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A Nemzeti Tehetség Program keretében „A speciális fejlesztést célzó programok 

támogatása” pályázaton tagóvodánk, a Központi Óvoda Pipitér Tagóvodája 2021-ben ismét 

sikerrel pályázott. A támogatás jóvoltából lehetőséget kaptunk arra, hogy jelentős anyagi 

támogatással folytassuk a megkezdett munkát Hangraforgó tehetségműhelyünkben. 1,5 

millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült Digiszkiri projektünk. 10 gyermek 

részére 30 órás, a 2021/2022 nevelési évben megvalósuló tehetséggondozó foglalkozásokat 

szerveztünk. Szakmai anyagokat, kreatív kézműves technikákhoz eszközöket vásároltunk, 

elkezdtük megújítani népi ruhatárunkat, infokommunikációs eszközeinket gyarapítottuk, 

élményt nyújtó programokat szerveztünk óvodásainknak.  

A pályázat elbírálásánál előnyt élveztek azok a projektek, melyekben a digitális kompetenciák 

elmélyítését szolgáló, élmény- és felfedezés központú, komplex tehetséggondozó program 

megvalósítására kerül sor, valamint része szülőknek szóló támogató program is.  GDPR 

szakértő, informatikai manager bevonásával előadást és workshopot szerveztünk ősszel a 

szülők részére, ahol a ma nagyon is aktuális médiatudatossággal, digitális gyermekvédelemmel 

kapcsolatos információkat szerezhettek. A szakember az online tér, valamint a világhálón 

megosztott tartalmak veszélyeire is felhívta a figyelmet. 

 



  
 

 

Az óvodapedagógusok a pandémia óta alkalmazzák intenzíven és kreatívan a digitális 

eszközök bevonását a gyermekekkel közös tevékenységekbe. A szülőknek lehetősége volt 

kipróbálni az óvoda IKT eszközeit, köztük az okos kijelzőt és a népszerű robotméhecskét. 

A kézműves tevékenységeken kívül, mozgásos, énekes, táncos foglalkozásokat is 

terveztünk. Az idei évben a fenntarthatóság témáiból merítkeztünk, úgy, mint újrahasznosítás, 

vagy az élőhelyek megóvásának fontossága. Kísérleteket is végeztünk a gyermekekkel. 

Fókuszáltunk a hagyományok továbbadására, gyertyát öntöttünk, szőttünk, és néptáncoltunk. 

Népi kismesterségekkel ismerkedtünk, fazekasműhelyben kipróbálhatták a korongozást a 

tehetségműhelybe járó gyermekek Murakeresztúron. Élményprogramokat is szerveztünk, 

nálunk járt a Fonyódi Császár-Huszár Hagyományörző Gyermekcsapat vezetője 

kishuszárjaival, magukkal hozva a helyi Múzeum és Helytörténeti Egyesület huszárokról szóló 

rögtönzött kiállítását, mely nagy sikert aratott a gyerekek körében. A projekt megvalósításához 

Iszkirit, a vidám, kíváncsi kismanót hívtuk segítségül, vele együtt fedeztük fel a digitális 

világot, és segített eligazodni az online tér útvesztőiben.  

Speciális programunkkal a magasabb szintű gondolkodást, érdekes, izgalmas feldolgozási 

lehetőségeket, és az óvodai tevékenységeken átívelő megközelítéseket igyekeztünk 

hangsúlyozni. A tehetségígéretek adottságaihoz igazodva minőségi programokat szerveztünk, 

hogy a gyermekek érdeklődését felkeltsük, és számukra kihívást jelentsen az abban való 

részvétel. Komplex személyiségfejlesztést valósítunk meg. Formáltuk többek között a 

gyermekek matematikai szemléletét is, pozitív viszonyt alakítunk ki a logikai feladatok 

végzéséhez.  Megismertettük velük a padlórobotokkal való játékos tevékenységeket, 

fejlesztettük algoritmikus gondolkodásukat. Az okos kijelzővel való tevékenységek során 

alakultak társas kapcsolataik is. Az okos telefon, tablet, laptop, fényképezőgép, illetve más 

„kütyük” kulturált, kreatív alkalmazási lehetőségeit mutattuk meg a műhelyben az év során. 
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