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2021 - 22 év - Eredmények, sikerek az Óvodai tagozatban 

 

Örömmel és büszkén mondhatjuk el, hogy az NPK Óvodai tagozatának elnökeként (Márkus 

Lászlóné), ill. az országos elnökség tagjaként (Nagyné Szabó Etelka) az elmúlt hónapokban több 

érdekes programon, eseményen vehettünk részt. Ezek az alkalmak, a látott szakmai eredmények 

inspiráltak arra, hogy összegyűjtsük az ország több pontjából az óvodák, pedagógusok, vezetők 

sikereit, eredményeit és ezzel másokat is buzdítsunk a pozitív szemléletre, a lehetőségek kiaknázására. 

2022. március 28-án öt határon túli és egy anyaországi építészeti alkotás kapott fődíjat a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága Jövőt építünk című pályázatán. Az 

elismeréseket a Várkert Bazárban adták át ünnepélyes keretek között.   

A pályázat ötletgazdája Lévai Anikó beszédében elmondta, hogy az elmúlt években több mint 

háromezer gyermekintézmény – bölcsőde, óvoda - épült a Kárpát-medencében. 

A pályázat célja, hogy a kormány támogatásával épült több, mint 900 új vagy felújított mintaértékű 

bölcsődei, óvodai épület építészeit díjazzák pályázat útján. 

Nagy megtiszteltetés volt, hogy a NPK óvodai tagozatának elnökeként felkérést kaptam a bíráló 

bizottsági munkában való részvételre. Érdekes volt az épületeket pedagógus szemmel nézni, bírálni, 

majd látni a büszkeséget, örömet a nyertes pályázók arcán.  

 

 

2022. április 13.-án a Madarász Imre Egyesített Óvoda, Gulyás Ferencné intézményvezető 

szervezésében rendezett Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács Szakmai Fórum, Szakmai 

programján vehettünk részt, ahol Nagyné Szabó Etelka „Digitalizáció az óvodában – Mit? 

Hogyan? Miért?” címmel tartott előadást. 

Részletekről alább az intézményvezető beszámolójában olvashatnak. 

 

2022. május 19-re újabb érdekes pályázati bíráló bizottsági felkérésnek tettünk eleget.  

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karával jó együttműködést alakítottunk ki, - eddigi 

programjainkról már írtunk, ezért csak a legújabbat említjük itt. Májusban újabb lehetőség adódott 

programon való részvételre.  
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A Soproni Egyetemen került megrendezésre a Kárpát-medencei Középiskolai Pedagógiai 

Innovációs Verseny. A „Legyetek Ti is pedagógiai innovátorok!” című kárpát-medencei 

pedagógiai középiskolai versenyt olyan magyarországi és határon túli magyar középiskolák számára 

írták ki, ahol a diákok pedagógiai tantárgyakat is tanulnak.  

A verseny célja egyrészt a Kárpát-medencében működő szakközépiskolák és a Soproni Egyetem 

közötti kapcsolatok kiépítése, a meglévők megújítása, valamint az ott tanuló magyar diákok 

számára szakmai tapasztalatszerzés, versenyen való részvétel biztosítása, és legfőképpen a nemzeti 

összetartozás erősítése a diákokban, a jövő pedagógusaiban. 

E pályázat bíráló bizottságában való közreműködésre, az eseményen való részvételre kaptunk 

meghívást mindketten. 

A 12 döntős csapat lelkes fiataljai sok érdekes projekttel készültek, így a díjazásról való döntés 

nehéz feladat volt. Végül a 3 dobogós mellett, minden csapat valamilyen különdíjban részesült. 

Nagyné Szabó Etelka és magam (Márkus Lászlóné) az Angyali Trió csapatát választottuk ki, s a 

különdíj részeként meghívtuk a csapatot a következő konferenciánkon való részvételre, a projektjük 

bemutatására. 

 

 

 

Legyünk büszkék sikereinkre és örüljünk együtt a szakmai eredményeinknek 😊 

További jó munkát, sok sikert kívánunk 

 

Márkus Lászlóné Ági                        Nagyné Szabó Etelka 

NPK óvodai tagozat elnöke              NPK országos elnökség tagja 

 

Így év vége fele a teljesség igénye nélkül, egy csokor az óvodapedagógusok, óvodák 

sikereiből: 
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Erasmus + a Rákosmenti Csicsergő Óvodában 

 

A 2021/2022. nevelési évet a pandémia járvány enyhülése miatt már a szokásos 

rendben igyekeztünk megtervezni. A hagyományos óvodai programok, 

tevékenységek mellett egy különleges és izgalmas feladatra is készültünk. Ez volt 

az Erasmus + program, mely áthatotta az egész nevelési évet. A robotika témában 2020-ban 

nyújtottunk be pályázatunkat a Európai Bizottság felé, melyet a pandémia miatt csak most tudtunk 

érdemben elkezdeni.  

