A Varga Domokos Általános Iskola és AMI „Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és
halmozottan

hátrányos

helyzetű

fiataloknak

szóló

tehetséggondozó

programok

megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférésének
támogatása" című, NTP-RHTP-16 kódjelű Pályázati Kiírásra” a

„Mondd szereted az

állatokat? – versben, dalban, rajzban című pályázata 1675000 Ft, vissza nem térítendő
támogatásban részesült. A pályázat a NTP- RHTP- 16-0004 kódszámot kapta.

.
Programunk bemutatása
.
A foglalkozások során a gyermekek elsajátítják az irodalmi alkotások megalkotásához,
valamint azok képi illusztrálásához szükséges elméleti és gyakorlati alapokat. Kifejezhetik
magukat a változatos kommunikációs, vizuális technikákkal, beépíthetik alkotásaikba mind a
roma nyelv sajátosságait, mind pedig a cigány képzőművészet motívumvilágát, miközben az
alkotás öröme fejleszti az érzékelést és befogadást.
A könyvtárlátogatás, valamint a meghívott művésszel való találkozás, beszélgetés során a
lehetőséget biztosítunk a roma művészetbe való betekintésre. A résztvevők által megírt
versek, és a saját alkotásaikhoz készített illusztrációik jó lehetőséget adnak a személyiség
felszabadítására, az önkifejezésre, a képességek kibontására, a sikerélményhez jutásra.
Fő célunk:
A gyermekek megtalálják magukban azt a „tehetségpontot”, mely csiszolás során életútjukat
is segíti.

További célok:
az alkotás örömének megtapasztaltatása,
a vizuális és verbális kommunikáció,
kreativitás fejlesztése-az intelligencia területek komplex fejlesztése-a diákok által
tanult ismeretek összekapcsolása,
egymástól való tanulás lehetőségének biztosítása-a résztvevők önazonosságának
erősítése, integrációjuk segítése-a műhely működésének,
eredményeinek disszeminációja,
a résztvevők érdeklődésének,
önbizalmának fejlesztése,
érzelmi és szociális szféráinak foglalkozások.

Kiegészítő tevékenységeink:
A pályázat keretein belül két alkalommal egy-egy napos tanulmányi kirándulást valósítunk
meg.
Az első helyszín Budapesten a Mesemúzeum, ahol a Költők városa című
múzeumpedagógiai foglalkozáson vesznek részt a diákok. A Költők városában
titokzatos dolog történik velük. A tehetségígéretekből álló kutatócsoportok a
foglalkozás során összegyűjtött információk alapján verset írnak, amelyeket
pillanatképekben jelenítenek meg.
A
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A

kirándulás

tapasztalatszerzésre biztosít lehetőséget a könyvszerkesztéssel kapcsolatban. Célunk,
hogy a tanulók szakszerű vezetéssel megismerjék egy kiadvány születésének
folyamatát, láthassák a gépek működését, a szerkesztés és nyomtatás folyamatát.

