HARMÓNIÁBAN KÍVÜL ÉS BELÜL
TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉG MEGÓVÁSA
A FICÁNKOLÓ ÓVODA által elnyert pályázati program megvalósulása (2021-2022)

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek
támogatása” (2020.) című pályázaton (FCA-KP-1-2020/4-000280) óvodánk alapítványa a
Sárkeresztesi Óvoda Alapítványa két millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.
Az elnyert pályázat programjainak célja a komplex ismeretterjesztés volt:
a közösségen kívül, külső partnerekkel- a szülőkkel és a faluközösség tagjaival,
és közösségen belül, belső partnerekkel - a munkatársakkal és a gyermekekkel.
Ezen előadások és interaktív alkalmak az óvodáskorú gyermekeknek, szüleiknek, s rajtuk keresztül,
az ő személyes bevonódásuk által, az egész faluközösségnek érdekeit szolgálták.
1. Az első faluközösségi alkalom levezetésére és megtartására óvodánk udvarán került sor
2021.06.28-án 18.00 kor, Pál Ferenc mentálhigiénés szakember, katolikus pap előadásában,
„Megint értjük egymást!” címmel.
2. A második nagy faluközösségi alkalomnak 2021.07.22-én 18.00-kor településünk
Művelődési Háza adott otthont, hogy minél több embert megszólíthassunk. Az előadó Dr.
Papp Miklós főőiskolai docens, görögkatolikus lelkész volt, „A házasság szakaszai” című
előadással.
Az elsőként megvalósult két előadás, mely a komplexitás jegyében az egész falu közösségét
megszólította, lehetőséget adott két önfeledt, beszélgetős délután átélésére, amely segített
abban, hogy a mindennapi nehézségeket könnyebben viseljük, segítsünk egymásnak a terhek
elhordozásában, a közösség megtartó erejének átélésében. A megvalósult előadások során a
szülők elméleti, de elsősorban gyakorlati felkészítése történt meg. A résztvevő házaspárok az
előadások által társas kapcsolatuk megerősítésében kaphattak támogatást, és gyakorlati
tanácsokat ahhoz, hogy képesek önállóan is alkalmazni a megismert, átélt és gyakorolható
elemeit az előadásoknak. A hallgatók elsajátíthatták az ön- és társismeret, mint dinamikusan
megújítandó izgalmas folyamat fejlesztésének technikáit, a családfejlesztés legfontosabb
tudás-elemeit és készségeit, vagy éppen azt, hogy hogyan legyenek képesek a család
konfliktusainak hatékonyabb felismerésére és kezelésére. Az előadások a nyitottságról, a
kíváncsiságról, az együttműködésről is szóltak, arról, hogy merni kell megismerni a másikat,
és merni kell átlépni a saját komfortzónáinkat, továbbá, hogy az egymáshoz vezető
legrövidebb út az őszinte mosoly. S tudjuk, a boldog szülőpár gyermeke is boldog és
kiegyensúlyozott. Az is tény, hogy a gyermekek családjaikban olyan társkapcsolati
mintázatokat sajátítanak el észrevétlenül, melyek hosszú évtizedekig meghatározóak lesznek
majd saját párkapcsolatukban is. Ezért reményeink szerint az előadások hosszútávon is
hatással lesznek életünkre.