PreRobot projekt célja:  

⎯ az informatikai nevelés gyakorlatának kialakítása az óvodai nevelésben, 

⎯ a pedagógusok és a gyermekek megismertetése a digitális technológiákkal, kreatív és 

együttműködő használatának bevezetése a mindennapokba, 

⎯ a közösen készített digitális tananyagok és eszközök fejlesztése és megosztása, valamint a 

robotok hatékony használatának támogatása a nevelés - oktatás területén, 

⎯ az algoritmikus gondolkodás fejlesztése, 

⎯ a különböző országokból és kultúrákból származó emberekkel való együttműködés fontossága. 

 

2021 szeptemberében minden csoportunk nagy lelkesedéssel kezdett a projekthez. A Cinege csoport 

óvodapedagógusa Szépné Vinczencz Katalin a projekt koordinátora, pályázatot hirdetett a logó 

elkészítésére, melyre számos különféle technikával készült pályamunka érkezett. Az elkészült 

művekből kiállítást rendeztünk és a legsikeresebb alkotások részt vettek decemberben a Portugáliában 

rendezett nemzetközi versenyen.  

Munkaközösség alakult a tehetséggondozó műhelyfoglalkozások, a tervezés, szervezés eredményes 

megvalósítás érdekében. Minden csoportban Erasmus+ sarkot alakítottunk ki. A pályázati pénzből új 

eszközöket vásároltunk és elkezdtünk készülődni a decemberi portugál útra, mely december 9. és 15-e 

között valósult meg. Három országból, (olasz, portugál és török) 5 intézmény közreműködésével 

ismerkedtünk a kisgyermekkori robotika lehetőségeivel, Portugália gasztronómiai, kulturális életével.  

2022. március 20-25-ig a Rákosmenti Csicsergő Óvoda látta vendégül a külföldi partnereket. Nagy 

készülődés előzte meg a vendégséget. Februártól minden héten egy-egy ország alapvető udvariassági 

kifejezéseivel, kultúrájával, jellegzetes épületeivel, zenéivel, hagyományaival ismerkedtek 

gyermekeink. Ehhez kapcsoltuk a napi tevékenységeinket, a tehetségműhely témáját, az informatikai 

nevelés tartalmát. A külföldi vendégek programját igyekeztünk változatossá tenni. Szerveztünk 

gyermekműsort, óvodai, iskolai bemutatókat, parlamentlátogatást. Prezentációkkal bemutattuk a 

magyar közoktatás rendszerét, az óvodák működését. Közösen és kisebb csoportokban próbáltuk ki a 

robotokat. Természetesen nem maradhatott ki Budapest nevezetességeinek felfedezése, egy-egy jó 

étterem, fürdő, vagy Szentendre hagyományainak bemutatása sem. A programok szervezésében, 

megvalósításában a Rákosmente Önkormányzatának polgármestere, dolgozói, országgyűlési 

képviselőnk, a szülők, folyamatosan támogattak bennünket. 

Intézményünkben a projekt megvalósítása által lehetővé válik számos új munkamódszer és eszköz 

alkalmazása, melyeket a projekt lezárása után is szeretnénk beépíteni a mindennapi nevelésbe. A 

gyermekek viselkedéskultúrája, toleranciája folyamatosan alakul, a világra nyitottabbakká válnak. 

Nagy eredménynek tarjuk, hogy intézményünk egyre több dolgozója kezdett idegen nyelvet tanulni, 

ami a jövőre nézve biztosítja a projekt eredményeinek fenntarthatóságát. 
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A projekt a következő tanévben is folytatódik, a kollégák további országok munkájával 

ismerkedhetnek meg.  

Az intézményünk honlapján elérhető a projekttel kapcsolatos tájékoztatás: 

https://www.rakosmenticsicsergo.hu/erasmus-program/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyné Szabó Etelka intézményvezető 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Amire büszkék vagyunk! ☺   -  Elért eredményeink 2021/2022 

Dr. Némethné Kovács Edit intézményvezető Brunszvik Teréz díjban részesült  
 

Az idei nevelésben is számos innovatív kezdeményezés, nyertes pályázat, elnyert cím révén 

gazdagította az intézmény forrásait, növelte az óvodáink szakmai presztízsét, hírnevét. Kiszélesítettük 

kapcsolatainkat, nemzetközi színtérén is megosztjuk eredményeinket. 

