Szászné Méhes Zsuzsanna, kutató tanár, közoktatási szakértő
Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Mosoly, zene, tánc a Dob Oviban
Megtartottuk újabb, (negyedik) gála rendezvényünket a “Dob Gálát és Bált” az
Erzsébetvárosi Dob Óvodában.
Az ünneplésre mindig találunk okot, nem volt ez másképp most sem! Az est apropója, hogy 20
évvel ezelőtt akkredilták Dr. Hűvös Éva nevéhez fűződő Differenciált Óvodai Bánásmód
programunkat, mely kiállta az idő próbáját és nap, mint nap visszaigazolja az értékét, mely
töretlenül képviseli mindazokat a pedagógiai elveket, melyek a mai óvodapedagógiában is
megállják a helyüket.

Több mint 100 éve nevelünk intézményünkben kisgyermekeket, ebből közel 40 éve kezdődött
a D.O.B. program kísérlete, szakmai műhelymunkája. Az óvodásaink érdekében
gondolkodtunk, hogy szakszerű keretek között a lehető legoptimálisabban fejlődjenek testileg,
lelkileg, szellemileg – az autonómia alakításával. Dr. Hűvös Éva a hagyományos
dokumentációs eljárások helyett természetes élethelyzeteket megőrző dokumentálási módszert
dolgozott ki – a modulrendszerű Folyamatkövető Naplót. Ez azt jelenti, hogy a fent említett
fejlődési szakaszt napi szinten rögzítjük. Így rajzolódik ki minden egyes gyermeknek a DOB
oviban a saját élettörténete.
Munkánkat befolyásolták a pedagógia évszázados eredményei és kudarcai, a pszichológia
kutatásai. Elsősorban mégis a hozzánk járó gyermekek alakították a szemléletmódunkat.
A fenti tapasztalatokból, dokumentumokból foglalta össze Dr. Hűvös Éva a D.O.B.
Programot, “a kell és a lehet között”, amely 1996-ban bekerült az Országos Közoktatási
Intézet adatbankjába öt másik programmal együtt.
A Gála fergeteges műsorral indult, melynek megszínesítői a gyermekeink voltak, akik filmen
voltak jelen.
• Operaénekes anyukánk megalapozta meg a hangulatot.
• A testület egy része egy régi dobos-paródiával nevettette meg a nagyérdeműt, mely
húsz éve egy dobos konferencián adódott elő az akkori kollégák által, és ezt ők is
újraélhették, hiszen jelen voltak a jubileumi eseményen.

•
•
•

Volt dobos óvodásunk hegedűjátéka után szintén óvodánk másik anyukája sanzonokat
énekelt.
Vacsora után következett a meglepetés, egy művész igazgató úr fellépésével, ami
elindította a bált.
Az estet színesítette a tombola, ami sok-sok humoros, látványos ajándékkal lepte meg
a szerencséseket.

A hagyomány folytatódik, mind a D.O.B. Program napi szinten való megvalósításában, és a
“Dob Gála és Bál” további megrendezésében is. Számunkra kihagyhatatlan a derű, a jókedv
és az összetartozás öröme mind a kollégákkal, mind a szülőkkel egyaránt!
Itt is szeretnénk megköszönni minden támogatónk és segítőnk közreműködését, nem utolsó
sorban óvodánk szüleinek lelkes készülődését és jelenlétét!
Megkérdeztünk néhány anyukát és apukát, hogy mi a véleményük a Gáláról, mint óvodai
rendezvényünkről:
• K. Kloé édesanyja elmondta:
“-Szívesen vállaltam az óvodai felkérést, hogy énekeljek. Többszörös a kötődésem az
óvodához. Nagylányom tíz évvel ezelőtt járt ide, a kisebbik pedig most. Jó érzés volt,
hogy mennyire örültek a műsornak mind az óvodai dolgozók, úgy a szülők!”
• L. Márkó szülei elmondásuk szerint örömmel érkeztek a Gálára. Őszinte, kedves, hol
megható, hol nevettető pillanatokat, továbbá minőségi kikapcsolódást és feltöltődést
kaptak ajándékba az aznap fellépő anyukáktól, az óvoda dolgozóitól és a tehetséges
régi Dob Óvodástól.
• A. Tamara és Marci édesanyja így látott bennünket:
“- Remek volt a hangulat, szuper a műsor és a vacsora. Jó volt egy kicsit kimozdulni a
hétköznapokból! Köszönet az óvó néniknek a szervezésért!”

Keresztes Kloé, 6 éves:
Anyukám az óvodában a gálán

A nevelőtestület

