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A Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kompetencia alapú oktatásának fejlesztése

Tájékoztató tapasztalatainkról
A projekt megvalósításának kezdete: 2009. 06. 01.
A projekt befejezésének napja: 2010. 08. 31.
Óvodánkban az elnyert pályázati kiírás alapján 2 csoportban került bevezetésre a
kompetencia alapú programcsomag. A részt vevő csoportok a Ficánka csoport
és a Csiga csapat.
A program megvalósítását team munkában végezzük, melyben a bevezető csoportok óvodapedagógusain kívül szakmai vezető is dolgozik, és mentor segíti
tanácsaival munkánkat.
Miben más a kompetencia alapú óvodai programcsomag?
- Az ősmagyarok és a magyar kultúra jelképrendszere, a 4 őselem - levegő, tűz,
víz, föld - köré szervezi a feldolgozandó témákat, melyben a nevelési területeket
komplexitás jellemzi.
- Az alapkészségek, képességek, kulcskompetenciák fejlesztésére teszi a hangsúlyt, s ezzel alkalmassá teszi a gyerekeket az élethosszig tartó tanulásra, önképzésre.

- Olyan kultúrtechnikákat fogalmaz meg témaajánlásaiban, melyek a gyerekek
iskolára való alkalmasságát célozzák meg;
- Elemenként és nevelési területenként széles spektrumú módszertani ajánlást
kínál.
- Fokozottan hangsúlyozza a differenciált fejlesztést.
- Lehetőséget biztosít, hogy a gyermek nyitott és rugalmas rendszerben fejlődhessen, mely igazodik az egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz, fejlődési üteméhez.
- Kiemelten kezeli az óvoda- iskola problémakörét, a játék, érzelmi, erkölcsi nevelést, valamint az integrálás, befogadás megvalósítását.
- Nagy hangsúlyt fektet a néphagyományok átadására, ápolására.
Ebben a nevelési évben az alábbi fő területek kidolgozását tűztük ki:
Projekt tervünk: Adventi készülődés
Témahét: a család
Tapasztalataink:
 A gyerekek és a bevezető pedagógusok érdeklődéssel, kíváncsian fordultak az újszerű témák, programok, technikák felé.
 A gyermekek a játék során döntően cselekvésen, tapasztalati úton szerezték ismereteiket. Minden gyermek megtalálta a hozzá közel álló tevékenységet, amely során egyéni ütemének megfelelően fejlődik.
 Sok új és változatos szerep-, szabály-, mozgásos játékkal ismerkedhettek
meg a projekt során, mindig a témához kapcsolódóan.
 A gyerekek nyitottabbá, elfogadóbbá váltak a csoportokba járó SNI gyerekekkel szemben.
 Még szorosabbá vált a család és az óvoda kapcsolata, a szülők folyamatosan érdeklődnek a napi tevékenységek, programok iránt.
 Az óvónők sokrétű szakmai tudásra tettek szert, lelkesen kutakodtak, keresik az újszerű, gyakorlatias témákat, tevékenységeket, módszereket.
 A kompetencia alapú óvodai programba beépíthetők a Dienes Lajos Tagóvoda hagyományai, így az innováció ötvöződik a jól bevált hagyományokkal.

