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• Kompetencia alapú oktatás, egyenlő 

hozzáférés - Innovatív intézményekben

• Jót s jól! Használható tudást mindenkinek



Előkészületek

• 2008. október  Szülők tájékoztatása a

pályázati lehetőségről

• 2008.december 15. Pályázat beadása

• 2009. szeptember – 1 csoport kezdte el a 

kompetencia alapú program gyakorlati 

megvalósítását – 1 óvodapedagógussal



Pályázattal kapcsolatos feladatok a

2009/2010 nevelési év során

• A programcsomag megismertetése a nevelőtestülettel

• A szakmai anyagok beszerzése, sokszorosítása 

• A programcsomag autodidakta feldolgozása

• A fejlesztőcsoport létrehozása, állandó konzultáció a 
tapasztalatok alapján

• A programcsomag elemeinek adaptálása, 
tapasztalatgyűjtés

• A pályázatban résztvevő csoport önálló innovációjának 
támogatása

• Nevelőtestületi értekezleten az adaptálással 
kapcsolatos elvek, feladatok egyeztetése

• HOP módosítása - fejlesztő csoport 

• Tapasztalatcsere a „jó gyakorlat” keretében (júniusban)



Pályázattal kapcsolatos feladatok a

2009/2010 nevelési év során

• A pályázat projektindító napján a 9 óvoda 

nevelőtestületét

– tájékoztatjuk a pályázat tartalmáról, faladatairól

– meghívott előadók segítségével bemutatjuk a 

programcsomag elméleti és gyakorlati újdonságait

• Belső továbbképzések keretében tájékoztatjuk 

az óvodapedagógusokat a pedagógiai gyakorlat 

eredményeiről, nehézségeiről, továbbképzési 

lehetőségeiről.



Vállalt feladatok: 1 témahét

A TŰZ: „ÁTMELEGSZÜNK”

A tevékenység feladata:

– Összehasonlítások, mérések, sorrendbe 
állítása a tökök mérete, súlya alapján

– Rész-egész viszonya

– A tűzgyújtás szabályainak ismertetése, 
rögzítése

– A  tűz hatása az érzékszervekre:
hallás: pattog, sistereg

látás: színe, nagysága, füstje

szaglás: illata, ha ég, ill. oltáskor

tapintás: meleg érzet.

– Oltás tapasztalatai – vízzel ill. földdel

– Ellentétes dolgok megtapasztalása:
Sötétben világosságot ad, hideg ellen meleget.

– Tűzzel kapcsolatos versek énekek 



Vállalt feladatok: 3 HETES PROJEKT

AZ ALMA, MINT AZ EGÉSZSÉG JELKÉPE



3 HETES PROJEKT

AZ ALMA, MINT AZ EGÉSZSÉG JELKÉPE

PROJEKT ZÁRÁSA

• Egészségnap szervezése

• A szomszéd nagycsoport vendégül látása, 
almából készült finomságokkal

• Kiállítás megtekintése a projekt kapcsán 
készített munkákból

• Élménybeszámoló a fényképek segítségével

• Az összegyűjtött tapasztalatok, ismeretek, 
átadása 



ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ

„TŰZBEN FA PARAZSA VOLNÉK”

VERS és TALÁLÓSKÉRDÉS

GYŰJTEMÉNY
A kompetencia alapú óvodai program alkalmazásához

• Az anyanyelvi nevelés az óvodai élet   egészét átszövi, 
kiemelt jelentőséggel bír.

• Anyanyelvi nevelés, értelmi fejlesztés megvalósítása a 
versek segítségével.

• Olyan versek gyűjteménye, amelyek témakörökhöz 
illeszkedve a tevékenységekkel összekapcsolhatók 



MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM
„Minden gyermek saját 

kompetenciákkal rendelkezik, 
a fejlődését saját magához kell 
mérni”

A gyerekek értékelése az ALMA 
MÁTRIX számítógépes 
programmal történik
MÉRÉSI TERÜLETEK:

Nagymozgások

Finommozgások

Társas kapcsolatok

Érzelmi motivációk

Gondolkodás

Pszichikus funkciók

Érzékszervi szféra

Verbális képességek.



