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BEMUTATKOZÁS 

„Ha a gyermekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják megkeresni a szeretetet a 

világban!” 

( Dorothy L. Holte: Egy élet a kezedben) 

 

Intézményünk Sárkeresztúron, a 63-as főút mentén 

helyezkedik el, Székesfehérvártól délre. Településünk 

földrajzi környezete jónak mondható; vidéki, falusias 

környezet, sok fás ligetes területtel, jó infrastrukturális 

háttérrel. Munkalehetőség kévés van a településen, 

egyre többen vállalnak ingázást a munka miatt, a közeli 

megyeszékhelyre, helyben a mezőgazdasági területen, 

közmunka programban, illetve a helyi Hangya Szociális 

Szövetkezetben tudnak elhelyezkedni az emberek, de 

igen magas a munkanélküliek aránya is, akik általában segélyekből, családi pótlékból élnek.  

Intézményünkben 7 csoportban neveljük a gyermekeket, maximális csoport létszámmal. Óvodánk 

maximális férőhelye 157 fő, mely szinte minden évben kihasználásra is kerül. Csoportjainkban 

integráltan neveljük a BTM-es és SNI-s gyermekeket. 

Intézményünk tagja, alapító tagja a Fejér Megyei Tehetség Tanácsnak, regisztrált tehetség pont. 

Kiemelt feladatnak tekintjük a hátrány kompenzációs tevékenységen túl, a tehetségígéretek 

azonosítását, fejlesztését, illetve a megfelelő beiskolázás segítését. 

2017-ben kapcsolódtunk be az EFOP -3.1.3.-16 számú „Esélyteremtő Óvoda” pályázatba, ahol Dél-

Fejér 10 óvodájával vagyunk szoros szakmai kapcsolatban. A projektben, intézményünk 

módszertani központ lett, hátránykompenzációs jó gyakorlatának köszönhetően. 

Intézményünkben, az óvodapedagógusok engedélyezett létszáma 15 fő. Jelenleg, igen magas 

számú óvodapedagógus hiánnyal küzdünk. Nevelőtestületünk részeként tekintünk a pedagógiai 

munkát segítő pedagógiai asszisztensekre, hiszen munkájukkal ők is részesei az innovatív 

ismeretek, módszerek kipróbálására nyitott, a hátrány kompenzálására elkötelezett pedagógus 

közösségnek.  
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Óvodapedagógusaink többsége 25-40 éve dolgozik óvodapedagógusként, jelenlegi munkahelyén. 

Fontos számukra a folyamatos megújulás, új módszerek, tevékenységi módok, szervezeti formák 

megismerése. Ön-, és továbbképzésüket rendszerint az intézmény kiemelt cél és feladat 

rendszerének megfelelően tervezték, valósították meg. Így intézményünkben szinte mindenki 

rendelkezik szakvizsgás, másoddiplomás végzettséggel. 

A futó pályázatok szakmai megvalósításához rendszerint szükséges mentor vagy bevont 

óvodapedagógus delegálása. A nevelőtestület szinte minden tagja vett már részt ilyen jellegű 

munkában, amikor 1-2 év tartamban a projekttel összhangban kellett szakmai tartalmakat létrehozni, 

megosztani intézményen kívüli óvodapedagógusokkal. 

Nevelőtestületünk tagjai a Pedagógus életpályamodell részeként működő minősítéseken is aktívan 

vesznek részt, már mindenki megszerezte Pedagógus II. minősítését, illetve 1fő Mestertanár 

fokozatot. Intézményünkben rendszeres az önértékelés az óvodapedagógusok, az intézményvezető 

és az intézmény önértékelésére is megvalósult. 

 

AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATAI 

„Nyugi Ovi” program –  Kora gyermekkori program a megfélemlítés megelőzésére.  

 Olyan bántalmazó magatartás megelőzése, amellyel a gyermekek szándékosan, testi, lelki, 

kapcsolati, fájdalmat okozhatnak egymásnak. Újszerű konfliktus kezelési elemek elsajátítása, 

beépítése a gyermekek társas interakcióiba. Célcsoportja a 3-7 éves, óvodás korosztály, 

óvodapedagógusok, a nevelő -oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak és a gyermekekkel  

közvetetten foglakozó óvodai alkalmazottak. 

A Nyugi Ovi program gerincét az óvodásoknak szóló csoportfoglalkozások jelentik, melyeken Szepi, 

a plüssfigura és űrhajója mindig jelen van. A foglalkozás- sorozat 21, változatos óvodai tevékenységi 

formát érintő gyakorlatból áll, melyek öt témához, öt csoport szabályhoz kapcsolódnak- Mindenkit 

befogadunk! Elmondjuk, amit érzünk! Nem bántjuk egymást! Megvédjük azt, akit bántanak! Szólunk, 

ha baj van! A program része, a napi gyakorlatba ágyazott resztoratív, helyreállító szemléletű, 

valamennyi érintett bevonásával történő konfliktus kezelés elsajátítása. Fontos eleme a programnak 

a Családok bevonása, tájékoztatása a program tartalmáról menetéről Szülői értekezletek, Családi 

nap alkalmával, Szülőkkel történő együttműködés, kérdőív kitöltése arról, miként gondolkodnak 

magáról a bullyngról(bántalmazásról). 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával összhangban-”…Az Óvoda biztonságos, békés, 

nyugodt hely legyen minden gyermek számára…”- módszertani segítséget nyújt a pedagógus és 

gyermek számára, az egymás iránti tolerancia, elfogadás, az együttműködésre való hajlam 

kialakításához, azon képességek és stratégiák elsajátításához és gyakorlatához, amelyekkel 

hatékonyan meg tudják védeni magukat és társukat a bántalmazással és áldozattá válással 

szemben. Jelentősen segíti, az érzelmi intelligencia fejlődését és a hatékony konfliktus kezelési 

stratégiák elsajátítását. 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK  

Intézményünkben a tudásmegosztás, hálózati tanulás lehetőségét elsősorban az intézmény jó 

gyakorlatának, annak, elméleti hátterének a bemutatásával Műhelymunkák, Workshopok 

szervezésével szeretnénk megvalósítani. Fontosnak tartjuk az elméleti ismeretek megosztásán túl 

a napi gyakorlatba ágyazott megvalósítás bemutatását is, bemutató foglalkozások alkalmával. 

Szívesen biztosítunk Térségi, Járási és Megyei szintű rendezvényeknek, konferenciáknak helyszínt 

intézményünkben. 


