Egyéb „jó gyakorlat” megnevezés: Fülemüle – Erdei óvodai táborozás

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

A „jó gyakorlatunk” célja külső világ sokszínű, tevékeny felfedezésével a környezethez
fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása, környezetbarát szemléletmód megalapozása.
Élményorientált tevékenykedtetés során fejlesztjük a komplex személyiséget, az intellektuális
érzelmeket (érdeklődés, felfedezés, vizsgálódás, alkotásvágy), kommunikációs készséget,
kognitív képességeket. Közvetlen és tágabb környezetünkben rejlő szépségeket, értékeket,
összefüggéseket felfedeztetjük, megalapozzuk a lokálpatrióta szemléletet. Fülemüle
táborunkban is alkalmazzuk és gyakoroljuk az egészséges életvitel szokásait. A
mozgásfejlesztés és edzés a szabadban, a természetben valósul meg.
A „jó gyakorlatunk” segít minket abban, hogy megváltozott külső feltételek mellett (az erdei
táborban) is folytassuk a gyermekközpontú pedagógiai módszereink alkalmazását. Óvodás
gyermekeink élményeiket, tapasztalataikat a természetben a természet évszakonkénti,
naponkénti változásaival, körforgásával együtt élik meg. Valós élethelyzetekben cselekvés
útján gyakorolják és alkalmazzák a környezetbarát viselkedés és magatartásformák szabályait.
A mi erdei óvodánkban szülőföldünk szeretetére, hagyományaink és értékeink megismerésére
és megbecsülésére, megóvására neveljük gyermekeinket. Óvodapedagógusaink a táborozás
során is hiteles viselkedés mintát, szemléletet és etikus kooperációt sugároznak.
„Fülemüle Erdei óvodai programunkban alkalmazzuk a projektpedagógia módszereit, a
műveltség tartalmak komplexen jelennek meg. Segítjük a valós problémahelyzetek feltárását
és megoldását. Változatos módszerekkel, a természeti környezet adta lehetőségek
kihasználásával, környezeti játékokkal, vizsgálódásokkal, megfigyelésekkel történik a
mélység elvű tapasztalatszerzés, mely biztosítja a differenciálás és egyéni fejlesztés
lehetőségeit. A szervezett, az önálló és spontán tanulási, megismerési folyamatban
alapfeltétel, hogy a gyermek jól érzi magát, a jókedv, a humor, a bizalom és a motiváció veszi
körül, kiélheti gondolati szabadságát.

A mi táborunkban 4-7 éves korú óvodásaink részére biztosítjuk az egyenlő hozzáférés
lehetőségét, a hátrányok leküzdését. A gyermekek képességeiknek megfelelő módon és
tempóban, egyéni haladási ütemben vehetnek részt a cselekvéses tapasztalatszerzésben.
Biztosított számukra a rugalmas csoportalakítás, a mintakövetés lehetősége, a kooperatív
tanulási folyamat, a párban, vagy egyéni formában történő problémahelyzetek megoldása. Az
évszakonként visszatérő folyamatban az ok- okozati összefüggések meglátását, felfedezését,
az intellektuális érzelmek fejlődését, az értelmi képességek erősödését tesszük lehetővé.
Egyenlő hozzáférést biztosítunk minden gyermek és szülő számára a minőségi neveléshez, az
egyéni fejlesztéshez. Tiszteletben tartjuk a családi együttlét szerepét, a gyermek erős érzelmi
kötődését a biztonságot jelentő szülői házhoz. Erősítjük a családi köteléket, hagyományokat.
Mintát, értéket, magatartásformákat közvetítünk a szülőkkel való együttműködésben a közös
értékek mentén. Kapcsolattartásunk folyamatos és tervezett. Programjaink és a közös
élményeink aktív és tevékeny résztvevőik a szülők.
Évszakonként megvalósuló erdei óvodai programjaink felejthetetlen élményt, maradandó
szemlélet és magatartásformát alakít ki. Élményeik, érzelmi benyomásaik hatására rögződnek
az emlékképek, fejlődik emlékezetük, figyelmük. Testileg, lelkileg egészséges, pozitív
személyiségjegyekkel

rendelkező

gyermekek

kerülnek

ki

óvodánkból.

Pozitív

életszemlélettel, az élet iránti tisztelettel rendelkeznek. Probléma megoldó gondolkodásuk,
cselekvési vágyuk, alkalmazkodó képességük és motivációjuk fejlett.
A mi „jó gyakorlatunk” egészségneveléssel, mozgásfejlesztéssel, műveltségtartalmakkal
komplexen felépített környezetbarát erdei óvodai program. Szociális kompetenciákat,
ökológiai szemléletet és környezettudatos szemléletet formál.

