Kispatak Óvoda

Együttműködés a sváb
múlt megőrzésére
Szabó Orsolya intézményvezető

A 2016-ban beadott intézményvezetői pályázatomban feladatként
jelöltem meg az intézményi célok elérését szolgáló kapcsolatrendszer
további szélesítését Ezek sorában is kiemelkedő terv volt a település életében meghatározó szerepet játszó Német Nemzetiségi Önkormányzattal való kapcsolattartásra tett innovációs javaslatom. E javaslat „szorosabb
együttműködés kezdeményezését vetette fel, egy lehetséges jövőbeni
nemzetiségi hagyományőrző munkacsoport közös kialakítását, melynek
keretében az óvodás korosztály és az idősebb nagykovácsi németajkú
(sváb) lakosok találkozhatnak. Vágyunk, a gyermekekhez közel álló világból merített területeken közös rendezvények szervezése, megvalósítása
(sváb táncház, hagyományos ételek elkészítése, kóstolással egybekötött
bemutatója a szülőknek, kiállítás szervezése az óvodák épületében, öltözködés – viselet bemutatása, sváb napok rendezése, óvodai projektekbe
beemelésük...)” A Nagykovácsi Kispatak Óvoda Helyi Pedagógiai Programjának megvalósításával célul tűzte ki a gyermekek komplex személyiségfejlesztését, nevelését. Ennek részeként kiemelt figyelmet fordíttunk
a hagyományok átörökítésére az értékközpontú kulturális, művészeti
nevelésre, tudásmegosztásra. Fontos projektpedagógiai célunk a lokális
múlt emlékeinek átörökítése, megóvása és továbbadása gyermekeink
világába.

Mihály napi vásár
Szeptember 28. péntek 16 óra
Nagykovácsi Kispatak Óvoda
Kaszáló utcai kertje

Egy tavaszi napon ellátogatott a Kispatak Óvodába Dr. Klein Ferenc, a
Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat (NNNÖ) elnöke és felesége Dr. Klein Katalin képviselő asszony. Elmondták, mennyire fontos számukra is, hogy a legkisebbek is megismerhessék a lassan eltűnő
múlttá váló sváb hagyományokat. Tervük – a svábság hagyományainak,
emlékeinek tovább éltetése a jövő nemzedékében – találkozott céljainkkal. Óvodánk elkészítette az együttműködési megállapodás tervezetét és
annak aláírása véglegesedett a nagykovácsi Búcsút megelőzően (az egyik
legrégibb magyar-sváb közös hagyomány előfutárjaként)
Szeptembertől a Kispatak Óvoda egy gyermekcsoportjában (Barackfa
csoport) bevezetjük a sváb hagyományok felelevenítését inspiráló, részben német nyelvű játékos projektjeinket. Tóth Mária intézményvezető
helyettes, óvodapedagógus önkéntesen vállalta szakmai és nyelvi kompetenciája alapján a projekt-program megvalósítását.
A NNNÖ vállalja, hogy a német nyelvű játékos projektek megvalósításának kisértékű tárgyi feltételeit a pedagógus jelzése és terve alapján
támogatja. Ez minden esetben a kölcsönösség, és a takarékosság jegyében történik majd nem terhelve az intézményi költségvetést.

Óvodánk, a Nagykovácsi Kispatak Óvoda vállalja, hogy együttműködési
programot dolgoz ki, melynek keretében óvodás gyermekek részvételét
preferálja és valósítja meg a NNNÖ kulturális programjain, kiállításain,
hagyományőrző eseményein. A NNNÖ pedig a programok, események
szervezésekor kiemelt figyelmet fordít az óvodai korosztály jellemzőire,
érdeklődési körükre, a pedagógiai program preferált kultúra átadási céljaira.

A programokon a gyermekek írásos szülői beleegyezéssel vesznek részt,
melyet az intézmény minden nevelési évet kezdő időszakban szerez be
az érintett szülőktől. A programok minden esetben csak és kizárólag a
német hagyományok ápolását és továbbadását szolgálják és alkalmazkodnak az óvodás korosztály életkori sajátosságaihoz.

Különösen szép gesztus, hogy a programon való részvételhez a NNNÖ
minden gyermek résztvevőnek és felnőtt felkészítőnek megfelelő és
autentikus ruházatot biztosít.
Óvodánknak nagy segítség, hogy a NNNÖ támogatja és preferálja
óvodánk partnerkereső munkáját, melynek során a Nagykovácsi Kispatak
Óvoda német nyelvterületen kíván „testvér-óvodai” kapcsolatot kialakítani és ápolni.

Az együttműködési megállapodást két nevelési évre terveztük, melyet
sikeres megvalósulás esetén mindenképpen tovább folytatunk majd.
Köszönet a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak az együttműködésért.
Köszönet Tóth Máriának a program jövőbeni megvalósulásáért.

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit
Nagykovácsin innen és túlról egy igazi,
Mihály napi vásári forgatagba.
Ínycsiklandó finomságok,
Szemet gyönyörködtető portékák,
Kézműves asztalok,
Ügyességi játékok,
Kukorica kunyhó és juhász tanya
Tüzes táncház az óriás pásztortűz körül
a Nagykovácsi Muzsikásokkal
A Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány által elnyert
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Civil Alap pályázat
támogatásával.

Nagykovácsi Kispatak Óvoda
Intézményvezető: Szabó Orsolya

2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18. • Telefon: 26/355-607 • e-mail: kispatak.nagykovacsi@gmail.com
Dózsa György u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Dózsa György u. 39. • Telefon: 26/389-305 • e-mail: kispatak.dozsa@gmail.com
Száva u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Száva u. 7. • Telefon: 26/389-383 • e.mail: kispatak.szava@gmail.com

Honlap: www.kispatakovoda.hu
14
4

2018.
2015.
szeptember
március

