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A Kocsordi Napközi Otthonos Óvoda, mint a Magyar Vöröskereszt Bázisóvodája” A Magyar 

Ifjúsági Vöröskereszt 2011.évi Innovációs Alap által kiírt pályázatban sikeresen szerepelt. A 

„Tedd tartalmasabbá az óvodai életet a Bázisovi programmal”címmel megnyert pályázatunk 

szakmai értékelését, szeretném bemutatni.  

 

A program megvalósulásának főbb állomásai: 

 

„Tedd tartalmasabbá az óvodai életet a Bázisovi programmal”címmel megnyert pályázatunk 

egyszeri projekt volt, mégis megszervezése, előkészítése, folyamatos feladatokat adott a 

nevelőtestület számára. Ahhoz, hogy a tervezett projekt rövid és hosszú távú céljainak eleget 

tudjunk tenni, mindenkinek tudni kellett a feladatát. Az egy napos rendezvény lebonyolítását 

sok részfeladat előzte meg.  

 

Első és legfontosabb feladatunknak tekintettük a Bázisovi modulprogram-koncepció 

moduljainak a feldolgozását, még pedig úgy, hogy a programban meghatározott elméleti 

anyagot gyakorlati példákkal mutassuk be az óvónők számára. 

Projektor segítségével, a már meglévő fényképeink beillesztésével, amelyek eddigi 

munkánkról tanúskodnak, készítettük el az öt modulprogram bemutatását. A program ilyen 

jellegű feldolgozása közben, arra a következtetésre jutottunk, hogy szükség lenne, néhány 

helyen a módosítását kérni, hiszen az óvodákban is többször került már sor a Helyi Nevelési 

Programok felülvizsgálatára, módosítására. 

 

Közben lefénymásoltuk minden intézmény számára a Bázisovi programot, a Magyar 

Vöröskereszt 130 éves évfordulójára készült verseinket, s CD-re tettük a rendezvényen 

bemutatott öt modulprogramot, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Innovációs Alap által 

támogatott „Ép testben- Ép lélek” című nyertes pályázatunk képes bemutatóját, 

eredményeinket. Henry Dunantról szóló filmet, Mit kell tudni a Vöröskeresztről készült 

prezentációt, valamint azt, hogy mi is az a Bázisovi program./30 db/ 

 

Célunk ezáltal, hogy minél több információt adjunk a Vöröskeresztről, a Bázisovi programról. 

 



A meghívott 19 óvodából 12 óvoda 23 fővel képviseltette intézményét. Büszkék voltunk 

arra, hogy a megyei, területi és helyi Vöröskereszt munkatársai valamint településünk vezetői 

is megtisztelték rendezvényünket./20 fő/ 

Külön öröm volt számunkra, hogy Széles Istvánné a helyi Vöröskereszt titkára, 16 db pólót 

biztosított, ami a Vöröskereszt és a Bázisovi maci emblémával volt ellátva, és a rendezvényen 

valamennyien ebben képviseltük intézményünket, ezzel is kifejezve összetartozásunkat. 

 

 

 

„Tedd tartalmasabbá az óvodai életet a Bázisovi programmal”című rendezvényünket, 

Somlyai Lászlóné a Mátészalkai Vöröskereszt vezetője köszöntötte. 

 Középső csoportosaink ünnepi műsora követte ezt. Kis műsoruk az öt modulprogram 

verseiből, dalocskáiból készült, nagyon ügyesek voltak, ami már jól motiválta a jelenlévőket. 

Az óvónénik felkészültsége emelte a rendezvény színvonalát. A Mezőkovácsházán 

megalkotott programot gyakorlati példákkal alátámasztva, fényképekkel illusztrálva mutattuk 

be az érdeklődő óvónőknek.  

A tartalmas előadások után a szünetben szendviccsel, pogácsával, ásványvízzel és meleg 

teával kedveskedtünk vendégeinknek. A program gördülékeny lebonyolításában aktívan részt 

vettek a dajka nénik, az óvodatitkár és az élelmezésvezetőnk is. A rendezvényen szereplő 

gyerekeket ivólével és egy müzli szelettel jutalmaztuk, de másnap óvodánk többi gyereke is 

egy-egy müzli szelettel térhetett haza. 

A nagyobb gyerekek öt csoportot alkotva az öt modulkoncepciónak megfelelően 

gyakorlatban bemutatták, hogy ők már mit tudnak.  

A résztvevő óvónénik és meghívott vendégeink, az ott lévő gyerekek és szüleik kedvét 

tovább fokoztuk az ovi elnöki értekezleten tanult „Nád a házam teteje” kezdetű játékos, 

mozgásos dallal. 

Az óvónők előadását bővítettük Szabó Károlyné Bázisiskola tanárelnökének a 

beszámolójával, aki szívből beszélt a Bázisiskola és óvoda kapcsolatáról, valamint 

településünk humanitárius tevékenységéről. 

Úgy éreztük ez a rendezvény nem múlhat úgy el, hogy ne ismertessük meg a résztvevőkkel 

az „Ép testben-ép lélek” címmel megnyert másik projektünket. A nap folyamán 

megtekinthették azt a kiállítást, ami a már elkészült fényképekből és a meghirdetett 

rajzpályázat alkotásaiból készült. 

Streets- filmmel búcsúztunk el. 

 

Az óvodák megkapták a bázisovi programot, saját verseinket, feladatlapokat s az általunk 

készített CD-t, valamint az ovielnöki értekezleten kapott Márton medve Fogkeféje című 

könyvet. 

 

 

Úgy gondoljuk e nyertes projekttel sok mindent nyertünk és nyertek kolleganőink, s 

mindazok, akik ezen a rendezvényen megjelentek. A vélemények azt tükrözték, hogy 

megvalósítottuk azt a célt, amit kitűztünk ezzel a rendezvénnyel, s reméljük, hogy ha egy 

kicsit is, de hozzájárultunk ahhoz, hogy a Vöröskereszt értékeit közvetítve megdobogtattunk 

kedves vendégeink szívében valamit, növelhetjük azon gyerekek számát, akik 

bekapcsolódnak a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisovi hálózatába. Még bizonyosabbá vált 

számunkra, önkéntes szervezők számára, hogy egységben az erő, csak közösen, csapat 

munkában érhetünk el eredményeket. Nagyobb hírnevet, elismerést szereztünk óvodánknak.  

E projektnek közösségkovácsoló ereje megmutatta mire vagyunk képesek. Bevallom őszintén 

nagyon boldogok voltunk, amikor magunkra maradtunk. Büszkék voltunk magunkra, sírva-



kacagtunk, kacagva-sírtunk. Büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Vöröskereszt 

Bázisóvodája vagyunk, s méltónak érezzük a Bázismacit az óvodánk bejáratánál. Reméljük, 

most már sokan tudják, hogy mi a Vöröskereszt hét alapelvét nagyon fontosnak tartjuk. 

 

Beszámolómhoz szeretném csatolni a Magyar Vöröskereszt SZ.-Sz.-B.megyei szervezet 

képviselőjének valamint öt óvoda véleményét rendezvényünkről. Az ott leírt vélemények jól 

tükrözik, hogy milyen hatása volt a programnak a közösségre. 

Továbbá elküldöm, a rendezvényről készült videó felvételt is. 

 

 

 

 

 

                                         „Összejönni- jó kezdés. 

                                           Együtt maradni- haladás. 

                                           Együtt is dolgozni- siker.” 

                                                              ( Henry Ford) 
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