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1. Bázisintézményi célok:
a) Az óvoda és a család hatékony együttnevelő munkájának lehetőségei a
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése előtt
– romaintegrációs jó gyakorlat bemutatása
b) Környezeti fenntarthatóságra nevelés, egészségtudatos magatartásformák
kialakítása hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, többségében roma
nemzetiségű gyermekeket nevelő óvodában a családok bevonásával –
egészségnevelés jó gyakorlata és a Zöld óvoda program bemutatása.
c) Digitális kompetencia fejlesztés és esélyteremtés lehetőségei az óvodai nevelés
során – „Digitális Témahét az óvodában” innováció bemutatása.
d) Partneri viszony kialakítása és a családok nevelőmunkájának támogatása
hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodákban – „Hogyan tartsunk szülői
értekezletet másképpen?” – innováció megosztása

2. A bázisintézményi feladatok ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek
Személyi feltételek:
 mesterpedagógus szaktanácsadók (2 fő)
 a programban résztvevő óvodapedagógusok (8 fő)
 nevelőmunkát segítők: pedagógiai asszisztensek (2 fő), dajkák (5 fő)
 óvodatitkár (1 fő)
 „Biztos Kezdet” munkacsoport (5 fő)
 Környezetvédelmi munkaközösség (5 fő)
Tárgyi feltételek:
Csoportszobák és eszközeik, tornaszoba, aula, klubszoba, nevelői szoba (20 - 25 fő
befogadására alkalmas) informatikai eszközök, egyéb szakmai anyagok és eszközök,

3. Megosztani kívánt jó gyakorlat, innováció, módszertani modellek:
a) „Biztos Kezdet program” szülői klub működtetése az óvodában –
romaintegrációs jó gyakorlat bemutatása
b) „Egészséghét” projekt az óvodában – jó gyakorlat bemutatása
c) „Digitális Témahét” projekt az óvodában – innováció bemutatása
d) „Hogyan tartsunk szülői értekezletet másképpen?” – a hátrányos helyzetű
családok bevonása az óvodai nevelőmunkába – innováció megosztása
e) Zöld óvoda program bemutatása
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4. A vállalt bázisintézményi feladatok időrendben (minta)
Időpont

Feladat

2017 Biztos Kezdet
10. hó szülői klub
19.
jó gyakorlat
bemutatása

Felelős

Koósné
Reha
Valéria

Intézményi
munkatársak

Munkaforma

Szükséges
eszközök, anyagok

Helyszín,
max.
létszám

Borbásné
Barna
Erika,

előadás

klubszoba,
nevelői
szoba

Bukta
Sándorné

klubfoglalkozás

laptop
projektor
klubszoba
felszerelése,
kézműves
foglalkozás
eszközei: filc
anyag, tű, cérna,
gombok,

konzultáció

2017. „Egészséghét
11. hó ”
nyílt hét
28( 3 alkalom)
2930

Koósné
Reha
Valéria

1.Mészárosné
Fodor Éva,
2.Vizesné
Gyovai
Márta
3.Bartáné
Koncz Ilona

3 nap másmás
csoportban
bemutató
foglalkozás
ezt követően
konzultáció
műhely
munka

vendéglátáshoz
a szülők és a
gyermekek
számára
friss gyümölcs,
frissen préselt
gyümölcslé
gyümölcs -, és
zöldség saláták,
gyümölcslevek,
egészséges
ételek
elkészítéséhez
szükséges
nyersanyagok és
eszközök,
kézműves
foglalkozás
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8 fő

Célcsoport

Tájékoztatás,
kommunikálás

Keletkező
dokumentumok

óvodapeda
gógusok,
kis óvodák
nevelő
testülete

az intézmény
megküldi a
programot az
Egri POK
számára
1 hónappal
előtte
e-mailen,

POK honlapról letölthető:
- jelenléti ív,
-elégedettségmérő lapok
- értékelő

Heves
megyében
hátrányos
helyzetű
gyermeket
nevelő
óvodákból

csoport
szobák,
tornaszoba,
só-szoba
aula

továbbítás a
célcsoport
felé
(Egri POK)

közzététel az
intézményi
honlapon
óvodapeda az intézmény
gógusok,
megküldi a
Heves
programot az
megyében Egri POK
hátrányos számára
helyzetű és 1 hónappal
gyermeket előtte
nevelő
e-mailen,
óvodákból
továbbítás a
célcsoport

jó gyakorlat
leírása
Biztos Kezdet
klub havi
program
prezentáció
fotók
POK honlapról letölthető:
- jelenléti ív,
-elégedettségmérő lapok
- értékelő
projekttervek
foglalkozás
vázlatok,
fotók

eszközei,
informatikai
eszközök
játékeszközök,
bábok
eszközök,
sporteszközök,
tornaszoba
eszközei
2018. Biztos Kezdet
01. hó szülői klub
jó gyakorlat
bemutatása

