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TÁJÉKOZTATÓ A KOMPETENCIA ALAPÚ PROGRAMCSOMAG 

ÓVODAI BEVEZETÉSÉNEK ELŐREHALADÁSÁRÓL 

 
A programcsomag bevezetésének egyik legnehezebb és legfelelősségteljesebb feladata a 
Nevelési programunk felülvizsgálata, átdolgozása volt, de ezt az akadályt is sikeresen vettük. 
A programunk átdolgozásának és a pályázatnak egyaránt fontos részét képezte az intézményi 
innováció kidolgozása - Környezettudatos életmód kialakításához szükséges hosszú illetve 
középtávú program - címmel. 
Az innovációt úgy építettük fel, hogy könnyen illeszthető legyen nevelési programunk 
környezeti nevelési részéhez. Tartalmazza a környezeti neveléshez kapcsolódó törvényi 
hátteret, jogszabályokat, az óvodák tárgyi, személyi feltételeit, környezeti nevelési múltunkat 
és hagyományainkat. Megfogalmaztuk alapelveinket a környezettudatos magatartás terén, 
hosszú és középtávú célokat határoztunk meg. Egyértelművé tettük, hogy a szemléletnek a 
dolgozóink körében egységesnek kell lennie a sikeres környezeti nevelés érdekében. 
Kiemeltük a család szerepét a környezettudatos magatartás alapjainak lerakásában. 
Innovációnk fontos része a családok bevonása a környezet megóvására, védelmére irányuló 
tevékenységeinkbe. Ennek külön fejezetet szenteltünk, kidolgozva az együttműködés formáit 
és lehetőségeit, teret hagyva a további ötletek és lehetőségek későbbi beépítésére. 
Az innováció négy hetet meghaladó projektje a „Föld nap” hetétől, az „Állat- és 
növényszeretet Napjáig”, a kompetenciás témajavaslatok beépítésével valósul majd meg a 
következő években. Úgy terveztünk, hogy minden nevelési területet érintsünk, minden 
tevékenységi formához javaslatot adjunk, és mindezt úgy fűzzük fel egy egységes környezeti 
nevelési elv mentén, hogy logikailag egymásra épült és mégis változatos legyen. A 
témajavaslatokkal meghagytuk a pedagógusok önálló választásának és kreativitásuk 
kibontakoztatásának lehetőségét. 
A kompetenciás programcsomag bevezetésének vállalt eleme volt a témahét lebonyolítása a 
kompetenciás óvodai csoportban. A csoportvezető pedagógusok a sikeres négy hetet 
meghaladó téli projekt után a témahetet is megszervezték, lebonyolították és ledokumentálták. 
Témája az iskolalátogatás és az óvodától való búcsúzás újszerű megvalósítása volt. 
Vállalt kötelezettségünk volt, hogy a projektben „Jó gyakorlat” vásárlásnak eleget tegyünk. A 
környezeti innovációhoz kapcsolódó, annak későbbi bővítését és fejlesztését segítő sikerült 
választanunk és vásárolnunk. Az erdei óvoda program sikeres megvalósításához gyűjtünk, 
mások által márt kipróbált tapasztalatokat. 
A másfél évet felölelő pályázati projekt a végéhez közeledik. Feladatunk a végzett munkáról 
tájékoztatni a nevelőtestületet, szerzett tudásunkat, tapasztalatainkat átadni, a kompetencia 
alapú nevelést fokozatosan bevezetni valamennyi csoportban és a fenntarthatóságot-
biztosítani.  
Köszönetet mondunk azoknak a szülőknek, akik pozitív hozzáállásukkal, támogató 
munkájukkal segítették a Kossuth úti Óvoda kompetenciás csoportjának egész éves munkáját. 
Tájékoztatjuk a szülőket,a dévaványai hírlap érdeklődő olvasóit,hogy a fent leírt  projektekről 
.témahetekről,innovációról bővebben olvashatnak intézményünk honlapján. 
amk-devavanya.fw.hu oldalunkon. 


