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Az intézmény felajánlásai

A meglévő két „Jó gyakorlaton” kívül több adaptálható szakmai programot, családi rendezvényt
szerveztünk az elmúlt években, amikről azt gondoljuk, hogy olyan értékeket képviselnek, hogy
érdemesek arra, hogy népszerűsítsük, átadjuk ezeket másoknak.
Ősszel Óvodanyitogató rendezvénnyel várjuk a családokat, ahol együtt tevékenykedik, játszik a
család az óvoda udvarán, vagy rossz idő esetén az épületben. Ekkor ismerkedhetnek meg az
óvoda új lakói a kiscsoportosok és azok szülei az intézménnyel, az óvoda dolgozóival és
egymással. Rendezvényünk szervezője az a kolléganő, akinépi játék gyűjteményével, - amit saját
kézzel készített és folyamatosan bővít - elbűvöl minden gyermeket és szülőt. Ezek az eszközök
egész délelőtt a vendégek rendelkezésére állnak, közben pedig kézműves tevékenységek, ugráló
vár, trambulin, büfé, zsákbamacska és valami meglepetés műsor várja a gyerekeket. A program
már sok éve működik és minden évben sikeres.
Ősszel óvodai szintű szüreti mulatságot szervez a fedett teraszon egy másik kolléganő, ahol a
szőlőt szemezik, darálják, préselik a gyerekek, miközben vidám népzene szól, a „gazdasszonyok”
a frissen sült pogácsát kínálják, a gyerekek vidáman kurjongatnak a „puttonyosoknak”, akik
összegyűjtik a szőlőt. Fantasztikus dekoráció, igazi eszközök és jelmezek adják meg az esemény
értékét, ami a régi idők hangulatát idézi. A nap végén a finom must kóstolása sem maradhat el.
Ezzel a remek programmal értéket közvetítünk, hagyományt ápolunk, miközben a gyermeki
személyiséget sokoldalúan fejlesztjük.
Október közepén Családi Öko napot szervezünk. Mivel a városban az egyetlen „Zöld Óvoda”
vagyunk, ezt szívügyünknek tekintjük. Előzetesen versenyt hirdetünk a családoknak
„Hulladékból hasznosat” címmel, a családok által behozott eszközökből kiállítást szervezünk az
óvoda folyosóján. Hatalmas az érdeklődés, fantasztikus a kreativitás a szülők részéről. a kiállított
tárgyakat nézve, egymást licitálják felül és minden évben nagyon sok ötletes alkotás születik.
Ezen a hétvégi napon az óvoda épületét vehetik birtokba a családok, ahol újrahasznosítás,
környezettudatos témájú „autós mozi”, Öko játszóház, Öko büfé, „Közlekedj Ökosan” terem
várja a vendégeket. Minden alkalommal más a fő vonulata a napnak, volt amikor a komposztálás,
máskor a madáretetés vagy a szelektív hulladékgyűjtés volt a fő témánk. Ezt a rendezvényünket
már többször is támogatta a fenntartó, illetve tavaly az Ökovízkft.is, aki a városban a
hulladékgazdálkodással foglalkozik.
Márton napi lámpás felvonulást szervezett már két évben egy fiatal kolléganő, melynek keretén
belül a családok közösen barkácsolhatnak lámpást, majd az óvoda udvarán sötétben felvonulást
rendeznek, énekelnek, táncolnak és a fedett teraszokon libazsíros kenyeret és meleg teát
fogyasztanak. Nagyon kellemes hangulatú rendezvény, amely segíti a jeles napok méltó
megünneplését és erősíti az óvoda-család kapcsolatát.
Egy másik kolléganő szervezésében vált hagyománnyá óvodánkban az adventi ünnepkörben
szervezett programsorozat. Adventi vásár keretében a gyerekek és az óvoda dolgozói által
készített ízléses, szép ajándékokat, kiegészítőket állítunk ki az óvodában, amit meg lehet
csodálni, vásárolni. egy délután közös adventi készülődésre hívjuk a családokat, ahol együtt
alkothatnak valami szépet, miközben kellemes karácsonyi zene szól és meghitt beszélgetések
zajlanak. A tavalyi évben szinte minden család részt vett ezen a programon, pót asztalokat,
székeket kellett az érdeklődők rendelkezésére bocsájtanunk.
Tavasszal Családi Sportnapot szerveztünk szintén egy szombati napon. Ebbe a programba
bekapcsolódott a Szép utcai Tagóvodánk is. A program célja a két óvoda közötti kapcsolat
erősítése mellett elsősorban a spot népszerűsítése volt. Sport bemutatók zajlottak mindkét