Részt vettünk a Digitális Témahét 2021 pályázaton, ahol intézményi kategóriában első helyezést, 

és pedagógus különdíjakat nyertünk el. A Digitális Módszertárba két projektünk került be a” Mitől 

zöld a Föld?”, valamint „Élet” címmel. Digitális pedagógus címet 5 kollégánk nyerte el.  

 

https://www.rakosmenticsicsergo.hu/erasmus-program/
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Erasmus partnereinkkel 2022-ben ismét pályáztunk a Digitális Témahétre, Víz, víz, tiszta víz 

projektünkkel. 

2021-ben Nagykanizsa Központi Óvoda a Kisléptékű partnerségek a köznevelés területén 

alprogramban koordinátor intézményként nyújtott be pályázatot. A KULCS- Kompetenciák Utak 

Lehetőségek nemzetközi Csapatmunkában projektünk 60.000 EUR támogatásban részesült, és a 

négy első körben támogatott pályázat közt a ranglista első helyét szereztük meg.   

A 2021 év Társadalmi Innovációja cím birtokosai lettünk, melyet az Emberi Erőforrások 

Minisztériumában vehettünk át. 

Nemzeti Tehetség Program pályázati kiírásaira 2021-ben és 2022-ben neveztünk és nyertünk. A 

Speciális fejlesztést célzó programok támogatása kategóriában összesen 8 projektünk nyert, 

10.400.000 Ft-tal gazdagodtunk. 

Előadókét hatan részt vettünk az ELTE TÓK Digitális Pedagógia Tanszék szervezésében a 

Robotika, kódolás kisgyermekkorban című konferencián, ahol intézményünk tapasztalatait, 

pedagógiai szemléletünket, alkalmazott gyakorlatunkat mutattuk be az alábbi témákban: 

• Robotika- Innovatív utak, értékteremtő megoldások az óvodában – plenáris előadás 

• Robotika óvodára kódolva  

• Robotika a tehetséggondozásban  

• Robotika a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében 

Előadásainkat tanulmány formájában is elkészítjük, melyet a tanszék nyilvánossá tesz. 

 

1. 1. fotó 2021 év Társadalmi Innovációja cím   

                                                           

                                                  2. fotó ELTE TOK Robotika, kódolás kisgyermekkorban 

Dr. Némethné Kovács Edit intézményvezető 
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      SZARVAS VÁROS ÓVODÁJA ÉS  BÖLCSŐDÉJE 
                 5540 Szarvas, Kossuth u. 66. 

                 OM azonosító: 202156 
                   Tel.: 66/313-727                                                                     

               E-mail: jatekvar@szarvasnet.hu 
 

Az idei nevelési év számomra (Czikkelyné Fodor Tünde) és intézményem számára is valóban egy 

sikertörténet.  

2021. július elsejével lettem Szarvas Város Óvodájának és Bölcsődéjének intézményvezetője 5 év 

kinevezéssel. Rögtön benyújtottam a „Kincses Kultúróvoda 2021” címre a pályázatunkat. 31 

nyertes pályázó között Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje, Fekete Péter államtitkár úr döntése 

alapján a tárca 1.500.000 Ft támogatást biztosított a „Kincses Kultúróvoda 2021” pályázat 

keretein belül. 

A cím ünnepélyes díjátadó ünnepségére 2021. november 17-én került sor Szentendre Városi 

Óvodák Egres úti Tagóvodájában, melyet Fekete Péter államtitkár úrtól vehetettem át. 

Nyertes pályázóként három éven keresztül viselhetjük a kitüntető címet, valamint a cím 

adományozását igazoló dísztáblát helyezhettünk el intézményünk épületén. Az elnyert másfél 

millió forint támogatás révén lehetőséget kaptunk egy komplex kulturális programcsomag 

kidolgozására és megvalósítására is a 2021–2022-es nevelési évben. 

