„Aki nem ismer idegen nyelveket

„Wer fremde Sprachen nicht kennt,
weiß von der Eigenen nichts.”
Goethe

semmit sem tud a sajátjáról.”
Goethe

ELBE Puttkamer-Szathmáry Többnyelvű Képzési és Kulturális Közhasznú Alapítvány

Közhasznú Jelentés
2019

Többnyelvű Szivárvány Óvoda – Regenbogen Kindergarten – Cuvarnica Duga
Mi történt 2019-ben

Heti foglalkozásaink
Foglalkozásainkat Többnyelvű Hagyományőrző Alternatív Pedagógiai Programban leírtak alapján szervezzük.
Délelőttönként német-magyar kétnyelvű foglalkozásokat tartunk 70-20%-ban a német nyelv javára . .Reggelente
kétszer egy héten a számítógépes Schlaumäuse program „anyanyelvű egerei” „ beszélgetnek a gyermekekkel óvónői
kísérettel. Délutánonként kétszer magyar, kétszer német nyelven foglalkoznak a fent megnevezett óvónők a
gyermekekkel. Egyszer egy héten délutánonként Rádler Józsefné közvetíti a horvát nyelvet. Mindhárom óvónő
ugyanazzal a témával foglalkozik három különböző nyelven. A délutáni német nyelvi foglalkozás a Goethe Intézet
Hans Hase nevezetű óvodai világprogramjára épül. Egy hónapban egyszer Wilma Hegedűs osztrák Motessori
pedagógus foglalkozik gyermekeinkkel német nyelven.
A foglalkozások tartalmazzák az irodalmi,(beszédfejlesztés) zenei, manuális tevékenységeket, valamint a mozgástáncot, kiemelt helyen a környezeti nevelést, egészséges életmódot.
A munkajellegű tevékenységek is megjelennek a kerti tartózkodások alatt-palánta ültetés,növények ápolása, virágok
locsolása, lenyírt fű össze -gereblyézése stb.
Gyermekeinkkel rendszeresen kirándulunk a közeli erdőben,ahol a környezeti nevelés egyéb témáival ismerkednek.
Óvónők-gyermeklétszám
Gyermeklétszám16 fő. Három óvónő,szeptembertől új dajka érkezett Szabó Lajosné Rupi Éva néni.
A vegyes csoportunk összetétele 5 kis csoportos 6 középsős 5nagycsoportos gyermek. Egy kislány októberben
elköltözött Ausztriába, egy kisfiú betegség miatt októbertől szünetelteti az óvodát1 nagycsoportos gyermek.
Az évgyűrű adta ünnepeink
Vízkereszt, farsang, Anyák napja, tavaszváró ünnep, március 15, húsvét, majális pünkösd, gyermeknap, termény
ünnep, szüret, népmese világnapja, Márton nap, Mikulás, Advent-karácsonyra készülés. Születésnapok.
Bensőséges Márton napi ünnepségünk az „osztás ünnepe”, amikor lehetőségünk nyílik további közösség építésre.
Utána mi felnőttek is, együtt élveztük a libacombos vacsorát.
A Mikulás is meglepte a gyermekeket,lelkesen énekeltek neki.
A békés, szeretetteljes karácsonyra készülődést adventi barkács délután előzte meg, a horvát nemzeti kisebbség
résztvevőivel, Rádler Éva néni szervezésében Az utolsó gyertyát a szülőkkel együtt gyújtottuk meg. Az ünnepségen a
szülőkkel együtt –a magyaron kívül a csoportban jelenlévő idegen nyelveken (német,horvát,angol) énekeltünk
karácsonyi dalokat .
A környezeti nevelés ünnepei: víz napja, föld napja, madarak/fák napja, támogatják a hagyományőrző feladatainkat.
További aktivitások
Részt vettünk A három kismalac Színházi előadáson a Petőfi Szinházban.
Márciusban megünnepeltük Büki Éva néni kerek születésnapját-ajándékba egy citerát kapott.
Márciusban Nyílt Napokat tartottunk, amin sok érdeklődőnek örülhettünk.
Meglátogattuk a Fenyő téri iskolában a volt óvodásainkat, ahol örömmel fogadtuk tanítóik pozitív visszajelzéseit
Ismét készültek Anyák napjára képek András
bácsi felvételeiből.
Júniusban ismét felléptünk a Horvát Napokon Sopronban ,és szeptemberben az Arénában rendezett Horvát Gálán
Júniusban Kutasi Kriszti néni Igy tedd rá foglalkozást tartott gyermekeinknek, ezzel is bővítve ismereteiket a magyar
kúltúrában.
A júliusi projekt hetekben meglátogattuk Wiener-Neustadtban a partneróvodánkat, ahol együtt énekeltünk
,táncoltunk és megismertük az évzáróra készülő Vogelhochzeit előadásukat. A környezeti nevelés keretén belül
ellátogattunk Marzba a Werkstatt Naturba, ahol különleges élményekben volt részünk: mókus játszótér ,fészeképítés
az erdőben, madárhangokkal ismerkedtünk, és eltévedtünk a labirintusban,megfigyeltük a tó szélén az ebihalakatunkenokat.
Szeptemberben Diszmadár Kiállításon voltunk a GYIKBAN, ahol csodálatos színű és méretű madarakat láttunk.