Egyéb „jó gyakorlat” megnevezés: Kalandtúra - Kalandjárat

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

A”jó gyakorlatunk” célja a környezettudatos szemléletformálás, a gyermekek és a családok
együttes aktivizálása.
A fenntartható fejlődés mindennapos, életvitelszerű alkalmazása, a környezetvédelmi
szabályok és környezetbarát magatartásforma megismertetése, gyakorlása.
Programunkkal erősítjük a szociális kompetenciákat, az együttműködési készséget az óvoda
és a család, gyermek és óvoda, szülő - gyermek, óvoda és partner intézményei között.
„Jó gyakorlatunk” a közös óvodai programok szervezése és megvalósítása során realizálódik,
melyben a gyermekek egyénileg - családjuk támogatásával- tevékenykedve vesznek részt.
Képességeiket, készségeiket, ismereteiket, attitűdjüket a kalandjárat megvalósítása során
öntevékenyen alkalmazzák. Olyan feladatokban, gyűjtőmunkában vesznek részt, mely
inspirálóan hat a gyermekekre és kihívásokkal teszik izgalmassá a megvalósítást.
Kaland programjaink közösen szerzett élményei mellett olyan értékes emberi tulajdonságok
fejlődnek és erősödnek meg, mint a tisztelet, szeretet, elfogadás, megértés, türelem,
segítőkészség, együttérzés, figyelmesség.
A gyermekek egyéni fejlesztése cselekvés útján, tapasztalatszerzés közben, saját élményeik
alkalmazásával differenciálás, kooperatív tanulási folyamatban és gyermeki összefogással jön
létre.
A Kalandtúra - Kalandjárat programunk alkalmas a lokálpatriotizmusra, értékközvetítésre,
környezetünk megismertetésére, környezettudatos szemléletmód gyakorlati alkalmazására.
Pozitív érzelmi viszonyt alakítunk ki a természet és az ember alkotta környezettel.

A

fenntartható fejlődés megvalósulását segítő technikák alkalmazásával elsajátítják a gyerekek a
szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, a komposztálás fortélyait, az energiatakarékosság

módszereit. Fejlődik logikus gondolkodásmódjuk az ok – okozati összefüggések, a
problémahelyzetek feltárása során.
Alapelvünk az esélyegyenlőség megteremtése, mely egyenlő hozzáférést biztosít minden
gyermek és család számára a hátrányok kompenzálásával. A természethez való pozitív
szemlélet alakítása során építünk a szülők együttműködésére, támogatására. A Kalandtúra
programok szemléletformálásra, aktív cselekedtetésre épülnek, minden gyermek és család
bekapcsolódhat, részt vehet benne. A szülőket program ismertető-tájékoztató

cikkek,

leírások, rajzok és táblázatok segítik. Folyamatos kapcsolattartás és kommunikáció áll fenn az
óvoda és a szülők között a megvalósíthatóság és a közös értékelés kapcsán. Erősítjük
kitartásukat, aktivitásukat vonzó játékokkal, kézzel fogható értékelési eredményekkel.
Az SNI-s és a BTM-es gyermekek az egyéni kapcsolattartás során megsegítést kapnak a
csoportos óvónőktől és a szülőktől.
Óvodán Zöld levél Közhasznú Alapítványa támogatja az egyenlő hozzáférés elvét anyagi
támogatással a szükségesség mértékében.
Kalandprogramjaink vidám együttlétet, szociális érzékenységet alakítanak. Kalandos,
felfedező barangolásokat és örömteli, kényszer nélküli tanulást biztosítunk. Élményekkel teli,
játékos tapasztalatszerzéssel cselekvés útján alakul ki és formálódik a környezettudatos
szemléletmód.
Gyarapodnak ismereteik a problémahelyzetek feltárásával, az ok-okozati összefüggések
felfedezésével, a természet körforgásának megismerésével. Az egymásról, a növényekről,
állatokról való gondoskodással, a szelektív hulladékgyűjtési kultúra megalapozásával
felértékelődik tudatosságuk, felelősségérzetük, értékmegóvó magatartásuk. Mozgásos
játékainkban fejlődik az erő, kitartás, bátorság, saját korlátjaiknak megtapasztalásával
fejlődnek személyiségjegyeik.
Kidolgozott „jó gyakorlatunk” a Zöld Óvoda Címhez kapcsolódó programfejlesztésünk, mely
a szemléletformálásra, mintakövetésre épül. Aktivizálja a családokat, motiválja a
gyermekeket. Kíváncsiságra és gyermeki cselekvésre ösztönöz, önállóságra, kitartásra nevel.
Segíti az óvodai zöld szabályok elsajátítását, a környezetbarát magatartás kialakulását.
Egyedülálló programfüzetet hoztunk létre, mely minden óvodásunk számára biztosított és
játékra ösztönző.
Eredményességünket a gyermeki egyéni mérésekkel, a partneri elégedettség mérésekkel
követjük nyomon folyamatszabályozásunk alapján.