Az idei évben pályázatot nyújtottunk be OVIKERT létrehozására az ORSZÁGOS ISKOLAKERT-

FEJLESZTÉSI PROGRAM Iskolakerti Alapozó Alprogram IV. ütemében, mely 2019. 

januárjában indult az Agrárminisztérium, mint fő támogató kezdeményezésével. Pályázatunk 

támogatásra került, melynek tartalma  

- Tudásátadás (Képzés biztosítása: az intézmény egy óvodapedagógusa ingyenes 30 órás, 

akkreditált „Óvodakerti alapozó” pedagógus-továbbképzésben részesül, valamint pedagógiai 

mentorálás biztosítása: az intézménynek gyakorlott kertvezető segít abban, hogy a kert 

kialakításánál és a hozzá kötődő tevékenységek szervezésekor minél sokoldalúbban 

érvényesüljenek a pedagógiai és az ökológiai szempontok.) 

- Eszközcsomag biztosítása (kertészeti eszközök és vetőmagok óvodás korosztály számára). 

Nagy figyelmet szentelünk a Tehetségígéretekre is, ezért nagy örömünkre szolgált, hogy 2021. 

szeptemberétől a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács illetékes szakmai bizottsága a tehetségpont 

működési kérelmüket elfogadta és dokumentumaikon mostantól jogosultak vagyunk használni 

mind a „Regisztrált tehetségpont” megjelölést, mind pedig a tanács által a tehetségpontok 

részére készített logót. 

Ez év januárjától örömmel vettük a Nemzeti Úszó Program kezdeményezését, melyen óvodánk is 

részt vesz. A program hosszú távú célja a gyermekek egészséges életmódra való törekvésének 

ösztönzése, és ezáltal életminőségük javítása. 

Bölcsődei és óvodai intézményeink, február 23-án egy helyszíni audit során Családbarát 

Munkahely/Szolgáltató Hely tanúsító védjegy minősítést szereztünk.  

mailto:jatekvar@szarvasnet.hu
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A Családbarát Hely olyan szervezet, mely a munkáltató és a munkavállaló, valamint a szolgáltató 

és a szolgáltatást igénybe vevő szempontjainak kölcsönös figyelembevételével támogatja a 

családon belüli szerepek betöltését.  

Figyelembe veszi a családok élethelyzetének változásait, csökkentve ezzel a szervezet 

elvárásainak és a családi környezet igényeinek összeütközéseiből fakadó konfliktusokat. 

És végül, de nem utolsó sorban óvodásaink is értek el eredményeket. A legfontosabb, amire nagyon 

büszke vagyok: Békés megye 11 óvodájából és 13 általános iskolájából összesen 239 pályamű 

érkezett a megyei agrárkamara által szervezett, A mezőgazdaság szépsége című rajzpályázatra. 

Óvodások kategóriában a 3. helyezett Bába Polli (Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje). 

Nagyon sikeres nevelési év a miénk. Minden nehézség ellenére is büszke vagyok, hogy 

szülővárosomban Szarvason a nemzeti pedagógus kar békés megyei elnökhelyettese, az Oktatási 

Hivatal közoktatási vezetője, valamint intézményvezető óvodapedagógus lehetek. 

Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Szári Napsugár Kindergarten Óvoda 

 

Óvodánk az alábbi sikereket érte el e nevelési évben. 

 

Ismét immár 3. alkalommal elnyertük a Zöld Óvoda címet.  

Első alkalommal megkaptuk a Biztonságos Óvoda díjat is. 

Az Óvodában idei évben korszerűsítettük a villanyhálózatot, mindenhová korszerű energiatakarékos 

led izzó került. 

Régi álmunk volt, egy térkővel fedett burkolat, ahová eső után is ki lehet menni a gyerekekkel, ezt is 

sikerült megvalósítani a tavalyi évben. 

Óvodánk ékessége pedig a nemrég elkészült és felavatott mini KRESZ pálya, ahol a gyerekeket 

a biztonságos közlekedés elsajátításában közlekedési táblák is segítik. Rollerrel, futó biciklikkel és 

kismotorokkal is tudják használni a gyerekek a pályát. 

Az avató ünnepségen a Bicskei Rendőrkapitányság munkatársai tartottak foglalkozást. 

 

       
 

Metzgerné Speier Katalin óvodavezető 
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Székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda-Kindergarten Maiglöckchen 

 

Az óvoda, ebben a nevelési évben három sikeres minősítő vizsgát tudhat maga mögött. Egy gyakornok 

Ped. I. fokozatba, két másik kolléga pedig Ped. II. fokozatba minősült. 

Óvodánk Mókus (Eichhörnchen) csoportja nagy sikert aratott énekes-táncos műsorával a Fejér 

Megyei Német Nemzetiségi Napon, melynek 2022-ben Etyek adott otthont. 

