Pörbölyi Óvodáról

Milyen gyermeket akarunk nevelni? E kérdésre Szent‐Györgyi Albert szavaival adjuk meg a
választ:
„Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó
ítéletű, értelmes, tettrekész szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik meg tudják
érteni és élni a szépet és nagyot minden téren, akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal,
akik megértik a dolgok összefüggéseit, akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek,
amely csak a kölcsönösségen, méltányosságon, és jóakaraton épülhet.”
2011. február 25‐én adták át felújított óvodánkat. Az építkezés során sor került az épület
tetőfelújítására, hőszigetelésére, burkolatok felújítására, a főzőkonyha rekonstrukciójára,
teljes körű akadálymentesítésre, fűtéskorszerűsítésre. A gyermekek új öltöző, mosdó,
elkülönítő szoba mellett egy új egyéni fejlesztő termet vehettek birtokukba, így lehetőségünk
nyílik, hogy minden kisgyermek „alapozó” mozgásfejlesztő tornában részesüljön, mely
olvasás‐írászavar kialakulásának megelőzésére szolgál.
A projekt megvalósításának feltételeként az elmúlt évben részt vettünk a TÁMOP‐3.1.4/2
pályázatban, melynek során intézményünk 1.000.000 Ft értékben kapott eszközöket, a
pedagógusok pedig 11 képzésen vehettek részt. A képzéseken korszerű módszertani
eljárásokkal ismerkedhettünk meg, mely lehető teszi a gyermekek képességeinek egyénre
szabott fejlesztését.
A gyermekek tevékenységeit a kísérletekre és a folyamatos
tevékenykedtetésre építjük.
Intézményünk hosszú távú céljai között szerepel a Zöld Óvoda cím elnyerése. Óvodánk
helyiségeinek berendezése segíti a környezetbarát szemléletmód, valamint az egészséges
életmód megalapozását. Nagy figyelmet fordítottunk a természetes anyagok felhasználására,
csoportszobánknak egyéni hangulata van sok‐sok növénnyel, természetsarokkal. Szoros
együttműködést alakítottunk ki a gemenci ÖKO centrummal és a helyi általános iskolával,
úgy gondoljuk, hogy együtt megalapozhatjuk a gyerekek környezettudatos magatartását.
Intézményünk erősségei:
9 Környezete: Gemenc projektjeink helyszíne.
9 Gyógypedagógiai ellátás, alapozó fejlesztő torna‐ minden óvodás számára.
9 logopédia

9 5 éves kortól heti rendszerességgel vízhez szoktatás a bátaszéki tanúszodában.
9 Folyamatos étkezés (reggel, ha nem éhes a gyermek nem kell leülnie reggelizni, egy
asztalnál 8‐930‐ig bármikor reggelizhet, délután 1330‐ folyamatosan kelhet,
uzsonnázik, amíg a kicsik pihennek kézműves tevékenységeket választhat.
9 Óvoda‐iskola átmenet: az általános iskolával közös rendezvények Pl: futó verseny,
ÖKO nap, Márton napi felvonulás, Télapó, Karácsony, anyák napja, Bajai tanítóképző
főiskola növendékeinek bemutató foglalkozás az óvoda‐iskola átmenetről, év végi
közös kirándulás.
9 Óvodapedagógusok szakmai felkészültsége: Óvodapedagógiai, Gyógypedagógia,
Alapozó fejlesztő pedagógia, ECDL vizsga, Kompetencia alapú neveléshez kapcsolódó
képzések.
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