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HURO 1001/231/2.3.1

Minden gyermek közössége
könnyebb kezdet az óvodában a szülőkkel való jó kapcsolat elősegítése
Project időtartama: 2012. március 1.-2013. február 28.
Megvalósító partnerek:

Add a kezed az esélyegyenlőség megteremtésének segítése az
oktatásban és a munkaerő piacon Közhasznú Egyesület

Az egyesület 2008-ban jött létre azzal a céllal, hogy segítse az esélyegyenlőség megteremtését mind
oktatásban mind pedig a munkaerőpiacon. Szorgalmazza az egészségtudatos magatartás és életmód,
valamint a humán erőforrás tudás- és készségszintjének fejlesztését. Ennek érdekében prevenciós és
fejlesztő tevékenységeket végeznek Magyarországon és a határon túl is.
Segítik a leszakadt rétegek és családok gondjainak, hátrányos helyzetükből adódó problémáiknak
megoldását. Nevelésükben, oktatásukban, képességfejlesztésükben és ismeretük bővítésében
tevékenyen részt vesznek. Elősegítik a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét,
illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzését, foglalkoztatását..

Nagykároly Önkormányzata

A városnak napjainkban megközelítőleg 26.000 lakosa van, melynek a fele magyar anyanyelvű,
ugyanakkor jelentős a német lakosság aránya is. A városon belül a magyarok aránya a régi
városközpontban a legmagasabb, a Mihai Viteazul lakótelepen a legalacsonyabb, a többi városrészben
viszonylag egyenletes.
2011-ben 20181 lakosából 12119 (60,1%) magyar, 7916 román (39,2%), 0,73% német és 0,21% roma
anyanyelvű. Nemzetiség szerint: 11054 magyar, 8098 román, 476 német és 473 roma.
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Az 2012. március 1.-től 2013. február 28.-ig a Magyarország-Románia Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007-2013 keretein belül dolgoznak, melyben a határon innen és a határon
túl lévő kiválasztott óvodákkal közreműködnek.
A pályázat és a konzorcium fő célja a roma és hátrányos helyzetű családokból származó, harmadik
életévüket betöltött gyermekek, óvodai integrációja a szülőkkel való párbeszéd és kapcsolattartás
kialakulásának elősegítése. Külön figyelmet fordítva az óvodai korai képességfejlesztésnek és nevelő
játéknak, az esélyegyelőség biztosításának.
Aprojekt célja:
A „Minden gyermek közössége könnyebb kezdet az óvodában”, a szülőkkel való jó kapcsolat
elősegítése című projekt keretében a romániai és magyar partnerek megismerkedhettek egymás
működésével, szakmai munkájával az együttnevelés terén.
A program rövid távú célja volt, hogy a különböző programelemeken keresztül a halmozottan
hátrányos helyzetű és roma gyerekek korai be óvodáztatásának segítése. Az ezzel kapcsolatos
pedagógiai és módszertani jó gyakorlatok megismertetése, adaptálása megvalósuljon sikeresen,
valamint a mindennapi pedagógiai folyamatokban is jól alkalmazható gyakorlattá váljon.
Együttműködés /Partnerség kialakítása a korai fejlesztés és az óvodába való bekerülés segítése
témakörében-módszertanán keresztül
•

