógiai szakértőkből álló értékelő
bizottság kiválóra minősítette, rendkívül fontos fejlesztő programnak ismerte el, s egyben nemzetközi
kiajánlásra alkalmasnak tartja – mondta a program lelke, egyik kidolgozója Tóthné Keszeg Ildikó, a
toponári óvoda helyettes vezetője.
- A TALENT programunk minden betűszava fontos: tehetséggondozás, alternatívák, lendület,
eredetiség, néphagyományok, tudás. Ebben rejlik a programunk ereje. A tehetségnapon
bebizonyosodott, hogy remekül alkalmazható minden határon túli magyarlakta óvodában is a
gyakorlatunk. Az erdélyi óvónők és a program után érdeklődő óvodapedagógusok megtekintették a
toponári óvoda Tücsök zenekarának gyakorlati bemutatóját, s a tanult módszereket beépítik a
csíkszeredai zenei tehetséggondozó gyakorlatukba – fejezte be értékelését Tóthné Keszeg Ildikó.

Szerző: T. Á.
http://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2018/11/07/csikba-vittek-a-kaposi-zenemodellterasmus-palyazat-is-osszekoti-a-ket-varost.html

Munkatársak közös rövid távú képzése-első mobilitás meghívója,
programja

Kedves Ildikó és a Csapat!
Szeretnénk egész közösségünk és persze az Erasmus team nevében
nagyon boldog, sikerekben, eredményekben gazdag Boldog Új
Esztendőt kívánni nektek.
Nagyon várjuk már, hogy utazhassunk hozzátok, de addig is
nagyon sok feladatot kell közösen megvalósítanunk, melyet
csatolva küldünk, mellékletként.
Minden nagyon jól fog sikerülni, remélve, hogy a kis Csíki
Tücskök is maradandó élményben részesülnek a zene által. Soksok szeretettel ölelünk Benneteket:
Gréti, Márti, Ildi, Évi, Eszter

Kisherceg óvoda <kishercegovoda@gmail.com>
Nagyon szépen köszönöm az üdvözletet és a tájékoztatásokat is!
Igyekszünk mindent rendben megvalósítani. Mi hétfőtől kezdünk,
addig vakáció van, mindenki szabadságon van. Igyekszünk használni a
linket is, mostanig csak a face- book oldalunkra tudtunk feltenni
képeket, de mar van honlapunk is. következik, hogy ott is
megjelenjenek a fotók. A varázscsengő-s tevékenységet megtartottuk
decemberben, ... lehet, hogy "egyedi módon" ... de meg volt. Teszünk
fel fotókat és magyarázatokat.
Mindent köszönünk nagyon szépen, ölelünk benneteket és kívánunk
még egyszer nagyon sikeres esztendőt mindnyájatoknak!!!
Judit,Mónika,Gyöngyike,Emese, Ildikó

MEGEREDT A CSÍKI FÁBAN A KAPOSI ÁG! - CSÍKSZEREDÁBAN IS ÚGY ÉNEKLIK,
MINT TOPONÁRON
2019. 06. 03., hétfő, 08:27
A népviseletbe öltözött ovisok felvonulása egész Csíkszereda figyelmét felkeltette, pedig tízezrek azt
lesték, mikor gördül be Ferenc pápa autója a hargitai megyeszékhelyre. A nemzetközi program
rendhagyó bemutatóval zárult - a kaposvári Festetics óvodával a pedagógiai együttműködés
példamutató jelesnek bizonyult.

Ahogy arról lapunk elsőként tudósított, az Erasmus+TALENT pályázat a Kaposvári Festetics Karolina
Központi óvoda kiemelkedő sikerét hozta, ahol a szakmai zsűri Kárpát-európai magyarlakta
területekre is kiválóan adaptálhatónak ítélte a toponári ovisok zenei jó gyakorlatát. Bekesné Porczió
Margit intézményvezető lapunknak telefonon elmondta - következő lépéseként az ottani munkatársak
rövid távú oktatása, képzése volt a zárás célja. Ötfős projektcsapattal érkeztek a csíkszeredai Kis
herceg óvoda által szervezett szakmai napokra. Az intézményvezető első előadóként fölhívta a
figyelmet a bővülő magyar - határon kívüli magyar pedagógiai kapcsolat kiteljesedésére, amely a
kormány oktatáspolitikai elképzelése.
- A célunk az volt, hogy Csíkszeredába vigyük a zenei tehetségműhelyt, melynek jó gyakorlatát az ősz
folyamán már Kaposváron képzés keretében elsajátították a Csíki Tücsök Zenekar vezetői. Ahogy
Csíkszereda Kaposvár testvérvárosa, úgy lett testvére a Kaposvári Tücsök Zenekar zenei
tehetségműhelynek a Csíki Tücsök Zenekar, ahol csodálatos szakmai bemutató keretében valósult meg
a Kodály Zoltán, Forrai Katalin örökségére alapozott jó gyakorlat átadása – fogalmazott az
intézményvezető.

Tóthné Keszeg Ildikó az ErasmusPlusprojekt koordinátora, a Kaposvári
Festetics Karolina Központi Óvoda
Tücsök Zenekar Zenei tehetségműhely
vezető pedagógusa szerint a szakmai
programok keretében a Csíki Tücsök
Zenekar színvonalas gyakorlati szakmai
bemutatójában tükörképként látta most
meg a Kaposvári Tücsök Zenekar zenei
tehetségműhelyt. A gyermekekkel
történt bemutató célja volt a metallofon
hangszerjátékra épülő jó gyakorlat
arculatának, módszertanának adaptálása,
beépítése a Kis herceg óvoda pedagógiai
programjába. Erdélyi testvérvárosunk
kis tehetségígéretei a pedagógusok és a magyar szülők szeretettel fogadták ezt a számukra felkínált
lehetőséget – mondta.
- Az átadott zenei jó gyakorlat kiváló megvalósulását láthattuk a mobilitás keretében. Úgy gondolom,
hogy a „Kis herceg hét” alatt olyan partneri kapcsolat alakult ki közöttünk, ahol mindenki jól érezte
magát, megtalálta az értéket, a hasznosíthatót, a barátságot és az élményt - vélekedett Kollárné Kis
Márta, a toponári óvoda tehetségkoordinátora.
Magony Andrea Eszter és Maturiczné Visnyei Éva hangsúlyozta: a Kis Herceg Óvoda
intézményvezetője, Kedves Ildikó a szakmai napok keretében úgy szervezte a továbbképzést, hogy
közel 60, a csíki intézményekben dolgozó óvodapedagógussal ismertesse meg a tehetséggondozás
területén végzett munkát, így a folytatás magja már földbe került.

A kaposvári óvónők az utazás részeként
főt hajtottak az aradi mártírok előtt és
megkoszorúzták az emlékművüket, a
csíkszentkozmási Nyergestetőn pedig a
48-as emlékműnél kötöttek szalagot a
kaposváriak kopjafájára. Ezt követően
megtekintették Zsögödön Nagy Imre
festményeit és képet kaptak az ottani
kollégáik mindennapjairól. A
gasztronómia sem maradt ki: a
Gyimesekben a hamisítatlan tejfölös
puliszkát is megkóstolták…
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