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BEMUTATKOZÁS 

Az Ajka Városi Óvoda a település hat óvodáját egyesítő intézmény. Óvodáinkban fontosnak tartjuk 

a „tudás – érték” elv érvényesülését a szakképzettség tekintetében. Innovációra nyitott, 

professzionális szakmai és módszertani felkészültséggel rendelkező óvodapedagógusaink a helyi 

igényekre épülő, kulcskompetenciákat fejlesztő Pedagógiai Programunk céljait, alapelveit 

figyelembe véve, folyamatosan keresik azokat az újszerű szakmai-módszertani eljárásokat, 

technikákat, lehetőségeket, melyek segítik a gyermekek eltérő képességeiknek, tehetségüknek 

kibontakoztatását. Speciális csoportunk: 1 Waldorf csoport. Valamennyi óvodánk rendelkezik 

Örökös Zöld Óvoda címmel. A zöld kritériumok szerinti működés és nevelőmunka jellemez 

bennünket. Pályázat keretében intézményünk felkészült a referencia értékű jó gyakorlataink 

megismertetésére, továbbadására, elterjesztésére, mellyel más közoktatási intézmények szakmai, 

fejlesztő tevékenységét segíthetjük. Három óvodánk minősített referencia intézménnyé válása a 

Közép-dunántúli Régióban növelte szakmai elismertségünket, piacképességünket, innovációs 

képességünk fenntartását. A Soproni és a Kaposvári Egyetem Bázisóvodája vagyunk, 

rendszeresen fogadjuk és segítjük a szakmai gyakorlatra érkező óvodapedagógus hallgatókat. A 

Patakparti óvoda 2016. évben elnyerte a Boldog óvoda címet. A Hétszínvirág óvoda az Országos 

Iskolakert Fejlesztési Program keretében „Óvodakert mentori” feladatokat is ellát. 

Tehetségpontként öt óvodánk működik. Jó gyakorlataink kidolgozásában, fontosnak éreztünk 

minden olyan törekvést, amely gazdagító változást eredményez a nevelési rendszerünkben, a 

gyermekek személyiségének alakulásában, az óvodapedagógusok szakmai fejlődésében és az 

óvoda sikeres működésében. Óvodáinkban biztosított az alkotó légkör, az óvodapedagógusok 

módszertani szabadságukkal élve a gyermekek érdekeit szolgálva fejlesztették és folyamatosan 

fejlesztik tudásukat. Innovációs tevékenységünket 25 újítás kidolgozása is jelzi, az állatterápiás 

tevékenység, vizuális nevelés, ünnepek, hagyományápolás, kompetenciafejlesztés, 

dokumentációs rendszer, kooperatív tanulás, projekt- és drámapedagógia területeken. 2017. 

évben nyertük el először az Oktatási Hivatal Bázis intézménye címet, mely lehetőséget adott ezen 

„jó gyakorlataink” bemutatására, átadására. 
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AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATAI 

„Zöld Óvoda – Élhetőbb jövő” 

Jó gyakorlatunk egy olyan pedagógiai rendszer, amely a környezeti nevelés komplex módon 

történő megvalósításának elméletét és gyakorlatban történő alkalmazását mutatja be. Segíti az 

óvoda- iskola átmenet megkönnyítését és a környezettudatosság elmélyítését. Segítséget nyújt 

ahhoz, hogy hogyan ismertethetjük meg a 3-7 éves gyermekeket a környezettudatos életvitel 

alapjaival, az ökológiai szemléletmóddal, hogyan érvényesíthetjük a környezeti nevelés területén 

és a megismerés egész folyamatában a játékosság, az élet-közeliség, szemléletesség, az 

élethosszig tartó tanulás, és a fenntarthatóság pedagógiájának elvét. Utat mutat hogyan 

valósítható meg a helyi adottságokat kihasználva, a közös élményszerzésre, cselekedtetésre 

fektetve a hangsúlyt, a gyermekek életkori, egyéni adottságait és képességeit figyelembe véve, 

korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásával. A "jó gyakorlat" négy modulja, elősegíti a 

pedagógusok környezettudatos szemléletformálását, a korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazását a nevelőmunkában, az egészséges életmód és életvitel alakítását a fenntartható 

fejlődés pedagógiájának alapelvei mentén, valamint az intézmény "zöld" kapcsolatainak 

kialakítását.  

Modulok:  I. Az vagy, amit megeszel 
  II: Zöld jeles napok 
  III: Korszerű pedagógiai módszerek 
  IV: Zöld kapcsolatok 
 
"Huszárpróba"  
 
A jó gyakorlat célja olyan gyermeki kompetenciák alakítása, mely által a gyerekek betekintést 

nyerhetnek hazájuk történelmébe, megismerhetik kultúráját. A tevékenységek, tapasztalatszerzési 

lehetőségek a gyerekek egyéni fejlődéséhez igazodva, szolgálják képességeik alakulását. 

Erősödik a család – óvoda kapcsolata. Új partner kapcsolatok létrejöttére ad lehetőséget. A „Jó 

gyakorlat" anyaga átöleli az egész tanulási folyamatot, komplexen alkalmazható, maradandó 

élményt nyújt a gyerekek számára. Jelentősége abban van, hogy a gyerekek, játékosan 

ismerkednek a történelemmel, népünk hagyományaival, kiemelten a március 15-hez kapcsolódó 

eseményekkel. Játék közben felszínre kerülnek ötleteik, élményeik, kreativitásuk, ami újabb, 

tapasztalatszerzési lehetőségekre sarkalja őket. Újszerűsége abban van, hogy a felkínált 

tevékenységek, játékok, cselekedtetések, jól alkalmazhatóak a nevelés minden területén, és 

kedvezően alakítják a benne résztvevők kompetenciáit.  

 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK  

Óvodánk infrastruktúrája megfelelő környezetet biztosít, lehetőséget ad partnereink fogadására. A 

meglévő eszközök lehetővé teszik Bázisintézményi feladataink ellátását. Rendezvényeinken, 

projektoros kivetéssel, prezentációkkal színesítjük mondanivalónkat. Igényesek vagyunk arra, 

hogy az alapvető szükségletek kielégítése biztosított legyen, lehetőségeinkhez mérten, a partnerek 

igényeihez igazodva catering-szolgáltatást nyújtunk.  

Óvodapedagógusaink gyakorlatának szerves eleme a bemutató foglalkozások tartása, 

gyermekcsoportjukat felkészítve fogadják a hozzánk látogató pedagógusokat. A hospitálásokat 

szakmai megbeszélések követik. Előadás keretében ismerhetik meg az érdeklődők az adott jó 

gyakorlat elméleti hátterét, módszertanát. Lehetőséget biztosítunk műhelymunkára is. 