A Kacsa csoport pedig lázasan készülődik a Mesés Kiskertek programra, mely óvodásoknak szóló 

mesekeretbe helyezett kertépítő verseny. Székesfehérvár Önkormányzata és a Városgondnokság 

közös szervezésében valósul meg a Zichy ligetben május 27-én. 

 

 

Kóger Yvetta intézményvezető 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

MADARÁSZ IMRE EGYESÍTETT ÓVODA  -  KARCAG 

 

Intézményi kiemelt sikerek óvodáinkban a 2021-2022-es nevelési évben 

 

1. Zöld Óvoda 

 

Óvodai intézményünk 5 óvodája rendelkezik Örökös Zöld Óvoda, 4 óvoda Zöld óvoda címmel. Jász-

Nagykun-Szolnok megyében intézményünk SZIM óvodája látja el a Zöld Bázisintézményi feladatokat.  

 

2. Tehetségpont 

 

Madarász Imre Egyesített Óvodai Tehetségpontunk Akkreditált kiváló tehetségpont. A 

tehetséggondozás komplex programjainak megvalósítása valamennyi Gardneri területen működő 

tehetségműhelyeinkben valósul meg.  

A Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács programjait intézményünk szervezi, annak 

megvalósításának keretében a térség óvodáinak, iskoláinak tehetséggondozó jó gyakorlatai 

mutatkoztak be. A térség tehetséggondozó pedagógusai, támogatók számára Szakmai Fórum került 

megszervezésre, melyen digitális kompetenciák fejlesztése, a logikai tehetséggondozó műhelyek, az 

óvodai robotika területeken neves előadókat hallgathattak meg a nagyszámú érdeklődők. 

 

A Nemzeti Tehetség Program pályázatai kiemelt támogatást nyújtanak a műhelymunkák 

megvalósításához. Ebben a nevelési évben 6 tehetséggondozó műhelyünk és a térségi tehetség 

tanácsunk kapott támogatást. A megvalósított projektekről gazdag szakmai tartalommal, ajánlással 

projektfüzetek készültek. 
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Nagyné Szabó Etelka előadása Karcagon. 

 
 

3. Oktatási Hivatal Bázisintézménye 
 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Oktatási Központ bázisintézményeként ősszel és 

tavasszal Megyei Pedagógiai Napok keretében előadásokat, bemutató foglalkozásokat szerveztünk, 

melyeken a projektpedagógia, a környezettudatos nevelés, az élmény és tevékenységközpontú 

pedagógia, a művészeti nevelés, a tehetséggondozás és a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

nevelésének módszertanát mutattuk be a megye érdeklődő óvodapedagógusainak. 
 

4. Esélyteremtő Óvodák Módszertani Központ 
 

Intézményünkben 5 óvodánkban került kialakításra az „Esélyteremtő Óvoda”. Kialakítottuk az 

inkluzív nevelési környezetet, szemléletet. 
 

5. Munkaközösségek 
 

A Pedagógiai programunk megvalósítását 10 szakmai munkaközösség támogatja, melyek éves 

munkaprogramját gazdagítja rendezvények szervezése, módszertani megújulást, érzékenyítést 

támogató team munkák. 
 

6. Óvodai Kiválóság Klub 
 

A Jász-Nagykun-Szolnok megyében megalakult Óvodai Kiválóság Klub tagjai lettünk 2022-ben. A 

klub programjának keretében EFQM alapú önértékelést végzünk, melyhez kapcsolódóan intézményi 

fejlesztéseink alapján A Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszer értékelési szempontja alapján az 

Elismerés a Kiválóságért Bronz fokozatát célozzuk meg 2022. júniusában. 
 

7. Elismerések 
 

Teljes alkalmazotti közösségünk részére Ünnepi Pedagógus Napot szervezünk, melynek keretében 

kerülnek átadásra intézményi díjaink, 3 fő „Év pedagógusa”, 2 fő „Év munkatársa”, 1 óvodánk „Év 

óvodája” díjat kap. Emellett köszöntjük nyugdíjba vonuló kollégáinkat, akik Pedagógus Szolgálati 

Emlékérmet kapnak. 

Szabóné Szentesi Mária tagóvodavezető, mesterpedagógus Brunszvik Teréz díjban részesül.  
 

Gulyás Ferencné intézményvezető 

 

Köszönjük a fenti óvodák vezetőinek, hogy megosztották velünk eredményeiket. 

Hazánk valamennyi díjazott pedagógusának Gratulálunk!   

Élményteli, pihentető nyarat kívánunk minden óvodában dolgozó kollégának!   


