Óvodánk 2017. januárjában nyújtott be pályázatot az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím
elnyerésére. A Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslata alapján az Oktatási
Hivatal köznevelési elnökhelyettese a
WunderlandKindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodáját
érdemesnek ítélte az
„Oktatási Hivatal Bázisintézménye „cím viselésére.
A cím elnyerésével intézményünk a Tolna megyében működő német nemzetiségi óvodák
pedagógiai eredményességének növelését támogatja úgy, hogy megosztja a már működő jó
gyakorlatait, helyet és lehetőséget biztosít a műhelymunkák, bemutató foglalkozások,
továbbképzések számára. Bázisintézményi tevékenységünkkel segítjük a pedagógiai szakmai
fejlődést, valamint elősegítjük a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ által biztosított
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
A cím elnyerésével és a vele járó szélesebb körű szakmai munkával a következő évekre
biztosított az intézményünk és pedagógusaink további fejlődése, valamint lehetőséget teremt a
megyében betöltött szerepvállalásunk erősítésére.
Bázisintézményi működés keretében felajánlott „Jó gyakorlatok”,innovációk:


Német nemzetiségi hagyományápolás az óvodában
„Jó gyakorlatunk” a néphagyományőrzést, a népi kultúra ápolását az óvónők kiemelt
feladatának tekinti. Az óvónőink beépítik a kisgyermekek nevelésébe mindazon
értékeket, melyek a folklórban megőrzésre érdemesek. Megteremtjük azt a miliőt,
amelyben a hagyományápolás az óvodába lépés első pillanatától a nevelés szerves
része. Így a modern világgal ötvöződve tovább él a népi kultúra, s a mai gyerekek is
megtalálják benne a szépséget, örömet és a követendőt. Az óvodánk természetes
közege a hagyományőrzésnek.



Játékos lábtorna az óvodában
A program során kiemelt szerepet kapott a gyermekek egyéni fejlettségi szintjének és
életkori sajátosságainak figyelembe vétele. A gyermekek hétköznapi életében kell,
hogy megjelenjen a primer prevenció és az egészségügyi felvilágosítás az egészséges
testmozgással együtt.
A megfelelő mozgáslehetőségek biztosítása –közvetett módon kedvező hatással
vannak a pszichikus tulajdonságok, az érzékelés, észlelés, a megértés, a képzelet, az
emlékezet, a gondolkodás fejlődésére is.



Német nemzetiségi gyermek tánctalálkozó
2011-benelső alkalommal rendeztük meg a Német nemzetiségi gyermek
tánctalálkozót. A német nemzetiségi gyermek tánctalálkozó egy mintaértékű,
innovatív kezdeményezés óvodánkban. Az együtt éneklés, a közös tánc, a közös
kézműves foglalkozások kiváló lehetőséget biztosítanak a német nemzetiségi nevelést
folytató óvodák közötti kapcsolat ápolására, erősítésére, szakmai tapasztalatok
megosztására.



Német nemzetiségi hét
Változatos tevékenységeken keresztül próbáljuk meg a gyerekekhez közelebb hozni a
német nemzetiségi szokásokat, hagyományokat, kultúrát, mindvégig biztosítva a
nyelvi környezetet. A programhét keretében tájház és színházlátogatást, különböző
kézműves tevékenységeket, a sváb íz világ megismertetését, nemzetiségi tánc,
zenefoglalkozásokat szervezünk.



Egészség hét
Innovációnk legfontosabb feladata, hogy már óvodás korban ismerkedjenek a
gyerekek a betegség és egészség fogalmával. Ismerjék meg testrészeiket, ezeknek
funkcióit és higiéniáját. Ismerjék a táplálkozás alapvető szabályait, az egészség
szempontjából fontos ételeket.
A gyerekek ismerjék meg a testük egészségének fenntartásához szükséges
összetevőket, lehetőségeket (egészséges táplálkozás, betegségmegelőzés, egészséges
életmód fontosságát) és alakuljon ki igényük ezen lehetőségek és szokások fenntartása
iránt.



Madárbarát hét
Az óvodás korosztályba tartozó gyermekek körében olyan szokásokat, viselkedési
formákat alapozzunk meg, olyan képességeket és készségeket fejlesszünk, amelyek
elősegítik a természetes és az ember által létrehozott környezettel való harmonikus
kapcsolatot, a környezeti problémák iránti érzékenységet, a természet- és a
környezetbarát magatartás alapjainak megteremtését.
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