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BEMUTATKOZÁS 

 

„Csinálj bármit, mindig az számít, hogy hogyan csinálod, és van-e kivel, mert ez csapatjáték, és már az is 
ajándék, ha figyelsz arra, aki rád figyel.” 

 (William Shakespeare) 
 
 

A Dunaújvárosi Önkormányzat fenntartásban működő Dunaújvárosi Óvoda (12 tagóvoda, 56 
gyermekcsoport, 1367 fő gyermek, 236 fő dolgozó), a jelenlegi szervezeti struktúrában 2004. óta 
működik. Az intézmény magas színvonalú, hatékony és törvényes működését az óvoda felsőbb 
vezetése koordinálja (1 fő intézményigazgató, 1 fő szakmai vezető, 1 fő humán vezető, 1 fő 
gazdasági vezető) . A tagóvodák Dunaújváros egész területén biztosítják a gyermekek óvodai 
ellátását.  
Pedagógiai Programunk hangsúlyozza azokat az értékeket, amelyek jellemzik a tagóvodák 
nevelő-oktató munkáját, de lehetőséget ad a nevelőtestületek számára a helyi hagyományok, az 
értékes különbözőségek, és a tagóvodai sajátosságok gyakorlására.  
Intézményünk pedagógusai és dolgozói részére a tudás öröme, az óvodás korú gyermekek 
nevelésének szépsége és feladatai mellett, értéket jelent egymás megbecsülése és az 
összetartozás. Feladatuk, hogy figyelembe vegyék a gyermekek egyéni képességét, 
fejlettségének ütemét, hogy segítséget nyújtsanak a gyermekek személyiségének, képességének, 
tehetségének kibontakoztatásához. 
Pedagógiai Programunk irányt mutat az óvodapedagógusok részére, ezzel egyenlő működési 
esélyt biztosítva a 12 tagóvoda számára, hogy minden óvodánkba járó gyermek egyenlő eséllyel 
részesülhessen színvonalas nevelésben.  
Feladatunk a gyermekkor örömeinek és lehetőségeinek minél teljesebb és intenzívebb 
átélésének segítése.  
Intézményünkben a tagóvodai nevelőközösségek szélsőségektől mentes pedagógiai nézeteik, 
értékrendjük, előnyös különbözőségük megtartásának és erősítésének lehetőségével színesítik 
Dunaújváros óvodaképét, amelyben a nevelés minden résztvevője fontos és megbecsült!  
A gondosság, mint minőségi nevelési környezet jellemzi intézményünket. 
Célunk olyan pedagógiai haszon elérése, mely a gyermekek óvodás évei alatt és az iskolába 
lépéskor is a család és a pedagógus részére eredményeket mutat. Ez a dunaújvárosi óvodákba 
járó valamennyi gyermekre érvényes kell, hogy legyen.  
A város óvodáinak óvodapedagógusai széleskörű pedagógiai felkészültséggel, a tagóvodák 
közösségei által kialakított hagyományok és elfogadott értékrend alapján nevelik, fejlesztik a 
gyermekeket.  
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Ennek lehető legsikeresebb megvalósításában segítőink, az óvodában dolgozó valamennyi 

munkatársunk – gyógypedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensek, pedagógiai asszisztensek, 

dajkák valamint legfontosabb közvetlen partnereink – a szülők, akik nélkül ez nem valósulhatna 

meg maradéktalanul.  

 

AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATAI 

Állatasszisztált terápia:  

Kutyaterápia a Dunaújvárosi Óvodában (A kutyával támogatott foglalkozások mozgás-és 

képességfejlesztésének lehetőségei 

Célcsoport: óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, tanítók. Bemutató foglalkozások, szakmai 

műhelymunkák, konzultációk során, e tevékenység bemutatása. 2 fő vizsgázott óvodapedagógus 

+ 1 vizsgázott kutyus részvételével, a normál óvodai csoportban használatos eszközökkel. 

Módszerei, technikái színesebbé, eredményesebbé tehetik az óvodai nevelést.  

Ovi – foci 
Célcsoport: óvodapedagógusok. Szakmai konzultációk, bemutató foglalkozások. Képzett 
óvodapedagógusok, az óvodai testnevelés foglalkozásokon is használt illetve a multifunkciós 
pályához kapott eszközökkel. Változatos mozgáslehetőségek biztosítása az óvodáskorú 
gyermekek mozgásfejlesztése során, partneri együttműködés lehetőségeinek bővítése. 
 
 

Munkaközösségeink pedagógiai jó gyakorlatai 

Célcsoport: óvodapedagógusok. Szakmai konzultációk, bemutató foglalkozások. Az 

óvodapedagógusok módszertani kultúrájának, pedagógusi kompetenciáinak gazdagítása, 

erősítése.  

Óvodánkban 10 munkaközösség működik, melyek magas szinten szolgálják a pedagógiai munka 

kiemelkedő színvonalát, támogatják pedagógusaink napi munkáját. A kor kihívásainak és 

előírásainak megfelelően ápoljuk a hagyományos, már jól működő módszereink fenntartását illetve 

ezzel egy időben folyamatos az új lehetőségek keresése, a fiatalabb kollégák megnyerése egy-

egy terület alaposabb megismerésére, beépítésére a napi fejlesztő munka során. 

 

Környező települések óvodáival való kapcsolattartás, az együttműködés színterei 
Célcsoport: óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, tanítók. Szakmai műhelymunkák, 
konzultációk, értekezletek. Az együttműködés során tudás- és ismeretátadás, egymás segítése, 
támogatása.  
Közös szakmai rendezvényeink során – melyek többnyire értekezletek, szakmai összejövetelek, 
illetve továbbképzések lebonyolításában nyilvánul meg – az egymástól való tanulás illetve 
ismeretátadás az elsődleges cél. Az aktualizált köznevelési jogszabályok változása mindig 
alkalmat teremt ezen találkozókra. Ezentúl pedig a szakmai, módszertani fejlődés, fejlesztés 
szempontjából illetve az egymástól való tanulás igényének kielégítése céljából is nagy jelentőségű 
ez az együttműködés.  

 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK 

Helyet, helyszínt biztosítunk 

Bemutatókat vállalunk, szakmai műhelymunkákra adunk lehetőséget 
 


