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             Vöröskeresztes Bázisovi vagyunk!  

 
 
2009-ben alakult meg a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kezdeményezésére a Bázisovik országos 
hálózata. 

                                     Mi a Bázisovi Program? 

 „A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisovi Programja egy nyitott elkötelezettségen alapuló szakmai 

hálózat, amely a mozgalom értékeinek és tevékenységének terjesztését és „élővé tételét” célozza az óvodai 

közösségek (pedagógusok, szülők, családok) valamint természetesen a kisgyermekek körében. 
 
A közösségi alapú gondolkodás jegyében az egyes tagóvodák önállóan tevékenykednek a Vöröskeresztben, 

teret adva a nevelő munkában (akár lefektetve a nevelési terv részeként) a mozgalom eszméinek és 
tevékenységeinek.”/ www.mivk.hu/ 

„A hálózati munka alapja egy a Bázisovi mozgalmát elindító szakemberek és vöröskeresztes tagok, 
munkatársak és önkéntesek által közösen megalkotott és elfogadott szakmai iránymutató, amelynek 
Modulprogram Koncepció a neve. Ez a modulokból álló dokumentum tartalmazza mindazokat a 

tevékenységeket, lehetőségeket és tematikákat, amelyekből egy-egy intézmény, vagy óvópedagógus kedve és 
lehetőségei szerint összeállíthatja vöröskeresztes programját, programjait.” / www.mivk.hu/ 

A modulprogramok: 

- Elsősegélynyújtás és baleset szimuláció 
- Véradás 
- Eszmeterjesztés 
- Napsugárzás 
- Egészségnevelés 
 
Kocsord község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Mátészalkai kistérségben. 

 

Óvodán négy csoporttal működik, 116 gyerekkel. 

A Bázisovi programba már az első lépéseknél bekapcsolódtunk. 

 Nevelőtestületünk három tagja vett részt Mezőkovácsházán a modulprogram-koncepció 

megalkotásában. 

Óvodánk valamennyi csoportja csatlakozott a programhoz. Óvodapedagógusaink bátran és 

aktívan vágtak bele e feladatba bevállalva mind az öt modulprogramot.  

Mindenki érezte, hogy, nagyon fontos célunk a MVK eszméinek, értékeinek, alapelveinek a 

megismertetése a gyerekekkel és a partnerekkel. 

 

 

 

 

 

http://www.mivk.hu/
http://www.mivk.hu/
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zs%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szabolcs-Szatm%C3%A1r-Bereg_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1t%C3%A9szalkai_kist%C3%A9rs%C3%A9g


Célunk: 

           A program segítségével az óvodás gyermek érdeklődésének felkeltése a VK iránt, olyan 

gyermekek nevelése, akik számára fontos lesz: a társadalmi segítségnyújtás, a másság 

elfogadása, az egészség, az élet védelme, környezetünk megóvása. 

       A gyerekeken keresztül a MVK értékeinek, alapelveinek, eszméinek eljuttatása a 

partnerekhez. 

 

        Helyi nevelési programunkat kiegészítve, a mindennapi tevékenységekben játékosan 

kívánjuk gyakoroltatni a programban meghatározottakat. 

A programunkban havonta konkrét modulok jelennek meg, de ezen kívül a csoportokban 

élmény és tapasztalat alapján bármely más modul is megjelenhet. 

A modulok megvalósításában az óvónők módszertani szabadsága érvényesülhet, de 

figyelembe véve a MIVK modulprogram- koncepcióját. Az óvónők kötött, kötetlen formában 

az aktualitást figyelembe véve bármikor a nap bármely szakaszában a gyerekek életkori 

sajátosságainak megfelelően kezdeményezhetnek. 

Fontos számunkra, hogy óvodánk minél több dolgozója, a szülők többsége regisztrált tag 

legyen. Továbbá igyekszünk pártoló tagokat toborozni településünkön. 

A program megvalósítását, végrehajtását dokumentáljuk, ötleteinket folyamatosan rögzítjük, 

összegyűjtjük, amelyet a programhoz később csatlakozó óvodák számára átadjuk. 

 

Szeretném bemutatni eddigi eredményeinket a modulok szerint: 

 

 

 
 

ESZMETERJESZTÉS: 

Nagyon eredményesnek mondhatjuk, mivel a gyerekeken, szülőkön kívül más partnereket is 

meg tudtunk nyerni e programunkhoz, / fenntartó, a falu lakossága/ 

Ennek érdekében a következő feladatokat tűztük ki célul és meg is valósítottuk. 