Borbásné
Barna
Erika,

Tóthné Nagy
Julianna

előadás

klubfoglalkozás
konzultáció

2018 Hogyan
02.hó. tartsunk
szülői

Borbásné
Barna
Erika

1.Mészárosné előadás
Fodor Éva,
2.Vizesné
kerekasztal

laptop
projektor
klubszoba
eszközei,
egészségnevelés
sel,
betegségmegelőzéssel
kapcsolatos
ismeretterjesztő
anyagok,
kiadványok a
megjelentek
számára
gyümölcssalátához
nyersanyag,
konyhai
eszközök
laptop
projektor
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3 nap x 10
fő = 30 fő

felé
(Egri POK)
közzététel az
intézményi
honlapon

klubszoba,
nevelői
szoba
8 fő

óvodapeda az intézmény
gógusok,
megküldi a
programot az
Heves
Egri POK
megyében számára
hátrányos 1 hónappal
helyzetű
előtte
gyermeket e-mailen,
nevelő
óvodákból továbbítás a
célcsoport
felé
(Egri POK)
közzététel az
intézményi
honlapon

nevelői
szoba

óvodapeda az intézmény
gógusok,
megküldi a
Heves
programot az

POK honlapról letölthető:
- jelenléti ív,
-elégedettségmérő lapok
- értékelő
jó gyakorlat
leírása
Biztos Kezdet
klub havi
program
prezentáció
fotók

POK honlapról letölthető:
- jelenléti ív,

értekezletet
másképpen?

Gyovai
Márta
3.Bartáné
Koncz Ilona
3. Borbásné
Barna Erika

innováció
bemutatása

beszélgetés

video-anyag
(videokamera)

20 fő

műhely
munka

megyében
hátrányos
helyzetű
gyermeket
nevelő
óvodákból

Egri POK
számára
1 hónappal
előtte
e-mailen,
továbbítás a
célcsoport
felé
(Egri POK)

-elégedettségmérő lapok
- értékelő
prezentáció
videoanyag
fotók
adatvédelmi
nyilatkozatok

közzététel az
intézményi
honlapon
2018
3. hó

„Víz
világnapja”
projekt
Zöld óvoda
program
bemutatása

Borbásné
Barna
Erika

Lakatos
Henrietta

bemutató
foglalkozás
ezt követően
előadás,
konzultáció
műhely
munka

kezdeményezés
eszközei
(origami papír,
szívószál,
kisméretű kád,
citrom, ecet,
olaj vízzel való
kísérletekhez)
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csoportszoba
tornaszoba
10 fő

óvodapeda
gógusok,
óvodavezetők
munkaközösség
vezetők
Heves
megyében

az intézmény
megküldi a
programot az
Egri POK
számára
1 hónappal
előtte
e-mailen,
továbbítás a
célcsoport
felé
(Egri POK)
közzététel az
intézményi
honlapon

POK honlapról letölthető:
- jelenléti ív,
-elégedettségmérő lapok
- értékelő
projektterv
foglalkozásterv
prezentáció
fotók

2018.
4. hó

„Digitális
Témahét” az
óvodában
innováció
bemutatása

Borbásné
Barna
Erika

Borbásné
Barna Erika
Lakatos
Henrietta

bemutató
foglalkozás
ezt követően
konzultáció
műhely
munka

infokommunikációs eszközök
a csoportszoba
játékeszközei
nevelői szoba
csoportszoba
tornaszoba

csoportszo
ba
tornaszob
a
nevelői
szoba
irodák

óvodapeda az intézmény
gógusok,
megküldi a
programot az
vezetők
Egri POK
számára
1 hónappal
előtte
e-mailen,

10 fő
továbbítás a
célcsoport
felé
(Egri POK)
közzététel az
intézményi
honlapon

Kerecsend, 2017.08.31

Koósné Reha Valéria
intézményvezető
bázisóvodai koordinátor
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POK honlapról letölthető:
- jelenléti ív,
-elégedettségmérő lapok
- értékelő
projektterv
foglalkozáster
v
fotó