Együtt gondolkodás

•

Egymástól való tanulás

•

Kialakuljanak szakmai kapcsolatok

•

Hasznosuljanak a megszerzett tapasztalatok/tudások

•

Fenntarthatóság

Aprojekt során együttműködő partnereink voltak:
•

Közoktatási intézmények/óvodák

•

Intézményfenntartók

•

Szülők/Családok

•

Védőnői /Családgondozói hálózatok

•

Egyéb szakmai szervezetek
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A program kezdeteként az óvodapedagógusok hospitációs alkalmakon vettek részt minden óvodában.
A hospitációk célja az volt, hogy a projektben résztvevő intézmények megismerjék egymás munkáját,
feltárják a valós problémákat. Emellett a magyarországi óvodák a gyakorlatban is bemutathatták a
Romániai partnerek számára a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyerekek integrációjának
segítését az óvodában, illetve szakmai programjaik egy részét a sikeres együttnevelés terén. A sikeres
be óvodáztatás témájában már jól működő tevékenységeket, szakmai fogásokat sajátíthatták el a
Romániában működő óvodák és pedagógusaik a hazai óvodáktól, óvodapedagógusoktól. Elméleti és
gyakorlati képzésen való részvételük után 100 fő óvodapedagógus és egyéb szakember kapott
Tanúsítványt a részvételről.
Az intézmények, akik a programban fontos szerepet kapva az egymástól tanulás elvén igyekeztek a
lehető legjobban elsajátítani a jó gyakorlatokat, és a játszóházi projekteket sikerrel véghezvinni.
Magyar Óvodák:
•

Dankó Pista Egységes Óvoda- Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és
Kollégium, Biri

•

Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda Bölcsőde, Hodász

•

Közös Fenntartású Alapfokú Nevelési Oktatási Intézmény Tornyospálca Czóbel Minka
Tagintézmény,Anarcs

•

MagiszterAlapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola Tiszavasvári

•

Napsugár Óvoda, Nyírmada

Romániai Óvodák:
• 7-es számú Normál Programú Óvoda, Nagykároly
• 5-ös számú Normál Programú Óvoda, Nagykároly
• 6-os számú Normál Programú Óvoda Nagykároly
• Piskolti Rövid Programú Óvoda
• Szaniszlói Általános Iskolához tartozó Rövid programú Óvoda
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Dankó Pista Egységes Óvoda- Bölcsőde,
Általános Iskola, Szakképző Iskola,
Gimnázium és Kollégium
4235 Biri, Mező Imre út 21.
7fő: 4 fő óvodapedagógus,
1 fő csecsemő és gyermekgondozó,
2 fő dajka

Településükön 1952-ben alapítottak óvodát egy
családi házban: egy csoporttal és saját konyhával.
A Közös Kincs Kft-vel 2006-ban kerültek jó
kapcsolatba. 2009 szeptemberében a fenntartójuk
a Közös Kincs N. Kft lett, másrészt feladataik
bővültek Egységes óvoda- bölcsőde lettek. Nevük
a nagy intézményi egység részeként ekkor lett
Dankó Pista Egységes Óvoda- Bölcsőde Általános
Iskola Szakképző Iskola Gimnázium és
Kollégium.
A fenntartó felújította az óvodát, melynek során sor került a berendezések cseréjére, az eszközellátottság mennyiségi és minőségi bővítésére, az épület hiányzó helyiségeinek kialakítására. Ennek során
összenyitották az óvodát az iskolával. Most már csak egy ajtó választja el őket egymástól.
Kezdetben tartottak ettől, de aggodalmuk alaptalan volt. Az óvoda- iskola átmenet minél zökkenő
mentesebbé tétele érdekében kidolgozott program alapján minden nevelési év második felétől az
ovisok az alsós gyerekekkel, nevelőkkel és a leendő elsős nevelővel közös programokon vesznek
részt. Befogadó intézmény lévén figyelembe veszik és elfogadják a másságot, tiszteletben tartják
egyéniségüket, biztosítják az egyenlő hozzáférést minden gyermek számára.
A településen élő családok nagy része ahonnan az óvodás korú gyerekek kikerülnek, nehéz
körülmények között élnek. Mivel a szülők elég nagy számban szociális segélyből élnek ezért a
bekerült gyerekek többsége hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű. Bekerülésük első
napjától fokozott figyelmet fordítanak hátrányaik kompenzálására. A szülők igényeit maximálisan
figyelembe véve kérheti, hogy gyerekét egy csoportba helyezzék baráttal, testvérrel, rokonnal.
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Ezzel is segítve a gyermek zökkenőmentes beilleszkedését az új szociális környezetbe. Beszoktatási
tervük rugalmas és egyénre szabott.