 Henry Dunnant munkásságának megismertetése, Mit kell tudni a Magyar Vöröskeresztről? 

Prezentációk, kisfilmek lejátszása, előadások szervezése gyerekeknek, szülőknek és a falu 

lakosságának a kábeltelevízión keresztül. 

A gyerekekkel a Vöröskeresztes embléma megismertetése. 

A gyerekek, szülők és az óvodánk dolgozóinak szemléletformálása a Vöröskereszt 

alapelveinek hirdetése által: emberiesség, pártatlanság, önkéntesség stb. 

Önkéntesek, véradók számának növelése. 

Eredményeink bemutatása a partnereknek.  

Esélyegyenlőségre nevelés és a sokféleség tiszteletének megélése a Vöröskereszt 

világmozgalom színességének bemutatásával. 

A Vöröskereszt tevékenységét támogatók számának növelése, tagtoborzás 

Társadalmi elismertség igénye. Eredményeinket az internet adta lehetőségek 

kihasználásával prezentáljuk. 

Gyűjtések szervezése: 

        Pénz gyűjtés a Haiti földrengés áldozatainak. 



        Pénz gyűjtés a vörös iszap katasztrófa áldozatainak. 

        Ruhagyűjtés, amit a mátészalkai Vöröskereszt segítségével küldtünk el a MVK-nek, 

melyben nagy segítséget nyújtott a Szülők Közössége. 

       Ruhagyűjtés a falu gyerekeinek. 

       Szorgalmaztuk szóban, plakátok kihelyezésével szülők körében, hogy telefonon hívják a 

MVK. számát, hogy segítsünk az árvízkárosultakon. 

       A Mikulásgyár számára, már két évben is nagydoboz kabalát küldtünk, hogy mi is 

segíthessünk a szeretet ünnepén, azokon a gyerekeken, akik nem tudnak ajándékhoz jutni. 

A kabalákat a Szülők Közösségétől kaptuk, melyet köszönünk nekik. 

    Műanyag kupakok gyűjtése folyamatosan településünkön egy kómában fekvő fiú 

gyógyításának megsegítésére. 

Jó példája az eszmeterjesztésének, hogy versíró pályázatot hirdettünk, ami nagyon sikeres 

volt. A verseket a MIVK vezetősége zsűrizte. A díjazást a Kocsordi Gyermekekért 

Közalapítvány biztosította. 
 

 

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ÉS BALASET SZIMULÁCIÓ 

 
 

Eredményeket ezen a területen is úgy tudunk elérni, hogy mi, akik a gyerekekkel 

foglalkozunk tisztában legyünk az alapvető elsősegély nyújtási ismeretekkel.  

  

 

E témakörben megfogalmazott feladatokat játékidőben szituációs játékokkal próbáltuk 

megismertetni a gyerekekkel, ha valóban történt sérülés, amit mi óvónők is tudtunk orvosolni 

igyekeztünk őket is bevonni./horzsolás, csípés, vérzés esetén pánikroham, hő ártalmak/. 

Fontos volt számunkra az elsősegélyláda taralmának megismertetése. 

 

Nagy hangsúlyt fektettünk az érzékszervi és mozgásszervi fogyatékosság közötti 

különbségekre, hogyan segítsünk, hogyan viselkedjünk velük. 

 Óvodánkban 3 gyerek autista és 2 gyerek látássérült. Pl: Gyógyszeres dobozon az írás 

kitapogatása, jelbeszéd megfigyelése- 

 

Nagy öröm számunkra, hogy minden évben az Elsősegélynyújtás Világnapján részt vettünk az 

Európai Uniós Közlekedésbiztonsági kampányon. A Bázis iskolával közös programban 

vettünk részt. Előadást hallgathatunk meg a gyerekekkel együtt. Az előadók a rendőrség, 

tűzoltó, mentők képviselői, akik az elsősegély fontosságáról beszéltek. Nagyon érdekes volt a 

gyerekek számára a baleseti szimuláció, amelyet az AMBUBABÁN mutatott be egy 

mentőtiszt. Az iskola aulájában rajz kiállítást tekinthettünk meg az iskolás gyerekek 

munkájából. 

Nagycsoportosaink verses, zenés, táncos műsorral készültek. Témája: a helyes közlekedés.  



 

A Bázis iskola 11. alkalommal szervezte meg az elsősegélynyújtó és csecsemőgondozó 

versenyt, ahol mi is részt vettünk. 

Óvodásaink öt csoportban 4-4 fővel mutatták be az öt modulprogramot a versenyző 

gyerekeknek, akik élvezettél figyelték és nagy tapssal jutalmazták gyerekeinket.  

