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Debrecen és Salánk oktatási-nevelési intézményei közötti tapasztalatcsere
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bethlen Gábor Alap 2019. évi
„Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére, a „TESTVÉR-TELEPÜLÉSI
PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” pályázati felhívás keretében „Debrecen és
Salánk oktatási-nevelési intézményei közötti tapasztalatcsere” című projektje 2.000.000 Ft
támogatásban részesült.

A projekt célkitűzései és tartalma
A projekt elsődleges célkitűzése Debrecen és Salánk kapcsolatának további építése, a
településeken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének támogatása,
tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadása, a magyar nyelv és hagyományok
ápolása. A projekt révén az óvodák között meglévő kapcsolat továbbvitelére nyílt lehetőség.
2019. május 17-én a salánki óvoda csoportja látogatott Debrecenbe. A Csodakutya Alapítvány
bemutatóját követően a gyermekek részére kézműves foglalkozás és sportvetélkedő került
megszervezésre. A felnőttek részére matematikai és környezeti képességfejlesztő játékok
használatáról tartottak interaktív bemutatót az óvodapedagógusok, majd pszichológiai előadást
hallgathattak meg. Délután a Debreceni Egyetem főépületének interaktív bejárásán vehetett
részt a csoport.
2019. június 14-én a debreceni Lehel Utcai Óvoda csoportja látogatott Salánkra. A Halastóhoz
és a Mikes kúthoz tett közös kirándulás után a Rákóczi pincében ebéddel fogadták a
debrecenieket. A délután folyamán a Lehel Utcai Óvoda dolgozói a Szent István, II. Rákóczi
Ferenc és Mikes Kelemen emlékét őrző, a település központjában lévő szoborparkban II.
Rákóczi Ferenc szobránál koszorút helyeztek el, majd a salánki óvoda dolgozóinak
idegenvezetésével Beregszász látnivalóival ismerkedett meg a csoport.
2019. október 14-én ismét a salánki óvoda csoportja látogatott Debrecenbe. A délelőtt folyamán
a gyerekek aktívan tudtak kikapcsolódni a játszóházban, amíg a felnőttek a korábbi találkozók
szakmai hasznosulását értékelték. Egy rövid séta keretében Debrecen belvárosának történelmi,
kulturális emlékeinek megtekintésére is volt lehetőség. Délután az anyanyelv ápolása
érdekében az Apolló moziban magyar nyelven tekintett meg előadást a csoport.

A projekt eredményei, hasznosulása:





az óvoda pedagógiai programjának további megismerése,
szakmai együttműködés a két intézmény között,
ismeretszerzés a települések történetéről, nevezetességeiről,
anyanyelv ápolása

Debrecen, 2019. október 16.