Az óvodában jól bevált hagyomány, hogy egy nevelési évben legalább négy alkalommal nyíltnapot
szerveznek. A nevelési év elején szülők által megválasztott képviselők közreműködésével tervezik- e
napok programjait. Ezen napok jó lehetőséget biztosítanak a szülők egymás közötti ismerkedésére is,
esetleg egymás segítésére. (ruhabörze, játékbörze…) Az óvodán kívüli gyermekeknek szervezett
tevékenységbe a szülők is bevonhatók, ill. aktív szerepet vállalnak. (pl.: gyermeknap, mindenki
karácsonya.) A szülőkkel való kapcsolattartás másik formája a szülői értekezlet, ami iránt egyre
nagyobb az érdeklődés.
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Hodászi Eszterlánc
Egységes Óvoda - Bölcsőde
4334 Hodász, Bem József u. 3-5. Sz.
101 fő gyermek jár az intézménybe és
16 fő dolgozó segíti a gyermekek nevelését.

A Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda- Bölcsőde
óvodája öt csoporttal működik, melyben egy
csoport egységes óvoda-bölcsőde 5 fő két éves
korú gyermekkel, akik 2012. december 31-ig
második életévüket betöltötték.
A kompetencia alapú programcsomagot minden
csoportban alkalmazzák, melyet 5 éve
folyamatosan vezettek be.
Az Óvodai Fejlesztő Programra minden évben
pályáznak és az elnyert pályázaton belül óvodájuk
változatos programokat valósít meg a szülők
bevonásával.
„Várunk a zöld övezetű óvodánkba” című Helyi Óvodai Programjuk az óvodáskorú gyermekek
fejlesztését, nevelését a környezeti hatásokon keresztül vezeti be ez az Alapprogram alapján készített
Helyi Nevelési Programjuk.
Óvodájukban nagy hangsúlyt fektetnek a népi hagyományok ápolására, a különböző tájegység
kultúrájának

népi gyermekjátékának, tánckultúrájának megismertetésére, néptánc tanítás

előkészítésére, viselkedéskultúra alakítására.
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Közös Fenntartású Alapfokú Nevelési
Oktatási Intézmény
Tornyospálca Czóbel Minka
Tagintézmény
4546 Anarcs Iskola út.2.
Óvodánk gyermeklétszáma 60fő.
Óvodájuk önállóan írt pedagógiai program
alapján végzi a nevelő-fejlesztő munkát.
Céljaik között szerepel a képesség kibontakoztató óvodai integrált nevelés bevezetésével a
Halmozottan Hátrányos Helyzetű gyermekek
hatékony fejlesztése, esélyegyenlőség elősegítése. A gyermeki aktivitás, motiváltság,
kíváncsiság ébren tartása és kielégítése, a
kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása. Az óvoda- iskola
átmenet segítése, megkönnyítése, és az inkluzív
pedagógia megvalósítása differenciált bánás-móddal. Ezeket a kitűzött célokat, tudatosan tervezett,
szervezett nevelési helyzetek megte-remtésével érik el. Az óvoda a családdal együtt, azt kiegészítve
szolgálja a gyermekek fejlődését. A szülő tud legtöbbet a gyermekéről, ő ismeri legjobban gyermeke
igényeit, szükségleteit, viszont az óvónőnek van olyan szaktudása és olyan korosztályi tapasztalata
mely alapján hathatós segítséget tud nyújtani a gyermekek fejlesztéséhez. A korrekt, partneri
együttműködésük elengedhetetlen a gyermekek harmonikus fejlesztése érdekében. A kapcsolatban
éreztetik az őszinte odafordulást, a segítő szándékot, amíg azt a szülő elfogadja. A megszerzett
bizalom megtartására törekednek. A családi életet tiszteletben tartják, abba illetéktelenül nem
avatkoznak be. A szülőknek elmondják, hogy a felelősségüket nem vállalhatják át. A gyermekek
intelligenciája, viselkedése, viszonyai, érzelmi élete, szokásai, főként a családi minta szerint
formálódik. Rendszeresen tájékoztatják a szülőket a gyermekek fejlődéséről, az egyéni fejlődési
napló bejegyzéseit megbeszélik, a gyermekek alkotásait megmutatják, elemezik, biztosítják a
szülőknek részvételi lehetőséget az óvodai életben. Minden szülővel személyes kapcsolat
kialakítására törekszenek.
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Magiszter Alapítványi Óvoda,
Általános Iskola, Középiskola
és Szakiskola

4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4.
Összesen 162fő gyermek jár az intézménybe,
14 óvodapedagógus,
7 dajka segíti a munkájukat.