1

Lövész utcai Óvoda OM:037698
2700 Cegléd, Lövész utca 2

Az intézmény felajánlásai

intézmény udvarán, majd a családoknak részt lehetett venni egy spotversenyen, amely 14
akadályból állt. Hat-hat pálya mindkét óvoda udvarán és a két óvoda között (Kb. 500 m) két
akadály. A családok együtt sétáltak át a másik óvodába, megismerkedtek azzal is, kipróbáltak 14
féle sport területet, séta közben jókat beszélgettek, nevetgéltek. A verseny teljesítése után minden
résztvevő gyermek aranyérmet kapott. Olyan pozitív visszajelzéseket kaptunk ezzel a nappal,
hogy mindenképpen hagyományt teremtünk belőle. Értékközvetítő ereje hatalmas a mai rohanó
világban, amikor minden gyermeket autóval hoznak-visznek óvodába, amikor a családok nem
töltenek együtt minőségi időt és amikor a sportot nagyon népszerűsíteni kell.
Tavaly első ízben szerveztük meg a „Nyitott hét” programsorozatot, melynek lényege az volt,
hogy a leendő óvodások és szüleik betekintést nyerhettek óvodai életünkbe, mindennapjainkba.
Miközben a gyerekek játszottak, tevékenykedtek a felkínált területeken, a szülők beszélgettek,
ismerkedtek egymással, az óvó nénikkel, dajka nénikkel, vezető óvónővel. Ismereteket,
tapasztalatokat gyűjtöttek az intézményről, az ott folyó munkáról. A leendő kiscsoportos óvó
nénik megismerkedtek a gyerekekkel és szüleikkel, betekintést nyerhettek társas közösségi
magatartásukba az óvoda berkein belül.
Azt gondoljuk, hogy családi rendezvényeink forgatókönyveit, szervezési feladatait szívesen
átadjuk, rendezvényeikre vendégeket szívesen fogadunk.
Az intézményben működő tehetségműhelyek gyakorlatban történő megvalósítását,
programtervezetét szintén szívesen ajánljuk fel az érdeklődők számára. (Kísérletek, sakk-logika,
néptánc, mozgás)
Fejlesztő és gyógypedagógusunk saját készítésű fejlesztőjáték gyűjteménye is figyelemre méltó,
amelynek gyakorlati alkalmazását is örömmel mutatja be az érdeklődőknek. Ennek lehetőségét
videofelvétel segítségével tudjuk biztosítani, hiszen az egyéni fejlesztés és a kisméretű
fejlesztőszoba ezt teszi lehetővé.
Másik fejlesztőpedagógus kolléganőnk nagyon széles körű ismerettel rendelkezik a pedagógusok
minősítése és pedagógiai-szakmai ellenőrzése (tanfelügyelete) területén, hiszen 2015-ben
trénerként vett részt a szakértők felkészítésében ezeken a területeken. Szívesen tart tájékoztatót,
konzultációt minősítésre, tanfelügyeletre készülő pedagógusok részére. Vállalja a roma
származású gyermekek egyéni fejlesztésének bemutatását is videofelvétel segítségével.
Kolléganőnk mesterprogramjában szereplő szakmai nap szervezése szintén adaptálható, a
továbbképzések szervezése, szakmai kapcsolatai és jó szervezőkészsége révén az intézmény
támogatásával megoldható, kivitelezhető.
Intézményünk felajánlja bemutató tevékenységek megszervezését a két jó gyakorlat és a fentebb
említett családi és óvodai jeles napok, ünnepek témaköreiben. Felajánljuk a fejlesztőjáték
gyűjtemény bemutatását, gyakorlati alkalmazását videofelvétel levetítése segítségével.
Felajánlunk tájékoztatók, előadások, továbbképzések szervezését,megtartását a fent megnevezett
területek mindegyikén. Felajánljuk nevelői szobánkat, tornatermünket, digitális eszközeinket
továbbképzésekre, szakmai napokra.
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