Továbbképzések
Januárban a váci Katolikus Egyetem felkérésére bemutattuk-Pruzsinszki Réka és Büki Éva előadásában a az általunk is
használt Schlaumäuse Programot. júniusban a soproni Pedagógiai Főiskola Nemzetközi Konferenciáján előadást
tartott Emőke néni az óvodánkban alkalmazott korai többnyelvűség módszertanáról. Decemberben Büki Éva néni és
Emőke néni részt vettek a budapesti Goethe Intézetben az új német nyelvű óvodai program „Mit Kindern Deutsch
lernen” első továbbképzésén, ahol előadást is tartottak a Schlaumäuse Program alkalmazásáról.
Belső szakmai továbbképzéseket tartottunk március 29-én és december 13-án,valamint október 25-én részt vettünk
az UMO alsóőri „Háromnyelvű képzés az óvodában” többnyelvű konferenciáján, ahol ismét gyarapítottuk a
háromnyelvű könyvtárunkat.
Augusztusban meglátogatta óvodánkat Dr.Molnár Kata-a soproni Pedagógiai Főiskola docense- doktorandus
hallgatójával esetleges együttműködés céljából.
Szülői Fórumok
Negyedévente találkoztunk a szülőkkel. Új szülőkkel az óvodaév megkezdése előtt Az óvónők áprilisban kiértékelő
beszélgetésre hívják meg az új és régi szülőket is fogadóóráikon.

Külső kapcsolataink
Pedagógiai Szakszolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, rendszeres védőnői és logopédiai ellenőrzés.
Goethe Intézet, Horvát Nemzeti Kisebbség, Partner óvodáink-Wiener-Neustadtban és Kopházán.
Büki Éva megbízott óvodavezető elkezdte 2019 novemberében a Győrben a négy szemeszteres Holland-magyar
intézményvezető és középvezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzést, melyet 2021
májusában fog befejezni. A képzés részleteit egy Tanulmányi Szerződében rögzitette és finanszírozza a fenntartó ELBE
Alapítvány.
Renoválások-javítások.
A kerítés felújítása befejeződött. Felújítottuk a bejárati lépcsőt és „korlát-ceruzákat” Lefestettük a még hiányzó három
ajtót. A felnőtt WC-ben lecseréltük a vízöblítőt. Új színben pompáznak a kerti játékok. Asztalos munkák székek,
babaszobai bútorok javítása. A csoportszobákban a parketta viaszolása is megtörtént. Szőnyegek tisztítása
,villanyszerelés .Megújult a kert: virágok, füvesítés ,új fenyőmulch boritó csúzda és a hinta alatt
Sopron, 2020 február.
A Közhasznú Jelentést a kuratórium 2020/03 számú határozatával elfogadta.