Helyi Nevelési Program 

átdolgozásának főbb irányai



Egyenlő hozzáférés biztosítása

 Inkluzív pedagógia

 Innovatív pedagógiai törekvések 

támogatása 

 Játék – tapasztalás - tanulás 

hármas egysége

 Óvoda-iskola átmenet



TOVÁBBKÉPZÉSEK

Tevékenységközpontú pedagógiák 

alkalmazására való felkészítés

1 fő

Változásmenedzselés a közoktatási 

intézményekben 

2 fő

Hatékony tanuló-megismerési technikák 1 fő

Az infokommunikációs technológiák (IKT) 

oktatásban történő alkalmazását segítő képzés

2 fő

A kompetencia alapú oktatási programok 

alkalmazását támogató módszertani képzés 

pedagógusok számára 

Összesen 360 óra továbbképzés (1 hónap alatt)

6 fő



„JÓ GYAKORLAT”

A SZIGETHALMI NÉGYSZÍNVIRÁG 

ÓVODÁBAN

TASNÁDI TÜNDE 

ÓVODAVEZETŐ

FOLYAMATSZAKTANÁCSADÓ, MENTOR

Téma: A DIFFERENCIÁLÁS ÓVODAI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 

LEHETŐSÉGEI.











VÁSÁROLT ESZKÖZEINK

• MESE LÁDIKÓ

• HOMOK-VÍZ ASZTAL

• SZÍNES NYOMTATÓ

• LAPTOP /2db/

• FÉNYKÉPEZŐGÉP/2db/

• ASZTALI DVD FELVEVŐ

• LCD TELEVÍZIÓ

• KAMERA

• IRODASZEREK

• ÁBRÁZOLÓESZKÖZÖK

• SZAKMAI ESZKÖZÖK



SZAKMAI ESZKÖZÖK



MESELÁDIKÓ



HOMOK-VÍZ ASZTAL



Zenei eszközök



Fenntartási kötelezettség

A projekt eredményeinek a zárástól 
számított 5 éves fenntartását.

• A nevelési program módosításának megfelelő 
gyakorlat folytatása (min. a pályázatban 
résztvevő csoport ill. pedagógus)

• A bevezetett kompetencia alapú oktatás 
módszertanának és eszközeinek alkalmazása

• Valamennyi dokumentum elkülönített 
megőrzése, nyilvántartás vezetése minimum 
2020 dec.31.-ig



Kompetenciás napjaink 



„SZÉLBEN jegenyefa volnék”
július, augusztus, szeptember



Befogadás játékai



Tánc kendővel



Vidám mozgásos játékok



Lufi röptetés közösen



Óriás trambulin



Lufi-hangszer készítése



Lufi-zenekar



„Vigyorog a papírsárkány”



Léghajó készítés



Levegő



Léghajók



„TŰZBEN fa parazsa volnék”

október, november, december



Tökváros készítése 



Tökváros készítése



Tökváros



Melegedünk



Szőlőlé készítése



Nappal-éjszaka





Tűz festése



Ádventi készülődés



Mézeskalács díszítés



„FÖLDÖN apám fia volnék”
április május június



Kirándul  a kék csoport



„Erdőt járunk, árkot lépünk”



A Föld napja





A papír újragyártása



Föld játék



Vendégségben az iskolában



„VÍZBEN puha moha volnék”

január, február, március



Vizes játékok



Vizes játékok



Vízhordó játék



A víz körforgása



A víz körforgása



Vizes játékok



Bábszínház



Muzsikálás



„Lúdtalp” torna



„Lúdtalp” torna



Befogadás 



Vidám mozgásos játékok



Szobai sí

„egyedül nem megy”



Mozgásfejlesztők



Mozgáskotta



Tapasztalataink…

Gondosabb előkészületek:

• Eszközök, élmény biztosítása

• Szülőkkel, dajkákkal való egyeztetés

• Balesetvédelem (óvó-védő intézkedések 

kiemelt fontossága)

• Mindenre kiterjedő szervezés 



Tapasztalataink…

• A mozgásanyaga játékok gyűjteménye

• A zenei anyag kevés, csak a tevékenységhez 

kötődik

• Az ajánlott mesék jellemzően kortárs alkotások, 

csak a nagycsoportosok értékelik 

• A sok mikrocsoportos tevékenység mellett 

egyéni feladatokra és fejlesztésre is szükség 

van különösen iskolába lépés előtt



A kompetencia alapú program 

alkalmazásának előnyei

• Igazodik a mai kor gyermekének 
érdeklődéséhez újszerű témáival

• A fejlesztés tartalma és szintje jól 
igazítható a  gyermek egyéni 
szükségletéhez

• A szülők aktív közreműködése az óvodai 
programokban

• Szakmai, módszertani megújulást jelentett

• A meglévő nevelési programhoz igazítható



„A legtöbb, amit gyerekeinknek 

adhatunk: gyökerek és szárnyak”

(Goethe)



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


