1. A projekt bemutatása:
Az ENSZ a 2005- 2015 közötti szakaszt a fenntarthatóság évtizedének nyilvánította. Erős
szakmai motivációnk volt, hogy a környezeti nevelés stratégiája, ezen belül is az
egészségnevelés, mint a fenntartható fejlődés egyik alappillére az óvodai nevelésben
tudatosan jelen legyen. A jelenben zajló folyamatok (környezeti ártalmak, egészségi állapot
romlása) pozitív irányú megváltozását csakis egy megváltozott szemléletű, az egészséges
környezetet szem előtt tartó és az egészséges életvitelt követő társadalomban képzelhetjük el.
A jelenlegi partnereink közül 2010-ben a Csemete Óvodával és a Losonci Kármán József
Alapiskola és Óvodával a Comenius Többoldalú Iskolai együttműködések keretében közösen
kidolgoztuk és megvalósítottuk "Kézenfogva együtt" projektünket, amelynek célja a
környezetünk értékeinek megismerése és megóvása volt az inkluzíve pedagógia tükrében, a
határ menti országokkal együttműködve. A programban helyet kapott az egészségtudatos
magatartás kialakítása, amelyben a testi-, lelki higiéniával, az egészséges étkezési szokások
kialakításával és a mozgás személyiségformáló szerepével is foglalkoztunk. Tapasztalataink
és a folyamatos hatásvizsgálatok eredményei azt mutatták érdemes a témát tovább
fejlesztenünk, és egyben az előző projekt folytatásaként, az egészségre fókuszálva kétéves
együttműködés formájában megvalósítanunk új partnerekkel kiegészülve ("EMAIL"). A
projekt kiemelt eleme volt a gyermekek állapot felmérése, a szűrővizsgálatok, valamint az
egészségügyi szakszolgálatokkal való együttműködés.
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egészségneveléssel kapcsolatban megerősítették bennünk, hogy az óvodákra egyre nagyobb
felelősség és szerep hárul. Az ok a szülők rohanó életvitele, a családok kilátástalan anyagi
helyzete, a nem megfelelő étkezési kultúra, a következetlen nevelés. A szülőkkel való
kommunikáció során körvonalazódott, hogy egyre kevesebb idő jut otthon a gyermekkel való
játékra, közös tevékenységekre. A szülők elsősorban a gyermekintézményekre hárítják a
felelősséget és várják el az egészséges életmód szokásainak kialakítását, valamint a
gyermekek személyiségének komplex fejlesztését. A partnerek körében egyaránt tapasztalat,
hogy intézményeikben egyre több gyermekszorongásos problémákkal és magatartás
zavarokkal küzd, emelkedik az agresszív megnyilvánulások száma a gyermekközösségekben.

Átgondoltuk mire lenne szükség, hogyan segíthetünk a gátlások, a viselkedési zavarok
oldásában, és elhatároztuk, egy olyan projektet hozunk létre, amelyben az egészséges
személyiség komplex fejlesztésében a művészetek (játék, mese, zene, tánc, ábrázolás,
hagyományok ápolása) eszközeit használjuk fel. A célunk az új elemek beépítésével egy
játékos egészségfejlesztő program létrehozása, amelyben a gyermekek tisztelik a természeti
környezetük értékeit, igényükké válik az egészséges életmód, harmonikusan fejlődik
személyiségük, kialakul bennük a tolerancia, az elfogadás.
Erős motiváció, hogy az intézményeinkbe járó sajátos nevelési igényű-, szociálisan hátrányos
helyzetű-, halmozottan hátrányos helyzetű-, roma-, és migráns gyermekekben kialakítsuk az
egészséges életmóddal kapcsolatos szokásokat, az egészségtudatosságot, a megismerés és a
tevékenykedtetés többrétű, változatos formáinak biztosításával az inkluzíve pedagógia
tükrében.
A projekt nemzetközi megvalósítása során erősödik a résztvevő országok közösségi érzése,
elősegíti a gyermekek nyitottságát más kultúrák befogadására, identitástudatuk formálódik. A
közös tapasztalatok átadásával nevelő-, fejlesztő munkánk színesedik, új tartalmakkal bővül.
