A Csicsergő Óvoda európai kapcsolatai
Tavaszi Hagyományőrző Napunkon
Finnországból, Lohtajából érkezett oktatási
szakembereket láttunk vendégül óvodánkban,
akik nagy élvezettel elemezték a boldogi
gyermekjátékok dallam- és mozdulatvilágát,
ismerkedtek a helyi népviselettel és
bekapcsolódtak a gyerekek és felnőttek részére
szervezett táncházba.
Intézményünk egy pályázat készítése
kapcsán vette fel a kapcsolatot Svédország és
Románia egy-egy óvodájával. A közösen
benyújtott pályázat hozzájárult ahhoz, hogy ez
év szeptemberétől újabb területtel bővülhet
Heves, Värmland és Kovászna megyék sikeres
háromoldalú együttműködése.
Az „Egész
életen át tartó tanulás” uniós program
Comenius akciójának keretében nyújtott be és
nyert el támogatást a három megye óvodáinak
partnersége. Heves megye részéről a két éves
projektben a boldogi Csicsergő Óvoda
(Magyarország) működik együtt a sunne-i Hea
óvoda
(Svédország),
illetve
a
sepsiszentgyörgyi Hófehérke óvoda (Románia)
szakembereivel, kollektívájával.
Az Comenius program alapvető célja, hogy
európai szinten hozzájáruljon a közoktatás
minőségének fejlődéséhez, erősítse annak
európai dimenzióját, illetve segítse a
nyelvtanulást. A program az oktatás első,
érettségiig terjedő szakaszára összpontosít,
tehát az óvodáktól a középiskolákig nyújt
pályázati lehetőségeket. A projektek egyrészt
az iskolai/óvodai élet szereplőit (diákok,
tanárok, nevelők, intézményvezetés), másrészt
az iskolán kívüli közösséget is érinti (pl. szülői
szervezetek,
civil
szervezetek,
önkormányzatok, társadalmi szervezetek stb.)
Az együttműködés középpontjában a népi
hagyományok
megőrzésének
és
továbbélésének
lehetőségei
az
óvodai
oktatásban áll. Mindhárom intézmény oktatásinevelési tervében kiemelt helyen szerepelnek a

népi hagyományokra épülő programok,
rendezvények, melyek egyrészt hozzájárulnak
az
óvodában
folyó
oktatási
munka
színvonalának emeléséhez, másrészt segíti az
adott térségben, helyi közösségben kialakított
és napjainkig továbbélő hagyományok
megőrzését és továbbadását a fiatal generációk
részére.
A pályázatban elnyert támogatás teljes összege
42.000 EUR, melyből a boldogi óvoda 13.000
EUR-t használhat fel a projektben történő
közreműködésre. A projekt indítására ez év
szeptemberében kerül sor Kovászna megyében
a három óvoda munkatársainak találkozójával.
A projekttel kapcsolatos feladatok áttekintése
mellet természetesen lehetőség nyílik majd
betekintést nyerni az erdélyi intézményben
zajló szakmai munkába is. A sepsiszentgyörgyi
találkozót követően a tervek szerint még két
európai szintű találkozóra kerül sor a legjobb
gyakorlatok megismerése céljából 2011.
májusában Boldogon, Heves megyében és
2012. áprilisában Sunnében, Svédországban. A
projekt során a partnerek több olyan
tevékenységet is szerveznek (kiállítás, neves
napokhoz kötődő ünnepségek, hagyományőrző
kézműves műhelymunkák, népi dalok és
játékok gyűjtése), melynek köszönhetően az
óvodások
és
a
munkatársak
megismerkedhetnek a másik két ország
hagyományos értékeivel is. A projekt
zárásaként a partnerek egy tradicionális népi
játékokat bemutató könyvet szeretnének
összeállítani, amelyet a projekt zárásaként is
jól
használhatnak
az
együttműködő
intézmények,
de
európai
szinten
is
terjeszthetővé válik.
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