Záró beszámoló összegzés magyarul:
Szakmai motivációnk a fenntarthatóság- 2010 óta valósítunk meg Comenius/Erasmus+ nemzetközi
együttműködéseket határon túli magyar anyanyelvű óvodákkal. Projektjeink tudatosan egymásra
épültek, valós szükségletből indultak ki, célkitűzéseinket, követték, a fenntarthatóságot szolgálják: a
környezeti nevelés stratégiájából kiindulva foglalkoztunk környezetvédő magatartás formákkal,
kialakítottuk az egészséges életmódot, majd a családok körében végzett hatásvizsgálatok, partnerek
tapasztalatai (egyre több a szorongásos problémákkal, magatartászavarokkal küzdő gyermek,
óvodákra egyre nagyobb felelősség, szerep nehezedik, megváltozott társadalom, szülők, értékek)
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egészségvédelemmel foglalkozott. Az innováció benne a gyermekek lelki egészségének védelme,
érzelmeinek fejlesztése volt, úgy hogy építettünk előző eredményeinkre, újragondoltuk őket és a
gyermekek komplex személyiségfejlesztésében a művészetek (játék, mese, drámajáték, zene,tánc,
ábrázolás) eszközeit használtuk fel. A mese, a zene, a tánc, a drámajáték az egészséges érzelmi-, lelki, szellemi-, szociális fejlődéshez nélkülözhetetlenek. A projekt célja volt a gyermekek érzelmi
biztonságának megteremtése óvodai és családi környezetben, a szülők partneri együttműködésében.
Öt partnerintézmény pedagógusaival együtt az esélyegyenlőségnek megfelelően kompenzáltuk a
hátrányokat, gondoztuk a tehetségeket, végeztük a gyermekek testi-, lelki egészségének megőrzését
az inkluzíve pedagógia tükrében, a szülők családi nevelésének megsegítésével (Szülők Iskolája), a
pedagógusok kompetenciáinak, módszertani kultúrájának gazdagítása mellett mentális egészségük
megóvásával. Partnereink hasonló értékeket képviselő intézmények, az előző Comenius pályázati
időszakban megszerzett szakmai tapasztalataik, az évek alatt kialakult csapatmunka, az együtt
gondolkodás nagy mértékben segítette a projekt munkát. A magyar anyanyelv a kapcsolódási pont,
óvodás gyermekeinket így be tudtuk vonni a kommunikációs folyamatokba videó üzenetek,
találkozók során, identitástudatunkat alakították, újra éreztették velünk nemzeti öntudatunk
fontosságát. Az esélyegyenlőség végig jelen volt a projekt előrehaladásában, prioritás volt a
fogyatékkal élők bekapcsolása, a másság elfogadása és a befogadás megteremtése (Mozgásban az
egészség! Paralimpia, Tiszta vizet!, Angyalgyár, Játszóház). A hagyományok tisztelete, egymástól
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partnertalálkozókon a magyar anyanyelvű óvodák céljait, innovatív módszereit, a lelki
egészségvédelemre irányuló programjait megismertük, fejlesztő munkánk színesedett, új
tartalmakkal bővült, ezáltal hozzájárulva intézményeink fejlődéséhez, valamint a jó gyakorlatok
terjesztéséhez. Képzéseinken (Mesés Egészség, Veronika zeneprojekt) elméletben és gyakorlatban is