A régi partnerekkel való együttműködés elősegíti a közös gondolkodást, a megfogalmazott
közös célok, igények hatékonyabbá teszi a munkavégzést és a kétéves együttműködés végére
mindenki hozzáadott értékével létrejön innovatív programunk.
2. A projekt előzménye:
A jelenlegi partnereink közül 2010-ben a Csemete Óvodával (Kolozsvár) és a Kármán József
Alapiskola és Óvodával (Losonc) a Comenius Többoldalú Iskolai együttműködések keretében
közösen kidolgoztuk és megvalósítottuk "Kézenfogva együtt" projektünket, amelynek célja a
környezetünk értékeinek megismerése és megóvása volt az inkluzíve pedagógia tükrében, a
határ menti országokkal együttműködve. A programban helyet kapott az egészségtudatos
magatartás kialakítása, amelyben a testi-, lelki higiéniával, az egészséges étkezési szokások
kialakításával és a mozgás személyiségformáló szerepével is foglalkoztunk. Tapasztalatunk
azt mutatta, hogy a témával indokolt részletesebben is foglalkoznunk, így EMAIL projektünk
az egészségre fókuszálva íródott és valósult meg, új partnerekkel kiegészülve (Ficánka
Óvoda- Székelyudvarhely, Kopácsi Óvoda és Ragyolci Alapiskola és Óvoda). A HELP
projekt új tartalommal egészíti ki az elkezdett közös projektmunkát, a gyermekek lelki

egészségvédelmére helyezi a hangsúlyt, az egyes tevékenységeket a művészetek eszközeivel,
játék, mese, zene, tánc, dráma játék, ábrázolás, hagyományőrzés és a mozgással egészítjük ki.
A művészet terápiás módszerek jótékony hatását felhasználva fejlesztjük a személyiségüket,
oldjuk a gátlásokat, feszültségeket, csökkentjük az agressziót, növeljük az önbizalmat, a
közösségi érzést. A program a kiemelt figyelmet igénylő-, hátrányos helyzetű és más okból
akadályozott fejlődésű gyermekek integrálására is megfelelő, pozitív hatását minden
gyermekre kiterjeszti.
3. Megvalósítás módja:
A projektben meghatározott célkitűzéseinket, feladatainkat, illetve a tervezett tematikát
folyamatosan, a gyermekek és a szülők cselekvő, tevékeny részvételével valósítjuk meg. A
középső- és nagycsoportos gyermekek számára interaktív foglalkozásokat szervezünk,
amelyek visszajelzést adnak az adott időszakban elsajátított ismeretanyagról. A betervezett
közös projekttevékenységeken az adott témát minden résztvevő óvoda a saját nevelési-, és
pedagógiai módszereivel, a gyermekek és a szülők aktív szerepvállalásával kivitelezi.
(Világnapok, Játszóház, Sportnap Családi Fesztivál). Az előző projektjeinkben népszerű
Szülők Iskolája Rendezvénysorozatot, új témákkal tovább folytatjuk, helyi előadók
meghívásával. Egyes programokban (vetélkedők) számítunk helyi szinten résztvevőkre, a
környező óvodák gyermekeinek bevonásával (Divatbemutató, Nemzetközi Rajzkiállítás,
Mesés vetélkedő, Városi Oviolimpia, Táncház, Víz, víz, tiszta víz- játékos vetélkedő). Az
esélyegyenlőség elveinek alkalmazásával megteremtjük a befogadó attitűdre épülő pedagógiát
intézményeinkben. Támaszkodunk a természetes gyermeki megnyilvánulásokra, élményekhez
juttatjuk őket. Bekapcsolódunk városunk, helyi környezetünk kulturális rendezvényeibe.
Megrendezésre kerülő jótékonysági programjainkon, szakmai napokon, konferenciákon,
nemzetközi rendezvényekbe való kapcsolódással lehetőség nyílik további szervezetek
bevonására, a szélesebb nyilvánosságra ("HELP"Konferencia, Jótékonysági Játék- és
ruhavásár, Nemzetközi Partnertalálkozók, Munkatársak rövidtávú képzése, Záró konferencia).