Fenntartójuk a Magyarországi Magiszter
Alapítvány. Gyermekeik 3-7 éves korosztályt
képviselik. Az óvodahasználó családok rossz
szociális körülmények között élnek. Jellemző a
munkanélküliség, az alacsony iskolázottság.
Családonként 6-8 gyermeket nevelnek. Az
óvodába járó gyermekek roma származásúak, a
magyar nyelvet többségük az óvodában sajátítja
el. A hagyományokhoz ragaszkodó cigány
családokban az anyák gyermekeiket a lehető
legtovább maguk mellett tartják, így nem volt
jellemző, hogy a 3-4 éves gyermekeket nagy számban íratnák óvodába. Első, és legnagyobb
eredményüknek tartják, hogy a szülők bizalmát elnyerve egyre több a 4 évesen óvodába érkező
gyermek, és néhányan már a 3 éves gyermeküket is rájuk merik bízni. Ehhez kapcsolódik az a
statisztikailag is kimutatható fejődés, ami a gyerekek hiányzásában látható, az igazolatlan hiányzások
száma visszaszorult.

A szülőkkel való kapcsolattartást meghatározzák óvodai programjaik. A hagyományos rendezvények
mellett új kapcsolattartási formákkal is próbálkoznak. Sikeresen működik az „Óvodába hívogató”
beiratkozást megelőző projekthét. Rendszeresen szerveznek a szülők bevonásával kézműves
délelőttöket, és az ünnepeket is a szülők aktív részvételével szervezik. A hospitálások újabb
kapcsolatok felé nyitottak utat, a továbbképzéseken új módszerekkel gazdagodtak. Vállalkozó
szellemű óvodapedagógusaik szakköröket szerveznek a tehetséges gyermekeknek. Heti
rendszerességgel működik „Forgószél” dráma csoportjuk, gyakorol a „Lolo coha” mazsorett
csoportjuk, edzést tart a „Fekete villám” foci csapat. Mazsoretteseik részt vesznek városi
rendezvényeken, focisaik a Bozsik program mérkőzésein, így az integrációs tér kitágul számukra, és
szüleik számára is.
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Napsugár Óvoda
4564 Nyírmada, Sugár út 1.
Intézményük Nyírmadán található,
amely Vásárosnamény és Nyíregyháza
között, a 41-es főút mentén fekvő település.
Lakosainak száma kb. 5000 fő.

Óvodájukba évente kb. 250 gyermek jár, akiket
jelenleg 9 csoportba tudnak elosztani. Így
csoportjaik átlaglétszáma igen magas.
Dolgozóik létszáma 25 fő, ebből 15-en
óvónőként, 9-en dajkaként dolgoznak.
Munkájukat még 1 fő adminisztrátor segíti. Az
óvoda jól felszerelt, a mai kor követelményeinek
messzemenően megfelel. Támogatásoknak
köszönhetően több rendezvényt, foglalkozást
tarthatnak. Óvodájukban lehetőség van a
kislányoknak mazsorett táncot tanulni, illetve működik még néptánc foglalkozás is. Az itt megtanult
produkciókat különböző óvodai, iskolai és városi rendezvényeken mutathatják meg az apróságok.
Karácsony közeledtével „adventi hetet” rendeznek, ami mára hagyománnyá vált náluk. A farsang is
minden évben a szülőkkel együtt egy egész délelőtti vígasságról szól.
A tavaszi ünnepekre épülnek az év hátralevő rendezvényei. A húsvét, anyák napja, családi hét,
gyermeknap, évzáró, ahol a szülők aktív részesei ezeknek a programoknak is. A családi hét keretein
belül szervezik a kulturális napjukat, egészségnapjukat, és ekkor mennek a gyermekekkel kirándulni a
Nyíregyházi Vadasparkba. Természetesen ide is elkísérhetik őket a szülők. Az év záróeseményeként a
„Fiókacsalogató” szokott megrendezésre kerülni. Ekkor a leendő ovisokat várják ismerkedni az
óvodával, és óvó nénikkel. Ezen rendezvényen kívül több zenés előadás, bábelőadás, mozi is
szórakoztatja a gyerekeket, melyre azonban a szülőket nem várjuk.
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Együttműködő partnereink:

