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A BÁZISINTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KERETÉBEN FELAJÁNLOTT JÓ
GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK

1. A jógyakorlatok alkalmazási területe, megnevezése, a jógyakorlatok eredete, a jógyakorlatok bevezetésének dátuma
Alkalmazási terület

Megnevezés

Eredet (folyamatos megvalósítók)

Bevezetés
dátuma

Operatív tervezés
Éves munkaterv (mértető, értékelhető, koherens az Szrnka Anna
éves beszámolóval)

2010.

Saját fejlesztésű csoportnapló

2002.

Pedagógiai tervezés
Gyermeki
tevékenységek
szervezése
Mozgás
Tematikus
mozgástevékenység

Kirándulás
Lovas
Macis
Dínó világ
Mozgásos játékok
Labdás
Ének, zene, énekes „Aprótalpak” néptánc foglakozás
játék, gyermektánc
Táncimprovizálás (pl. tűztánc)
Külső világ
megismerése

tevékeny „Én kis keret kerteltem” Óvodakerti munka
Természettudományos óvodai kísérletek

Minden tevékenység

Fejlesztőjátékok

Szrnka Anna

Berber Zsuzsanna
2017.
Zsekán Zoltánné, Tóthné Németh Judit,
2011.
(Szezechné Daróczi Anikó, Molnárné Locskai
Bettina)
Zsekán Zoltánné (Wágner Judit)
2011.
Szrnka Anna
1996.,
(Kiss- Baranyai Magdolna)
(Szezechné Daróczi Anikó, Kiss- Baranyai
magdolna)
Nagy Józsefné, Bolváriné, S. Gabriella, Tóthné
1996.
Németh Judit,
Szarka Nikoletta, (Szezechné Daróczi Anikó, 2016.
Molnárné Locskai Bettina)
Szrnka Anna, (a nevelőtestület minden tagja)
2012-től

Projekt (4 hét) vagy
részprojekt (1 hét)
Magyarok vagyunk! „Piros, fehér, zöld, ez a magyar Szrnka Anna (a nevelőtestület minden tagja).
föld”

2012.

„Száz liba egy sorba” Liba hét

2011.

Témahét
Szrnka Anna
(a nevelőtestület minden tagja)

Ünnepek,
hagyományok
Felnőtt és gyermek Zenés-mozgásos mímes játékok
Szezechné Daróczi Anikó, Szrnka Anna
műsorok
( a nevelőtestület minden tagja)
Tematikus
ovi Szüreti bál, Liba bál, Magyar bál (márc. 15.), Szrnka Anna
táncházak
Pünkösdi bál
(Szezechné Daróczi Anikó, Kiss- Baranyai
Magdolna)
Sportesemények
„Pattog a labda, nem hagyja abba” Labda nap
Zsekán Zoltánné, Szrnka Anna
(Wágner Judit)
Természetvédelmi
„Víz, víz, tiszta víz” Víz napja
Tóthné Német Judit
ünnepek
„Színes világ” Föld napja
Molnárné Locskai Bettina)
(a nevelőtestület minden tagja
Módszertan
Felzárkóztatás
és „Zöldfülű-palánta-táltos” Differenciálás
Zsekán Zoltánné, Ráduj Zoltánné, Szrnka Anna
tehetséggondozás
(az óvoda nevelőtestülete)
Éves fejlesztő program Mórika néptáncos fejlesztés
Szrnka Anna 8 a nevelőtestület minden tagja)
Mérés, értékelés
Pedagógiai értékelés
Egyszerű, számszerű, összehasonlítható.
Nevelőtestület
Éves
intézményi Számszerű, összehasonlítható.
Szrnka Anna, Szezechné Daróczi Anikó
teljesítményértékelés

2014.
2000.

2010.
2010.
2010.

2012.
2012.
2002.
2011.

2. A jógyakorlatok megosztásának formái, humán-erőforrás igénye, eszköz és időigénye
Jó gyakorlat
Operatív tervezés
Pedagógiai
tervezés
Gyermeki
tevékenységek
szervezése
Projekt (4 hét)
vagy részprojekt (1
hét)
Témahét
Ünnepek,
hagyományok
Módszertan

Jógyakorlatok megosztásának formái

Humánerőforrás igény

Eszköz igény

Idő igény

Előadás, szakmai konz.

1 fő óvodavez.

Dokumentáció, projektor, laptop

2ó

Előadás, szakmai konzultáció

1fő óvodavez. és helyettes

Dokumentáció, projektor, laptop

2ó

Bemutató (élő vagy/és felfelvétel), szakmai
konzultáció, interaktív munkaformák

1 fő óvodapedagógus. és
szaktanácsadó

Dokumentáció, projektor, laptop, 2 ó
szakmai eszk.

Előadás, bemutató (élő vagy/és felfelvétel,
vetítettképes), szakmai konzultáció.

1 fő óvodaped. és/vagy
szaktanácsadó

Dokumentáció, projektor, laptop, 2-4ó
szakmai eszk.

Bemutató (élő vagy/és felfelvétel, vetítettképes),
szakmai konz.
Bemutató (élő vagy/és felfelvétel, vetítettképes),
szakmai konzultáció

1 fő óvodaped. és
szaktanácsadó
1 fő óvodaped. és
szaktanácsadó

Dokumentáció, projektor, laptop, 2 ó
szakmai eszk.
Dokumentáció, projektor, laptop 2 ó

Előadás, szakmai konz, műhelymunka

1fő óvodaped és
szaktanácsadó
Szaktanácsadó

Dokumentáció, projektor, laptop

2ó

Dokumentáció, projektor, laptop

2-3ó

Óv vez és vez hely.

Dokumentáció, projektor, laptop

1-4 ó

Éves
fejlesztő Előadás, szakmai konz, interaktív munkaformák
program
Előadás, szakmai konz
Mérés, értékelés

3. A jógyakorlatok célja, leírása
Jó gyakorlat
Operatív tervezés

Célja

Pedagógiai tervezés
Gyermeki tevék. szervezése
Projekt
(4
hét)
részprojekt (1 hét)
Témahét
Ünnepek, hagyományok

Módszertan
Éves fejlesztő pr.
Mérés, értékelés

Leírása

Átlátható, konkrét, mérhető munkavégzést A tervezés és az értékelés koherens egységet alkot, az értékelésre épül a
tegyen lehetővé.
célmeghatározás (PDCA).
Jól használható, lényegre törő útmutatást adjon. Koherens a HOPP-al, áttekinthető, segíti a HOPP megvalósítását.

Gyermeki kezdeményezésre, önkifejezésre, Komplex, korszerű, cselekedtető módszertan alkalmazás.
sokoldalú tapasztalásra adjon lehetőséget.
vagy Biztosítsa az adott téma sokoldalú, élményszerű Korszerű tervezés, a gyermek számára érdekes, tevékenység központú
feldolgozását.
témafeldolgozás. Az oktatáspolitikai koncepcióval és az országos Ap
céljaival egységet mutat.
ua.
ua.
Az értékorientált közösségi és erkölcsi nevelés Projektek,
témahetek
lezárása
ünnepélyes
formában.
céljait erősítse.
Művészetpedagógiai módszerek, egymás mellet párhuzamosan is
végezhető, választható tevékenységek.
Egyéni képességek kibontakoztatása.
Három szintű, tervezett differenciálás.
Átfogó fejlesztő hatás elérése.

Beépül a teljes nevelőmunkába.

Az óvoda, a vezetők, az alkalmazottak Számszerűen kifejezhető, mérhető, összehasonlítható, táblázatos.
teljesítmény és kompetencia alapú, valamint a
gyermekek reális értékelése.