4. Nemzetközi mobilitások:
I. Nemzetközi partnertalálkozó (2016.10.)- Pécs (H)- Projektindító találkozó
HELP Konferencia- A kétéves projekt prezentációja a térség óvodái számára, a fenntartó
képviselőinek részvételével. A résztvevő intézmények bemutatkozása, mivel járulnak hozzá a
projekt sikeres megvalósításához- Projektnyitogató délelőtt - ismerkedés az óvoda jó
gyakorlatával.
II. Nemzetközi partnertalálkozó (2017. 01.)- Kolozsvár (RO)
Környezettudatos nevelés játékkal- interaktív foglalkozás, a papír felhasználási lehetőségei Kreatív játszóház.
III. Nemzetközi partnertalálkozó (2017. 07.)- Bellye (HR)
Egészségsziget- Ismerkedés a kopácsi gasztronómiával, kultúrélettel.
Hagyományőrzés-, ahogyan a szülők adják át gyermekeiknek (népi tevékenységek
bemutatása).
IV. Nemzetközi partnertalálkozó (2017. 10.)- Székelyudvarhely (RO)
Mozogni Jó!- Egészségmegőrzés mozgással- Esélyegyenlőség biztosításával, a fogyatékkal
élők sikerélményhez juttatása- látogatást az Autista házba, Pro Down Alapítvánnyal
szervezett közös futó nap - Közös kerékpáros nap a szülőkkel Szejke fürdőre- Szakmaimódszertani bemutató- ismerkedés különböző sportágakkal.
V. Nemzetközi partnertalálkozó (2018. 05.)- Losonc (SZLO)
Egészséges öntudatfejlesztés- A természet és az állatok hatása a normál és a normáltól eltérő,
kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre az esélyegyenlőség megteremtésével (állatok terápiás
módszere).
VI. Nemzetközi partnertalálkozó (2018. 07.)- Pécs (H)
Projektzáró konferencia helyi közösségek részvételével.- Eredmények bemutatása fesztivál
formájában- Előkészületek a szellemi termékünk multiplikációs rendezvényére.

5. Munkatársak rövidtávú képzése:
Mesés Egészség- szakmai napok (előadások)- Székelyudvarhely- 2017. május
Veronika zeneprojekt- Kolozsvár- 2018. február
6. Összefoglalás:
A jelenben zajló környezeti folyamatok (környezeti ártalmak, egészségi állapot romlása)
pozitív irányú megváltozását csakis egy megváltozott szemléletű, az egészséges életmódot
szem előtt tartó és az egészséges életvitelt követő társadalomban képzelhetjük el. Kiemelten
fontosnak tartjuk a gyermekek lelki egészségének védelmét, személyiség fejlesztését
művészetek eszközeivel. A mese, a zene, a tánc, a drámajáték az egészséges érzelmi-, lelki-,
szellemi-, szociális fejlődéshez nélkülözhetetlenek. A projekt lehetőséget ad arra, hogy az
inkluzíve pedagógia tükrében a sajátos nevelési igényű-, illetve szociálisan hátrányos helyzetű
gyermekekben kialakítsuk az egészség kultúrát, az egészséget választó képességeit, az érzelmi
biztonságot a megismerés, a tevékenykedtetés, a művészeti elemek többrétű, változatos
formáinak biztosításával. A magyar anyanyelvű óvodák egészségnevelési céljaival,
módszereivel, a lelki egészségvédelemre irányuló programjaikkal megismerkedve, fejlesztő
munkánk színesedik, új tartalmakkal bővül ezáltal hozzájárulva az intézmények fejlődéséhez,
valamint a jó gyakorlatok terjesztéséhez. A mindennapos munkánkat segítik a megtapasztalt
ötletek, témák, feldolgozások, amelyek beépülnek óvodai napjainkba. Az együttműködésen
belül összegyűjtött ötletek, módszerek, tapasztalatok, a képzéseken elsajátított ismeretek,
valamint az előző projektek során kidolgozott kézikönyvek adják az alapot egy újszerű,
innovatív,
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egészségnevelési program létrehozásához (Határtalan Egészségnevelés Lehetőségei Program).