Romániában leginkább, ami pályázatunk kapcsán Nagykároly és környékén nem igazán működik a 3
éves gyerekek be óvodáztatása és ezzel kapcsolatban a iskolai előkészítő és beiskoláztatás. Nagykároly
Önkormányzata olyan partnert keresett Magyarországról, aki segítségével hasonlóan hátrányos
helyzetű gyerekekkel foglalkozó óvodáktól segítséget kaphat a projekt alatt, hogy ezeket a
problémákat hogyan sikerült megoldania.
A pályázat sikeressége érdekében Nagykároly Önkormányzatával Egyesületünk partnerséget vállalt
ahol is az óvodák és trénerek segítségével az egymástól tanulás elvén igyekeztek az apró fortélyokat
lehetőségeket és tudást átadni illetve a képzésünk alkalmával meg tanítani a programok, jó gyakorlatok
menetét. Nagykároly Önkormányzatától összesen 5 intézmény vett részt az egy éves programban, 3
Nagykárolyi és 2 vidéki óvoda.
A nagykárolyi, Piskolti, Szaniszlói óvodák munkatársaik vendégül látták az Egyesületet ahol a
pedagógusaink, azokat a sajátos szocializációs és nevelés módszertani eszközöket ott is bemutatták,
amelyek kitartó munkával és alkalmazásával a pályázatban kitűzött célokkal tovább vihetőek. A
megszerzett tudást és ismereteket nem csak a képzéseken, hanem a saját környezetükben is
megtapasztalhatták így a jövőben is könnyebben tovább vihető a pályázat fenntarthatósága.
Így had mutassuk be ezeket az óvodákat mivel ők is fontos mozgató rugói pályázatunknak.
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5-ös számú Normál Programú Óvoda
445100 Nagykároly,
Teremi utca 27-es szám
,, A szeretet cselekvő törődés annak
az életével és fejlődésével, akit,
vagy amit szeretünk!”
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig/ 8 órától-13 óráig.
Reggeli: kifli, tej melyet állami
támogatásból kapnak.
Óvodát 60 gyerek látogatja nap, mint nap

Olyan pedagógiai munkát, olyan nevelést
vállalnak magukénak, amely a gyereket olyan
tevékenységre sarkallja, hogy ez által
formálható, nevelhető lesz. Nevelési
programjuk személyiségközpontú munkát ír elő,
amely elsősorban az óvodáskorú gyerek
ismeretéből, életkoronként változó testi, lelki és
szellemi szükségleteinek felismeréséből kiindulva biztosítja a kisgyerek számára az egészséges
fejlődést, az egészséges életmódot. A 3-6 éves gyerekek a játékból és a meséből merítik a pozitív és
negatív személyiségvonásokat, ezért nagyon fontosnak tartják, hogy a mese és a játék együttes
élmény legyen, melyben a nevelői hatás észrevétlen, ugyanakkor példa értékű is.
Óvodai programjaik: A magyar népi hagyományok átadása: Szüreti ünnepély, Márton napi játékok,
Szent Erzsébet felkarolja a szegényeket András nap – a disznótor hagyománya, Luca - szék készítése,
Betlehemezés, Újévi köszöntők, Télűzés, Húsvéti készülődés, Anyák napja, Szabad programok:
séták, kirándulások, látogatások.
Főbb nevelő elveik: Biztosítsák a nyugodt, békés légkört! „Tanítsuk meg” őket együttműködni: szülő
– gyerek – pedagógus! „Kezeljük őket partnerként!” Keresnek, tehetségeket ösztönzik őket, hogy
próbálják ki ügyességüket Mindig teljesíthető feladatot adjanak, biztosítsák a sikerélményt!
„Tiszteljük egymást kortól, nemzetiségtől, szociális státusztól függetlenül!”
A gyerek családtagjaival, társaival olyan külsőségekben, tartalmukban visszatérő élményeket él át,
amelyek otthonához, szülőföldjéhez kötik, életre szóló útravalót kap.
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6-os és 7-es Számú
Normál Programú Óvoda

