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Amerikai-magyar óvodai program

1993-ban kötött együttműködési megállapodást a Jászberényi Tanítóképző Főiskola
a New York állambeli Buffalóban működő SUNY egyetemmel. A szerződés magában
foglalja hallgatók, oktatók cseréjét, illetve kétnyelvű óvodai program kidolgozását.
amely a Maci Alapítványi Óvodára épül.

Nevelési programunkról

Programunk sikeres működése érdekében rendszeres munkakapcsolatot tartunk az
ECRC-val (Early Childhood Research Center — Korai Gyermekkort Kutató Központ).
Kölcsönös látogatásaink, tapasztalatcseréink eredményezte pedagógiai szemléletünk
átformálását, helyi pedagógiai programunk szerkezeti és tartalmi átgondolását. Igye-
keztünk mindkét nemzet pedagógiájából azokat a vonásokat kiemelni és összedolgozni.
melyek egy humanisztikus óvodapedagógiai gyakorlat magvalósulását támogatják intéz-
ményünkben. Tervezésünk szemléleti alapját a tevékenységközpontúság adja. Alap-
kérdésünk: mit cselekedjen a gyermek? Olyan helyzetet kell teremtenünk, amelyben
tevékenységét egy belső felhajtó erő inspirálja: az öröm, a megelégedettség pedig
vezérli azt. Tematikánk alappillérét pedig a tevékenységek hatásrendszerének komple-
xitása jelenti: a természeti jelenségek és az ünnepek kiemelése adja hétköznapi tevé-
kenységük tartalmát. Pedagógiánkban az élmény, az örömforrás és a rácsodálkozásból
fakadó érdeklődés legtermészetesebb szféráit hordozzák. Kiapadhatatlan, ezerarcú
szignáljait használjuk fel a nevelés folyamatában. Megismerési, cselekvési folyamatok
végkifejlete a környezettudatos, konstruktív magatartás kialakítása.

„Az ember a természet része" örökigazságából merítjük koncepciónk hangsúlyait.
Ismerjük meg a természet jelenségeit, használjuk fel produktumait, állítsuk fejlődésünk
szolgálatába.

Nem tudjuk elég korán kezdeni az egészséges életmód értékrendjének közvetítését
sem a gyermek biztonságos jövőjének érdekében, ezért az óvodai életritmus minden
mozzanatában (étkezés, játék, higiénés szokások kialakítása) integrált erővel szolgálja
a fentebb megfogalmazott célt.

A hétköznapi létformából történő kilépés, az ünneplés az emberiség kultúrájának
ab-ovo jelensége. Kultúrközvetítő funkcióján túl a személyiségformálás effektív
eszközeként kezeljük. Hisszük és valljuk, hogy ünnepeink emocionális töltése mélyen
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hatol a kisgyermek személyiség-struktúrájába. Az ünnep élmény-emléke hosszú táv ú.
erőt sugároz a hétköznapi viszonyok megéléséhez. Társadalmi és családi ünnepek üze-
nete a nevelés folyamatában nem más, mint életünk társas jellegének hangsúlyozása.
az egyén és közösség viszonyának megtapasztalása, identitásjelölő és -mélyítő
szerepének konstatálása. Kétnyelvű óvodai programunkból adódóan a multikulturális
nevelés jegyében egyes amerikai ünnepek tartalmával és kulturális jelrendszerével is
ismerkedünk (Thanksgiving, Hallovveen, Valentin'sday).

Nevelési alapkoncepciónk hitelességének, eredményességének mércéjét az ünnep
hangulatából fakadó, a hétköznapi csodák által megélt, felszabadult örömteli élmény.
a figyelem és az érdeklődés aktív gyermeki cselekvésben történő kiteljesedése jelenti.

A program gyakorlati eredményeiről

Óvodánkban évről évre biztosítjuk az Amerikából érkező vendéghallgatóknak a ma-
gyar kisgyermekkori idegennyelv-oktatás módszereinek megismerését. A Tanítóképző
Főiskola hallgatói óvodai hospitálások alkalmával ismerkedhetnek programunk
szervezeti kereteivel és működésével, ismereteket szerezhetnek az ECRC programjáról.
Információkat kapunk elméleti és gyakorlati tapasztalatairól és munkamódszereiről. A
tanulás és cselekvés egységben kezelése lehetőséget ad a kommunikáció gyakorlati
megvalósításához, a helyes nyelvhasználathoz.

