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BEMUTATKOZÁS 

             

 Intézményünk körzeti óvodaként működik. Veszprém régi városrészében, a Dózsavárosban található. 

 Személyi, tárgyi feltételeink kedvezőek, hozzájárulnak a minőségi neveléshez. 

 A gyermekek nálunk mosolygós, kedves, figyelmes, türelmes, megértő, elfogadó felnőttektől, egyéni, 

differenciált bánásmódban részesülhetnek. 

 Szépen gondozott, tiszta, virágos-zöld környezetet, parkosított udvart, változatos mozgáslehetőséget 

biztosító udvari játékparkot, tágas csoportszobákat, kiszolgáló helyiségeket kaphatnak. 

 Nálunk minden gyermeknek joga van, hogy egyediségéhez illeszkedő pedagógiai rendszerben, a számára 

legkevésbé korlátozó környezetben nevelkedjen. 

 Kölcsönös és kiegyensúlyozott együttműködésre törekszünk partnereinkkel. Figyelembe vesszük 

igényeiket, elvárásaikat.  

 Fontosnak tartjuk a családokkal való szoros együttműködést, együttnevelést.  

 

http://www.vadviragovi.hu/


OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYEI 

 A szakmai munkánk iránt érdeklődők nálunk egy a kompetencia alapú nevelési, oktatási programot 

átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézménnyel ismerkedhetnek meg.  

 Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként támogatjuk a hálózati tanulást. Helyszínt biztosítunk szakmai 

tapasztalatcserére és megteremtjük az egymástól való tanulás lehetőségeit. 

 

 

AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATAI 

Minősített jó gyakorlataink: 

 „MOZDULJ-GYÓGYULJ!” - Láb- és tartásjavító mozgásos játékok az óvodában - A kidolgozott, 

változatos mozgásanyag bemutatásával mintát, ötleteket adunk arra, hogyan lehet beépíteni a 

mindennapi mozgásos tevékenységekbe a láb- és tartásjavító játékokat.  

 „VILÁGRA SZÓLÓ” – Külső világ tevékeny megismerésének tervezése - A jó gyakorlat egy éves 

tervet tartalmaz, valamint mintát ad a heti- v. kétheti tervezéshez és megvalósításhoz. 

Hozzájárul a tudatos, tervszerű nevelőmunka megvalósításához, melyben a kompetencia alapú 

nevelés hatékonyabbá válik. Ráirányítja az óvodapedagógusok figyelmét a komplex, átgondolt, 

éves, és időszakos tervezésre. 

 „Trombita harsog, dob pereg” - Nemzeti ünnep az óvodában - a nemzeti ünnephez kapcsolódóan 

szervezett tevékenységek bemutatása. 

A bázisintézmény egyéb jó gyakorlatai: 

 Zöld óvoda - a Zöld jeles napokhoz kapcsolódó Zöld óvodai programok az óvodában. Ehhez 

kapcsolódó jó gyakorlatunk: Természetfigyelő –, öko tábor szervezése az óvodában. 

 Dokumentációs rendszer az óvodában - egységes dokumentációs rendszer bemutatása, mely - azon 

túl, hogy tükrözi nevelőmunkánkat - áttekinthető, követhető, érthető és értékelhető. 

 Különleges bánásmódú gyermekek (SNI, BTMN, HH, Tehetséges) gyermekek nevelése az 

óvodában - a pedagógusok munkájának, az eredményes óvodai inkluzív nevelésnek segítése jó 

gyakorlataink bemutatásával, tematikus szaktanácsadó kollégánk közreműködésével. 

 Szakmai kapcsolat határon túli magyar óvodával - határon túli magyar óvodával való kapcsolat 

felvételének, tartalmának megosztása, ötletadás a szervezéshez, a szakmai kapcsolat 

tervezéséhez. 

 

 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK  

 Adaptálható minta, segédanyagok átadása  

 A jó gyakorlatok megosztásának formája: Interaktív műhelymunka keretében történik (témától 

függően) óvodapedagógusoknak, óvodavezetőknek meghirdetve  

 Alkalmanként terem biztosítása képzések, előadások, konferenciák számára. 
 

 