 

VÉRADÁS 

 
 

Minden alkalommal mi is aktív részesei vagyunk a véradás szervezésének. Meghívót 

készítünk, amit a gyerekek szüleik érkezésekor adtak át az óvó nénikkel közösen. A nap 

folyamán ajándékokat készítettünk a vért adó szülőnek és ezzel ajándékozta meg gyereke. 

„Az életet mentő szülőket” lefényképeztük és a Bázisovi Híradó faliújságra helyeztük, 

ezzel is ösztönözni kívántuk a többieket. 

E napokon a csoportokban a kezdeményezések témája: a vér fontossága, szerepe. A csoportok 

vizuális tevékenységében is megjelenik, pl.: vércseppek festés, mozaik, véradás rajzolása. 

Hogyan képzeled a véradást? „Véradó nap fűzér” a véradás napján az óvodai űzenőfalat 

díszíti, melyet az ovisok készítenek. Memória kártya, kirakó készítése vércsepp figurák 

felhasználásával. Labirintus játék - vezesd el a vércseppecskét a szívhez. Sordísz készítés: 

vöröskereszt, vércsepp…..folytasd.  

Megismertettük őket/nagyobbakat/ a vércsoportokkal a szülő megkérdezése alapján 

megbeszéltük, hogy ki kinek tudna segíteni majd ha, nagy lesz. 

 

NAPSUGÁRZÁS 

 
A kábel televízión www.napsugarzas.hu oldalról a következő tájékoztató filmek levetítésére 

került sor.          

   ∙Az ózonréteg és a napsugárzás 

                            ∙Barátunk a nap 

                            ∙Az ultraibolya sugárzás 

                            ∙Mit tanulhatunk az állatoktól? 

                            ∙Bőrtípusok és a Naptőke 

                            ∙Az ózonréteg védelme 

                            ∙A biztonságos napozás szabályai 

Csoportokon belül az óvodában mi folyamatosan levetítjük. 

Célunk ezzel: felhívni a lakosság figyelmét a Nap káros hatásaira, veszélyeire, s továbbá 

hogyan óvjuk egészségünket. 

A nap folyamán versek, mesék, mondókák tanulásával ismerkedhettek a gyerekek a Nap jó és 

káros hatásával. 

http://www.napsugarzas.hu/


Szép eredményről számolhatok be, mivel egyre több szülő figyelt oda, hogy gyerekek fejére 

fejkendőt, kalapot tegyen. Mi is ügyeltünk arra, hogy a hűvösön játszanak, sok folyadékot 

igyanak. A gyerekekkel közösen ültetett fáink szépen növekednek. 

 

 

 

EGÉSZSÉGNEVELÉS 

 
 
Nagyon sok segítséget kaptunk a szülőktől. Egész évben biztosították a gyerekek számára a 

gyümölcsöket, zöldségeket. A gyerekek nagyon élvezték a saját kezűleg elkészített salátákat s 

közben az egészséges életmódról szóló verseket, dalokat tanulhattak.  

A szülőket és a többi partnereket is aktivizáltuk, amikor az egészség hét keretén belül 

bevontuk őket a közös tevékenységekbe. Piaclátogatás a szülőkkel, kirándulás,faültetés, 

sportnapok,  káposzta savanyítás a Hóvirág nyugdíjas klub tagjaival és a gyerekek szülei az 

egészséges táplálkozás fontosságáról kezdeményezést tekinthettek meg. 

Minden évben EGÉSZSÉG-BETEGSÉG-EGÉSZSÉGES ÉLETVITEL címmel előadást 

hallgathattunk meg a szülőkkel együtt, melyet a gyermekorvosunk tart. 

 

 

Örömmel veszünk részt e programban, büszkék vagyunk arra, hogy a szülők is nagyon 

lelkesek, s intézményünk partnerei is támogatnak bennünket. 

 

 

   Úgy gondoljuk, hogy célunk eredményes legyen, nekünk, óvónőknek is ismerni és vallani 

kell a MVK eszméjét. A Vöröskereszt értékeinek birtokában tudunk önkéntességre nevelni 

gyerekeinket és megfelelni a mozgalom egyik alapvetőbb értékének: MEGTANÍTANI, hogy 

JÓ ÉRZÉS SEGÍTENI. 

 

„Nem kell nagy dolgokat tenni, 

  csak kis dolgokat nagy- nagy szeretettel.” 

                                                        (Teréz anya) 

 

 

Kocsord,2012-03-10 