bemutattuk/megtapasztaltuk a mese és a zene komplex gyermekre gyakorolt személyiségfejlesztő
hatását, előadóink szakmailag felkészült, elismert szakemberek. Az ismeretek bővítésén túl a
tudásmegosztást is szolgálta tevékenységünk, a szervező város helyi óvodapedagógusainak
bekapcsolódásával. A mindennapos munkánkat segítették a megtapasztalt ötletek, témák,
feldolgozások, amelyek beépültek óvodai napjainkba. A pedagógusok felkészültsége segítette az
óvoda- iskola átmenet zökkenőmentes megvalósulását, az iskolákkal való partneri együttműködést. A
kulturális rendezvényekbe való részvétellel kihasználtuk a lehetőséget, hogy felhívjuk a figyelmet
arra, hogy milyen fontos az egészség, és ezen belül is a lelki egészségvédelem ("Ép testben ép lélek").
Az együttműködésen belül összegyűjtött ötletek, módszerek, tapasztalatok, a képzéseken elsajátított
ismeretek , valamint az előző projektek során kidolgozott kézikönyvek adták az alapot egy újszerű,
innovatív az egészséges gyermeki személyiség kialakításához nélkülözhetetlen egészségnevelési
program létrehozásához (Határtalan Egészségnevelés Lehetőségei Program- HELP). A program írott
és digitális formában is elérhető, multikulturalitással kiegészítve. A projektet megnyitottuk más
intézmények felé, a helyi óvodákat bevontuk a megvalósításba (Mesés vetélkedő, Rajzpályázatok,
Gyermekek Világnapja, pedagógusoknak szakmai nap), helyi szervezetek segítették gyermekeink
tudásbővítését, rendezvényeink (Fuss egy kört!, Oviolimpia), konferenciákon való részvétel (TKAdisszeminációs tréning, pályázatíró nap, Erasmus+ Csepp projekt) a program/egyes tematikus
egységek bemutatását is szolgálta. Magyarországi koordinátorunknak 2017.-ben Erasmus+ tanári
arcként célja volt, hogy bemutassa az óvodákban folyó nemzetközi gyakorlatot a kisgyermekekkel
folytatott színvonalas projekttevékenységet. Publikációs tevékenységeink és készített kisfilmjeink
világhálón való megosztásával, a közösen létrehozott webes felületen az együttműködés két évének
nyomon követése a projekt szélesebb körben való fenntarthatóságát is jelentette.
Angolul:
Our professional motivation is: sustainability – we have been realising cooperation with transborder
native Hungarian kindergartens since 2010. Our projects were consciously built upon one other
originating from real necessities; all our partners followed our aims incorporating sustainability; we
dealt with different environmentally-conscious behaviour forms based on environmentally friendly
and conscious educational strategies. We have created the healthy lifestyle attitude; then under the
influence of family impact assessments as well as the experience of our partners (the number of
tensed and misbehaved children is constantly increasing; kindergartens have to face more and more
responsibility; different and changed society, parents, values) our HELP programme dealt with
complex health supporting projects including nature related, physical, psychological health
protection. The innovation factor was the protection of the children’s psychological health combined

with their emotional development in a way that we relied on our previous results and we used up the
different types of tools of arts with the distinct intention of rethinking them and applying new ways
of the art-provided opportunities (games, tales, drama, music, dance, delineation). Tales, music,
dance, drama are indispensible for the healthy development of emotional, psychological, intellectual
and social development. One of the aims of the project was the creation of the children’s emotional
safety within family and kindergarten environment as well as in parental cooperation. Together with
the educators of five partner institutions we have managed to compensate disadvantages, supported
talent, carried out the protection of our children’s physical and psychological health, all on the basis
of equal opportunities and the principles of inclusive pedagogy. We also assisted parents’ familial
education (‘School of Parents’), enriched our educators’ methodological arsenal and protected their
physical health. Our partners represent very similar values to ours; their experience gained in the
previous Comenius Project, the team work that has been practised over the past few years
immensely contributed to project work. The contact point is Hungarian language through which we
were able to let our children participate in the communication through video messages and
meetings; we were confirmed in our national identity and realised its importance. The principal of
equal opportunities accompanied the whole project, however, the inclusion of the disabled, the
acceptance of being different, the principle of inclusion had priority. (‘Health on the Move!’,
‘Paraolimpics’, ‘Clean Water!’, ‘Angel Factory’, ‘Playhouse’). The respect and integration of traditions
and folk values became part of our daily routine. On international meetings we got to know the aims
of the Hungarian-speaking kindergartens, their innovative methods, their programmes for
psychological protection, therefore our work became more colourful and increased with new
contents enabling our institutions to improve and spread good practices. In our courses we showed
and experienced both in theory and practice the complex impact of music and tale on children; our
presenters were well-prepared and respected professionals. Our activity served both widening and
sharing knowledge with the participation of the educators of the town in charge of the organisation.
The experienced ideas, topics, remakes have become of our every day routine. The professionalism
of the educators aided the transition between kindergarten and school and strengthened
partnership. Participating cultural events we managed to draw attention to the importance of health,
especially the importance of psychological health (“Healthy spirit in healthy body”). The ideas,
methods, experience collected within the cooperation, together with the knowledge gained on the
courses and the handbooks from the previous projects served as the basis for the new and innovative
programme on health education (Health development without limits - ‘HELP’ in short). It is available
in both written and digital form and is flavoured with multiculturalism. We opened the project to
other institutions and invited the local kindergartens into the realization phase (’Tale Competition’,

’Drawing Projects’, ’Children’s Day’,’Workshop Day for Educators’). Local organizations assisted our
children’s expansion of knowledge; our programmes (‘Run a Circle!’, ‘Kindergarten Olympics’),
conferences (’TKA-dissemination training’, ’Project Writing Day’, Erasmus+ Csepp project) served as
the introduction of the topics/thematical units. In 2017 our coordinator presented the ongoing
international practice in kindergartens, the high standard project work with small children. Our
publications, short films, the follow-up of the two-year-long project activity shared on a common
website means the sustainability of the project.

