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Amikor az álmok valóra válnak
Perkátai óvodapedagógusok külföldön: nyelvi kurzusokon, tanulmányutakon, a
Tempus Közalapítvány pályázatának keretében

Indulás Marosvásárhelyre

Gondolom, nem sokan ismerik szülőfalumat, Perkátát. Községünk közel négyezer fős
nagyközség, a Mezőföld szívében. Szivárvány Óvodánk öt csoporttal működik, nálunk nem ritka,
hogy a csoportlétszám meghaladja a 30 főt. Kollektívánk igen lelkes, évek óta folyamatosan
pályázunk, pályázatainkat mi magunk írjuk, nem kérünk külső segítséget. Hiszik, vagy nem, de már
több mint 50 pályázatunk került elfogadásra, megvalósításra.
Óvodavezetőnk, Kovács Tiborné évek óta mondogatta, nyitnunk kéne a világ felé is, mígnem
a 2015 évben Nagy Rita kolléganőmmel részt vettek egy eTwinning továbbképzésen, ahol a
Tempus Közalapítvány Erasmus+ pályázati lehetőségeit ismertették. Hazaérve tájékoztatták a
kollektívát a lehetőségekről. Aki részt kívánt venni a pályázatban, az motivációs levélben indokolta:
miért szeretne részt venni, valamint azt is, eddigi munkája miként támasztja alá, hogy indulhasson.
Nagyon lelkesek voltunk, a 11 fős nevelőtestületből hatan jeleztük, hogy élni szeretnénk a
lehetőséggel. Első lépésként meghatároztuk céljainkat, majd partner intézményeket kerestünk. Célul
tűztük ki, hogy
•
•
•

külföldön, magyar nyelvterületen felvegyük a kapcsolatot különböző óvodákkal,
szakmai tapasztalatokat cseréljünk, együttműködési tervet készítsünk, melynek
keretében közös projekteket valósíthatunk meg,
távlatokban gondolkodtunk, a jövőbeni nem magyar anyanyelvi környezetben való
tapasztalatszerzést szem előtt tartva, nyelvi kurzusokra jelentkeztünk az Egyesült
Királyságba, illetve Németországba.

Közben Brüsszelből külön engedélyt kellett kérnünk, mert óvoda nem szerepelt a pályázati
kiírásban. Nagyon sokat dolgoztunk a pályázatot írva, egyszerre hat laptopon, a leadási határidő
közeledtével az éjszakába nyúlóan is. Izgatottan vártuk az elbírálást, vajon sikerül, mehetünk?
És nyertünk! Nem is akárhogyan. A pályázatokat pontozták, rangsorolták, és mi a hatodik
helyen végeztünk, sok jeles egyetemet, gimnáziumot is megelőzve. Új utak nyíltak, kitárult a világ.
Az öt mobilitásból kettő Erdélyben (Marosvásárhelyen, illetve Csíkszentdomokoson), egy
Szlovákiában, Érsekújváron valósult meg. Mindhárom helyen úgy éreztük, a lehető legjobb helyen
vagyunk. A külhoni kollégák lelkesen fogadtak bennünket. Kölcsönösen bemutattuk intézményeinket,
az ott folyó munkát, tapasztalatokat cseréltünk, megbeszéltük, milyen közös projekteket indítunk,
amiketaz óta már részben meg is valósítottunk, illetve folyamatban van a megvalósításuk. A nyelvi
kurzusokon részt vevő kolléganők is nagyon elégedettek voltak, hiszen anyanyelvi környezetben
fejleszthették nyelvtudásukatRegensburgban, illetve az angliai Bournemouthban. Egyikük az ótamár
sikeres nyelvvizsgát tett.
És a jövő? Lehet ezt még fokozni? Igen! A következő évben is sikeresen pályáztunk. Ennek
keretében egykolléganőnk hat-hetes nyelvi kurzuson vett részt Angliában, valamint voltunk szakmai
tapasztalatcserén, Kézdivásárhelyen, Rigában, áprilisban pedig Bournemouthba indulunk.
A pályázatírásról, az egyes mobilitások megvalósulásáról (sok-sok fotóval) az alábbi linken
folyamatosan tájékoztattuk az érdeklődőket. http://perkataiszivarvanyovi.blogspot.hu/

Indulás a Keleti pályaudvarról
Marosvásárhelyre

Marosvásárhelyen a Stefánia óvodai
kollégákkal

Érsekújváron a Cirill-Metód Utcai Óvodában

Kolléganőnk a nyelviskolás társakkal
Bournemouthban

Kolléganőnk a nyelviskolás társakkal Regensburgban
Az Erasmus+ pályázatban kitűzött céljainkat megvalósítottuk,óvodapedagógusaink a nyelvi kurzusok
és jobshadowingok alatt szakmailag fejlődtek, vitték intézményünk, településünk hírét a nagyvilágba.
Szakmai látókörünk szélesedett, nyitottunk a világ felé. Külföldön új kapcsolatokat létesítettünk,
partnereinkkel nemzetközi projekteket valósítunk meg, már azeTwinning felületén is.
A pályázat a szakmai tapasztalatszerzésen túl lehetőséget biztosított arra is, hogy ismerkedjünk az
adott ország kultúrájával, természeti kincseivel, és mi éltünk ezekkel a lehetőségekkel is.
Minden óvodának jó szívvel ajánlom, hogy éljen ezzel a pályázati lehetőséggel, mert ez a jövő
útja.

