„BABÓCÁK” NTP-FTP-15 – 0035 Pályázat
A pályázati kiírásnak megfelelően iskolánkban, a Debreceni SZC Könnyűipari Szakképző Iskolája és
Speciális Szakiskolájában olyan komplex tehetségazonosító és tehetséggondozó programot
dolgoztunk ki a nálunk tanuló enyhe értelmi fogyatékos gyerekek számára, amely újszerűen az
alapkészségeik széles körének fejlesztését szakmájuk elsajátításának speciális területével kapcsolja
össze az élményközpontú oktatás szellemében.
A programunk abban az értelemben hiánypótló, hogy mi most nem a hagyományos és ismert fejlesztő
játékokat, feladatokat alkalmaztuk, hanem a tanult szakmában kerestük meg azokat a pontokat,
amelyek meghatározott céljaink érdekében beilleszthetőek voltak a gyerekek fejlesztési folyamatába.
Célunk volt az iskolánkban integráltan fogyatékossággal élő tehetséges női szabó és a varrást kedvelő
gyerekek figyelmének ráirányítása a magyar népviselet szépségeire és az abban rejlő szakmai
lehetőségekre.
További célunk volt, hogy segítsük őket visszatalálni a gyökereinkhez (pl. hortobágyi kirándulás),
valamint identitástudatukat erősítsük azáltal, hogy az érdeklődési körükkel összeegyeztetjük a
szakmában rejlő új kihívásokat.
Lehetőséget biztosítottunk, hogy elsajátíthassák a szakmának egy olyan részét, amely ismeretében a
későbbiekben nagyobb eséllyel indulhatnak a munka világában.
A népviseletbe öltöztetett rongybabák jól szemléltetik az adott népi kultúrát. Ez által nem csak az
alkotó diákok, hanem a kiállítást megtekintők is megismerkedhettek népi hagyományainkkal.
Ugyanakkor azt is megmutathattuk, hogy az iskolánkban tanult szakmák jól hasznosíthatóak, értéket
képviselnek, értéket közvetítenek.
A kiválasztott gyerekekkel 2 napos kiránduláson vettünk részt a Mátrában, ennek keretében
ellátogattunk a mátrafüredi Baba Múzeumba (Palóc babák és Palóc Néprajzi Magángyűjtemény,
Mátrafüred).
Célul tűztük ki, hogy a gyerekek saját szemükkel lássák, és tapasztalatok gyűjtése közben (előadások,
múzeumpedagógiai foglalkozás keretében) találkozzanak az általuk kiválasztott tájegységre jellemző
népviseleti ruhákkal. A ruhák, viseletek megismerése mellett a bemutatott autentikus tárgyakat és
szokásokat is megismerhették a kiállítás segítségével. A palóc és a több mint 100 településről
származó gyűjtemény valódi, egykori ünnepi és hétköznapi viseleteket mutatott be.
A kirándulással és magával a programmal olyan új élményekhez, ismeretekhez juttattuk a halmozottan
hátrányos sérült tanulóinkat, amelyekben eddig nem volt, s e nélkül nagy valószínűséggel nem is
lehetett volna részük.

Tanulóknak és pedagógusoknak egyaránt nagyon sok élményt és tapasztalatot adott a pályázatban való
részvétel, alkotó együttműködés.
A pályázatban részt vettek:
Csollák Adrienn 9E/3

Porkoláb Rebeka 9/4

Ónodi Angéla 9E/3

Nagy Tünde 9/4

Fehér Edina 9/1

Rézmüves Erzsébet 11/1

Gavlucz Friderika 9/2

Felkészítő tanárok:
Dobszainé Lente Ibolya
Szabóné Bancsi Mária