Nagykároly, Traian utca 126-os szám
Nagykároly, 1. Decembrie 1918 utca,
32-es szám
A 7-es Számú Normál Programú Óvoda két
épületben működik, az egyik épületben, mely a
Traian utcán található 2 csoport működik: 1
román ők az Angyalkák csoport melybe 20
gyerek jár és egy magyar a Csipike csoport ide is
20 gyerek jár. A román tagozat vezetője Paşca
Lavinia, a magyar tagozat vezetője pedig
Kincses Jutka. A csoportok összetételét tekintve
mindkét csoport vegyes csoport (2 évestől-7
évesig). Míg a másik épületben mely az 1
Decembrie utcán található csupán egy csoport
működik. Az egyetlen csoport magyar tagozatos,
a Micimackó csoport. A gyerekek
óvodapedagógusa Kiss Brigitta. Ebben a
csoportban 18 gyerek tevékenykedik nap, mint
nap. Akárcsak a másik épületben ez is vegyes
csoport (2 évestől-6 évesig).
Az óvodába összesen 58 gyerek jár, akik közül
42 gyerek hátrányos helyzetű. Intézményükben
rendkívül színes és változatos foglalkozások,
rendezvények történnek. Nagy hangsúlyt
fektetnek a magyar népi hagyományok
átadására: szüreti ünnepély, Márton napi játékok és felvonulás, András nap- a disznótor hagyománya,
Betlehemezés, Újévi köszöntés, Télűzés, Farsang, Húsvéti készülődés. Különböző ünnepségek
megvalósításában a szülők is fontos szerephez jutnak, Mikulás, Karácsony, vagy az Anyák napja.
Szabad programokat is terveznek, kirándulások, különböző séták vagy látogatások.

15

Piskolti rövid programú Óvoda

PISKOLT, VICTORIEI utca 60 szám
Összesen 89 Gyermek jár az óvodába
2 magyar tannyelvű csoport
3 román tannyelvű csoport