3. A óvoda szülői közösségének óvodánkban 2021. 10.08-án 17.00-kor Tóth Balázs
háromgyermekes édesapa, középiskolai tanár, mentálhigiénés szakember tartott előadást,
melynek címe „A család, mint védőháló” volt.
4. A harmóniához nemcsak a lelki, de a testi egészségvédelem is hozzátartozik. Hosszú évek
tapasztalatai szerint a szülők örömmel fogadják a számukra ismereteket közvetítő
előadásokat, a szakemberek által vezetett kérdés-felelet alkalmakat, ezért közösségünk által
nagyrabecsült orvosokat hívtunk meg a gyermekbetegségek prevenciós előadásaira:
Dr. Szokó Márta gyermekgyógyász adjunktus és Dr. Kovács Anna gyermekfogorvos
személyében. Ezen nagy sikert aratott és nagy érdeklődéssel kísért előadásokra 2021.09.23án 17.00-tól került sor óvodánkban.
5. Komplex tervünk másik pillére a kollégák részére szervezett előadás volt, melyben lelkileg
kicsit felfrissülhettek, tudásukban gyarapodhattak, s ezáltal érezhették megbecsültségüket,
munkájuk fontosságának és elismerését. 2021.11.03-án 17.00-tól a Mozgáskotta című
fejlesztőpedagógiai rendszer megálmodóját hívtuk előadónak, hogy az általa kifejlesztett
eszközcsomagot és rendszert megismerhessük és ezáltal gyermekeink szakszerű fejlesztését
biztosíthassuk. Az előadó Magyar Gábor fejlesztőpedagógus, pszichológus volt.
6. A komplexitás jegyében a harmadik pilléren a gyermekeknek szánt programok voltak.
Vidéki óvodaként és a Zöld Óvoda cím birtokosaiként fontos célkitűzésünk a helyi nevelési
programban is megfogalmazottak szerint a környezeti nevelés. Erre építjük a fejlődést
elősegítő tevékenységeket, és ez jelzi a fenntarthatóság pedagógiája iránti
elkötelezettségünket. Ezen elvek mentén a természet- és környezetvédelmi feladatok
kiemelten szerepelnek napi ritmusunkban, a helyi adottságok alapján: madárvédelem,
bogárkövet program, szelektív hulladék kezelés és kampánygyűjtések, egészséges táplálkozás
megvalósítása. Intézményünk minden dolgozója tisztában van a fenntarthatóság tartalmi
jellemzőivel és ez minden tevékenységben megnyilvánul. Ezáltal az óvoda felnőtt közössége
munkahelyi életmódjával és munkájával pozitív mintát nyújt a környezettudatos
magatartásra, az ökológiai szemléletformálásra, az egészséges életmód szokásainak
megalapozására, a közösségi egészséges életvitelre. Felfogásunk szerint: egy bolygón együtt
élünk, tehát mindegyikünk felelős közös életterünkért, ezért közösségünkben fontos, hogy
már a felnövekvő nemzedék és általuk szüleik és nagyszüleik nemzedéke is megszólítást
nyerjen a teremtett világ védelméért. Valamint nemzeti identitástudatuk alakításában,
érzékenyítésében is az óvodáskorban átélt tapasztalatok , interaktív élmények maradandó
értékeket képviselnek.
A támogatásból megvalósult ismeretterjesztő és érzékenyítő programok:
6.1. Madárgyűrűzési bemutató és interaktív program 2021.05.12.
6.2. Környezetvédelmi előadás A három kismalac címmel 2021.05.31.
6.3. Ismeretszerző Veszprémi Állatkerti kirándulás 2021.06.02.
6.4. Környezetvédelmi előadás Bogárháton 2021.06.03
6.5. Hagyományőrző szüreti előadás 2021.09.20
6.6. Komposztálási bemutató és előadás a Gaja Egyesület támogatásával valósult meg
ingyenesen! 2021.09.20. óvodánk udvarán
6.7. Állatsimogató és ismeretterjesztő program 2021.10.04. az állatok világnapján
6.8. Bogaras program előadás és interaktív feladatok 2021.10.15.
6.9. Környezetvédő előadás Röfi és a farkas interaktív mese 2021. 10.18.
6.10. Hagyományőrző Márton napi előadás 2021.11.08.
6.11. Kákics zenekar és Gula Miklós interaktív program 2022.05. 06.

Köszönjük Igari Balázsnak, hogy a meghívó plakátokat elkészítette, kinyomtatta. Köszönjük minden
támogatónknak a programok lebonyolításában nyújtott segítséget! Köszönjük minden előadónak a
részvételt, örömünkre szolgált, hogy kis falunk közösségét megtisztelték!
Bízunk benne, hogy további pályázatok révén a jövőben is tudunk hasonlóan színvonalas és érdekes
programokat szervezni kicsik és nagyok számára egyaránt.

Sárkeresztes, 2022. 03. 21.
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