Az amerikai vendéghallgatók közreműködésével a gyermekek multikulturális bete-
kintést kapnak, szélesednek ismereteik a világról. Folyamatos jelenlétük a másság
elfogadására, toleranciára nevel. A gyerekek a magyar népi hagyomány és kultúra
ápolásával párhuzamosan ismerkednek az amerikai nép kultúrájával, szokásaival,
történelmével. Az angol nyelvvel való ismerkedés természetes, játékos módon
szituációkhoz kötött élethelyzetekben történik.

Minden évben vegyes életkorú gyermekcsoportokat szervezünk, melyeket általában
a szülők választanak. A csoportok flexibilisek. A gyermekek napi négy órát kétnyelvű
környezetben töltenek. Számukra a tevékenységet magyar és angol nyelven szervezzük.

Mivel napirendünk folyamatos, tervezett tevékenységi lehetőségeket tartalmaz, a
gyerekek napi érdeklődésük, hangulatuk, s önállóságuk szerint felkínált tevékeny-
ségekből szabadon választhatnak. A gyermekek kiegyensúlyozott érzelmi fejlődését a
magyar és angol anyanyelvű pedagógusok csoporton belüli párhuzamos foglalkoz-
tatásával biztosítjuk. Mindketten részt vesznek a gyermekek reggeli fogadásában,
gondozásában és nevelésében. A délelőtt folyamán megjelenő tevékenységi formákat
— játék, étkezés, gondozási műveletek, játékos tanulási szituációk — kíséri az angol
nyelv. Az állandó, illetve a rendszeresen ismétlődő napirendi pontokhoz kapcsolódó
szókészlet természetes módon, utánzáson alapulva (az anyanyelv elsajátításához
hasonlóan) épül be a gyermek szókincsébe. Az első érzelmi kapcsolódási pontokat az
idegen nyelv, az amerikai pedagógusok és a magyar gyerekek között a rövid angol
gyerekdalokban találtuk meg. A zenei anyag ritmusával dallamával, s a hozzá kap-
csolható mozgásformákkal élményadó volt mindannyiunk számára.

A mesék, történetek globális megértését segítik elő a nagyméretű mesekönyvek,
melyek gazdag, színes illusztrációikkal további utat nyitottak az élmény szerű nyelv-
elsajátítás felé. A versek, dalok írott formáját is megjelenítjük nagyméretű posztereken.

267



Neveléstudományi különszám

amelyeken egy vers bizonyos szavait képekkel illusztráljuk a könnyebb megértés
érdekében.

A gyerekek rövid idő elteltével kellő nyelvi biztonságot szereznek ahhoz, hogy
bátran és aktívan bekapcsolódjanak az angol nyelvvel kísért művészeti tevékeny-
ségekbe is: kötött technikák (montázs, poszterkészítés, festés festőállványon is. rajzolás,
mintázás, nyírás, ragasztás, barkácsolás, szövés, fűzés ...) alkalmazásával komplexebb
nyelvhasználatra nyílik alkalom. Jelentős szerep jut a megértésnek és az aktív szókincs-
használatnak, például egy poszterkészítés már tudatos nyelvhasználatot feltételez a
gyermek részéről. Ebben a tevékenységben kiteljesedik az angol nyelv funkciója, a
nyelvhasználat eszközjellege.

Többször kapjuk rajta gyermekeinket a felszabadult játék hevében az analóg,
örömteli élmény által felidézett angol nyelvű dalok éneklésén.

A szerepépítő játéktevékenységek alkalmat kínálnak a rövid párbeszédek kialaku-
lására. Az értelemfejlesztő képes lottó — puzzle — Ravensburger társasjátékok során
az ismétlés módszere, valamint a szókincsbővítés kerül előtérbe. Az amerikai peda-
gógusok által hozott és készített bingók, kártyák szerencsésen találkoznak a gyerekek
játékigényével. Ezenfelül rejtett módon „didaktikai funkciókat" is teljesítenek.

A hozzánk látogató angol szavakat hall az óvoda udvarán játék és sportolás közben.
Ha kirándulni megyünk, akkor is beszélgetnek a gyerekek angolul. A két nyelv
használata mindennapjaink szerves részévé válik.

Szolnok, Széchenyi körúti ,,Piros iskola'
rajzszakkörének munkája
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