Az óvodában folyó tevékenységet ők
legszívesebben úgy szokták megnevezni, hogy
szeretnének „fényt lopni” a gyermekeik szívébe
és értelmébe. Mivel rövid programú óvoda, a
gyermekekkel 8 tol, 13 óráig foglalkoznak. Arra
törekednek, hogy minél több integrált
tevékenységet szervezzenek. A csoportszobákat
a tevékenységek rugalmas megvalósítása
céljából tevékenységi sarkokra, központokra
osztották, így van: építő sarok, könyvtár,
szerepjáték sarok, tudományos sarok, művészeti
sarok és homok-víz sarok. Bólyai Farkas
szavaival élve, „Ha a kisgyermek szabadon nyúl a tapasztalatokért átéli az életet”. Ezt a lehetőséget
igyekeznek megteremteni számukra a sarkok megfelelő anyagi ellátásával, azért hogy minden
megismerő folyamatot és tevékenységet kipróbálhassanak. A reggeli találkozásnál a hangsúly a
következő témákra fókuszál: önismeret, kommunikációs képesség, tanulás menedzsmentje játék
révén, empátia, döntéshozatal, és konfliktuskezelés. Ha már a jeles napoknál tartunk, ezeket
igyekeznek úgy megélni, hogy bevonják a nevelői partnereiket is (szülőket, közösségi
személyiségeket, tanítónőket, tanárokat) és az iskolásokat. A szerepeiket nagy színpadon adják elő
szülők, iskolatársak, nézők jelenlétében. Az iskolásokkal közösen kirándulnak. Partnereikkel (más
településbeli óvodák, iskolai osztályok) látogatják egymást és közös tevékenységeket szerveznek. Az
opcionális (választott) tevékenységeket a szülőkkel közösen választják ki és némelyeket ők
finanszíroznak anyagilag is. Az ünnepnapokat, a tanulmányi versenyeket, amelyekre az óvoda
benevez, a természetvédelmi akcióikat, stb. mindig közösen, óvodaszinten szervezik, az 5 csoport
együtt: román és magyar roma gyerekek teljes együttértésben és szeretetben. Így értelmezik ők az
integrációt, a testvériséget, az együttműködést egy közös és nemes cél elérése érdekében.
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Szaniszlói Általános Iskolához
tartozó Rövid Programú Óvoda
Szatmár megye, Szaniszló község,
Ogorului utca 1069. szám,
irányítószám 447260
A Szaniszlói Általános Iskolához tartozó Rövid
Programú Óvodában, magyar és román
tagozaton összesen 7 rövid programú óvodai
csoport működik, csoportonként egy óvónővel.
Intézményükben, 2012 őszén összesen 143
gyermek iratkozott be. Magyar tagozaton 4
csoport indult 85 gyermekkel, míg román
tagozaton 3 csoport 58 gyermekkel.
Intézményükben zajló tevékenységek: óvodán
kívüli tevékenységek: szülői látogatások,
szerepek: Mikulás, Karácsony, farsang, Március
15., Húsvét, Anyák napja, Apák napja,
gyereknap, tanévzáró ünnepség, ballagó szerep; látogatások a község más intézményeiben:
polgármesteri hivatal, rendőrség, tűzoltóság, orvosi rendelő, patika, üzletek, iskolák, óvodák,
könyvtár, templom, stb.; kirándulások: környező településekre, parkba, Nagykárolyba (kastély,
játszótér, múzeum, könyvtár); bábszínház; szülői értekezletek, rendkívüli szülői értekezletek,
fogadóórák: barkácsolás, őszi-karácsonyi bazár, adventi koszorú készítése, karácsonyi dekoráció
készítése eladásra, kosárfonás, játékkészítés, bábkészítés, bútorkészítés, süteménykészítés, stb.;
szakemberekkel való találkozás: családorvos, fogorvos, pszichológus, fejlesztőpedagógus,
logopédus, lelkész, stb.; partnerkapcsolatok: szülőkkel, polgármesteri hivatallal, rendőrséggel,
tűzoltósággal, orvosi rendelővel, patikával, üzletekkel, iskolákkal, óvodákkal, könyvtárral,
templommal, stb.; adományok gyűjtése rászoruló gyermekek/ halmozottan hátrányos gyermekek
megsegítésére - pénzbeli adomány, karácsonykor cipős doboz akció – ajándékozás (humán és anyagi
erőforrás); speciális bánásmódot igénylő gyermekek részére szórakoztató program tervezése,
szervezése és levezetése.

17

A „Minden gyermek közössége könnyebb kezdet az óvodában”, a szülőkkel való jó kapcsolat
elősegítése című projekt keretében. A romániai és magyar partnerek megismerhették egymás
működését, szakmai munkáját az együttnevelés terén. A sikeres be óvodáztatás témájában már jól
működő tevékenységeket, szakmai fogásokat sajátíthatták el a Romániában működő óvodák és
pedagógusaik a hazai óvodáktól, óvodapedagógusoktól.
A program kisgyermekek és szüleik valódi és aktuális szükségleteinek kielégítésére irányult, ezáltal
segítik a szegénységből kivezető út hatékony keresését. A családok bevonása, aktivizálása révén
megcéloztuk a különböző társadalmi és egyéni okok miatt kialakult akadályok megszüntetését, a
család életében jelenlévő problémákat, konfliktusokat és válsághelyzeteket.
A program lehetőséget teremtett a résztvevő 0-5 éves korú gyermekek és családjaik számára, hogy a
gyermekek életének legkorábbi időszakában segítséget kapjanak a testi, értelmi, érzelmi és szociális
fejlődéshez. A problémák korai felismerése, a programhoz kapcsolódó szakemberek folyamatos
támogatása a családok erősítésének célja társadalmi hátrányaik csökkentése, hosszú távon a
gyermekekkel és a szülőkkel való közvetlen foglalkozás hozzájárul a programban részt vevő
gyermekek sikeres iskolakezdéséhez.
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A „Minden gyermek közössége – könnyebb kezdet az óvodában, a szülőkkel való jó kapcsolat
elősegítése” c. projekt a Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 20072013 keretében valósult meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program
célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági
szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a
határmenti térség alapvető erősségeire építve.
Jelen kiadvány a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
keretében készült.
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