PAKSI
BENEDEK ELEK ÓVODA
HÉTSZÍNVIRÁG TAGÓVODÁJA

Az óvoda címe: Paks, Tolnai út 10.
Elérhetősége: 75/830-157
Intézményvezető: Bosnyák Zoltánné
Tagóvoda-vezető: Jantnerné Oláh Ilona

Óvodánk a város főutcáján, a Tolnai úton várja a leendő óvodásait. Csoportjaink (5 csoport)
vegyes életkorú és közel azonos életkorú (homogén) szervezésben működnek.
Az épülethez tartozó udvarunk a főutca forgalmától és zajától védve került kialakításra, mely
játékaival a gyermekek mozgásigényének kielégítését szolgálja.
A Tanuszoda közelségét kihasználva nagycsoportosaink részére vízhez szoktatást szervezünk.
Óvodánk saját tornaszobával rendelkezik, mely gazdag felszereltségével a testnevelési
foglalkozásokon

kívül

más

tevékenységek

(néptánc,

gyógytestnevelés,

fejlesztő

foglalkozások) lebonyolítására is alkalmas.
Helyi pedagógiai programunk címe – melyet pedagógusaink készítettek – „Környezeti
nevelés Freinet elemekkel”. Ebben olyan célokat és feladatokat fogalmaztunk meg, melyek a
környezeti-,

környezetvédelmi

nevelést

állítják

középpontba

egy

játékos,

tevékenységközpontú, készség- és képességfejlesztő, élet- és természet közeli pedagógián,
a „természetpedagógián” keresztül.
A természet-pedagógia módszerei a leglényegesebb nevelési területeket szem előtt tartva a
művészeteket, a művészeti nevelést is segítségül hívva fejleszti a gyermekek személyiségét.
Melyek ezek a nevelési területek? A vizuális nevelés, a környező világ tevékeny
megismerése, azon belül a matematikai gondolkodás fejlesztése, az ének-zenei anyanyelv
megalapozása, a testi nevelés, szükség esetén kiegészítve a gyógytestneveléssel, valamint
az irodalmi és anyanyelvi nevelés.

Munkánkban nagy segítségünkre van a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom,
melynek immáron 1993 óta aktív tagjai vagyunk.
Az elmúlt évtizedek alatt számtalan sikert és elismerést kaptunk.
Amikre a legbüszkébbek vagyunk:
 1998-ban nyertük el a mozgalomtól a Zöld Szíves tábla használatának jogát.
 2000-ben és 2008-ban „Az év zöldszíves óvodája” elismerésben részesültünk.
 2008-ban az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztériumtól a „Zöld Óvoda” címet kaptuk meg.
 2010 novemberében vettük át megbízólevelünket a Környezet és Természetvédő
Oktatóközpontok Országos Szövetségétől, amely szerint Környezeti Nevelési
Oktatóközpontként is működünk a jövőben.
 2011-ben, 2014-ben az Emberi Erőforrások Minisztériumától és a Vidékfejlesztési
Minisztériumtól ismét kiérdemeltük az „zöld óvoda” minősítést.
 2014-ben

Emberi

az

Erőforrások

Minisztériumától

és

a

Vidékfejlesztési

Minisztériumtól kiérdemeltük az „Örökös zöld óvoda” minősítést.
A természet megismerését, védelmét és megszerettetését szolgálja a „Madarász-ovi”
program,

illetve

a

vizsgálódásokhoz,

kísérletezésekhez

kialakított

úgynevezett

„természetbúvár szoba”. Az udvarunkon környezeti nevelési tanösvényt kezdtünk el
kialakítani, ami úgyszintén a természethez való közelkerülést, annak megértését segíti.
Az óvodánktól búcsúzó gyerekeknek „zöldszíves tábort- erdei óvodát” szervezünk.
Pedagógiai programunk a kisgyermekek számára legfontosabb tevékenységen, a játékon
keresztül segíti óvodásainkat, hogy sokoldalú, harmonikus, szabad önkifejező
személyiséggé váljanak.
A gyermekek nevelését nagy szakmai gyakorlattal rendelkező, sokoldalúan képzett
pedagógusok végzik.
A közös élményszerzésre szolgáló hagyományaink egy részét a csoportokon belül szervezzük,
ezek a következők: születésnap, névnap, Mikulás, farsang, húsvét, március 15.
Az egész óvoda közösségét érintő programjaink: ”Tökmag-napok tökmagoknak”, közös
gyertyagyújtás és éneklés az óvodai karácsonyfa körül, gyermeknap.
Rendezvényeinkre a szülőket is meghívjuk, így részt vehetnek a kirándulásainkon, a
környezetvédelmi jeles napokon, a búcsúzó-évzáró ünnepélyeken.

Karácsony előtt adventi munkadélutánt szervezünk, ahol a szülők és a gyermekek együtt
tevékenykedhetnek az óvónőkkel.
Alaptevékenységen kívüli, fejlesztő hatású, személyiségfejlesztő tevékenységek:
-

logopédia,

-

diszlexia prevenció (tanulási képességek fejlesztése) nagycsoportosok részére,

-

gyermek néptánc,

-

gyógytestnevelés,

-

vízhez szoktatás,

-

hitoktatás,

A Pécsi Tudományegyetem partnerintézményeként évről évre fogadunk egyetemi hallgatókat,
akik nálunk tanulják az óvodapedagógusi pálya alapjait.
Nyílt napunk időpontja:

2019.04.24. 1600-1730
„Tudod-e, hogy a kezdet a legfontosabb, általában is,
de különösen a fiatal és zsenge lényeknél?
Hiszen leginkább ilyenkor lehet őket formálni,
S ilyenkor vésődik beléjük az a forma,
Amelyet bennük kialakítani akarunk.”
( Platon )

