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„Nem kell nagy dolgokat tenni,
csak kis dolgokat nagy- nagy szeretettel.”
(Teréz anya).
Óvodánk a Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda 2009/2010 nevelési évben elsőként csatlakozott a
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisóvodai Hálózatába. Büszkék vagyunk arra, hogy a bázisovi
program megalkotásában 2009-ben intézményünket Mezőkovácsházán 3 óvónő


Bóla Bán Istvánné,



Makkai Lászlóné,



Katona Károlyné- képviselte, akik aktívan részt vettek a program kidolgozásában.

Ennek köszönhetően alakult meg óvodánkban Vöröskeresztes Alapszervezetünk, melynek
Elnöke: Katona Károlyné Óvodavezető,
Titkára: Pethőné Jakab Zsuzsa óvodavezető-helyettes
Bázisovi elnök helyettes: Makkai Lászlóné
Célunk a MVK eszméinek, értékeinek, alapelveinek a megismertetése a gyerekekkel és a
partnerekkel.
A 229/2012. (VIII. 28) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
meghatározta az óvodai pedagógiai programok módosítását.
Ennek alapján óvodánk a Bázisovi programot a pedagógiai programba emelte be. Ez azt jelenti,
hogy óvodánk feladatai közé tartozik a megvalósítása. Örömmel tettük ezt, hiszen úgy érezzük,
igazán elkötelezettek vagyunk e program iránt. Kiemelt helyen szerepel a Baleset-megelőzés
és elsősegélynyújtás a pedagógiai programunkban.
Továbbá-e program segítségével, feladatunk olyan fiatalok nevelése, akik számára fontos az
önzetlenség, a segítségnyújtás, a másság elfogadása.
Az eddig eltelt időszakról, tevékenységeinkről írásos dokumentumok, fényképek, felvételek
készültek. Eredményeinkről az ovielnöki értekezleteken is folyamatosan beszámolunk, ezekről
minden esetben prezentáció készült.
Értékelésemet az Öt modulprogram szerint készítettem el:
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ESZMETERJESZTÉS
Vöröskeresztes bázisóvodaként tudatosan törekszünk arra, hogy jelenjen meg munkánkban a
Vöröskereszt eszmeisége és ennek megfelelő magatartásformák jellemezzék gyerekeinket.
Minden nevelési év januárjában szülői értekezletet tartunk, ahol fontosnak tartjuk
megismertetni a Bázis ovi programot. Bemutatjuk az Henry Dunnant életéről szóló kisfilmet,
Mit kell tudni a Magyar Vöröskeresztről? – valamint a prezentációkkal alátámasztott
modulprogramokat.
A falu lakosságát a kábeltelevízión keresztül kívántuk megnyerni. Rendezvényeinket a
település kábeltelevíziója minden alkalommal közvetíti a település lakóinak.
A Humanitárius település és a bázisóvoda avató ünnepélyére rajz pályázatot hirdettünk. 50
pályamű érkezett, melyeket a gyerekek otthon a családdal együtt közösen készíthettek el.
Nagyon szép alkotások születtek, ezeket a vállalkozók által felajánlott ajándékokkal
jutalmaztunk. A kulturális műsor végén élőláncot alkotva vonultunk végig a Polgármesteri
Hivatalhoz, majd az óvodánkhoz.
A Magyar Vöröskereszt 130 éves évfordulójára versíró pályázatot hirdettünk, melynek
köszönhetően 25 versünk született, melyet a szülők a gyerekeikkel készítettek és a
nevelőtestületünk két tagja: Bóla Bán Istvánné, Katona Károlyné is részt vett benne. Verseinket
vöröskeresztes rendezvényeinken adják elő a gyerekeink, ugyanakkor szívesen adjuk közre az
óvodáknak.
A MIVK és a MVK születésnapjára minden évben műsorral készülnek az óvoda gyerekei és
óvónői.
2011-ben a „Tedd tartalmasabbá az óvodai életet a Bázisovi programmal” nyertes
pályázatunkkal a program bemutatása mellett fontos cél volt az eszmeterjesztés.
Ezen a napon a gyerekek, szüleikkel együtt a Vöröskereszt eszméivel, értékeivel
ismerkedhettek. Különböző vizuális témákkal tették szebbé ezt a napot. Verssel-saját,
verseinkkel, dalokkal köszöntötték a jelenlévőket.
Az év folyamán puzzle kirakóval ismertetjük meg velük az emblémákat, játékosan az
alapelveket, beszélünk Henry Dunnant életéről. Már kiscsoportban megismertetjük a
gyerekekkel a bázisovi indulót, melyet lelkesedéssel énekelnek vöröskeresztes programjainkon.
Fontos feladatunknak tartjuk, hogy megismerjék a vöröskereszt szimbólumait.
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Gyerekeink számára az óvónők a nevelőtevékenységbe ágyazottan játékidőben minden
lehetőséget megragadnak, arra, hogy a Magyar Vöröskereszt

eszméit

terjesszék.

Megismerkedtek gyerekeink a Vöröskereszt alapítójával, az emblémákkal, az alapelvekkel.
Az öt modulprogram eredményes megvalósításához hozzájárul a nevelőtestület valamennyi
tagja, gyesen lévők és volt dolgozóink:
Bodóné Jakab Edit,

Bakos Jánosné

Bóla Bán Istvánné,

Imre Gyuláné

Czine Endréné,

Kanyó Bálintné

Kücsönné Pongó Ildikó,

Tóth Csabáné

Makkai Lászlóné,

Lengyelné Radványi Edit

Jakab Zsuzsa,

Seresné- Czellár Anita

Nagy Beatrix

Széles-Orosi Gabriella

Katona Károlyné
Továbbá segítették munkánkat az intézmény valamennyi dolgozója.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS és BALESET- SZIMULÁCIÓ
Fontos, hogy rájöjjenek az óvodások: egy kis odafigyeléssel és óvatossággal rengeteg baleset
és a vele járó fájdalom elkerülhető lenne. A gyerekek megismerkednek a vészhelyzetek, vagy
balesetek során elvégzendő legfontosabb teendőkkel, illetve ezek közül is azzal, amit ők el is
tudnak végezni. Ide tartozik a segítséghívás (felnőtt értesítése, vagy esetleg mentőhívás), a
beteggel való kapcsolatteremtés és a könnyebb sérülések ellátása. A gyerekek megtanulják,
hogy egy-egy hétköznapi tárgy (pl.: bicikli,

mászóka, autó, gyógyszer)

milyen

veszélyforrásokat hordoz magával, illetve mire érdemes odafigyelniük a balesetek megelőzése
érdekében. Módszere a szerepjáték, mesélés, bábozás, könyv és képolvasás, társasjátékok,
beszélgetés.
Elméleti és gyakorlati ismereteket kaptunk és kapunk Szabó Károlynétól a Bázisiskola tanár
elnökétől. Tudásunkat bármikor felfrissíthettük az általa elkészített kész programból. Több
esetben különböző rendezvényeken mindig igyekeztünk ilyen jellegű bemutatókat szervezni,
ahol ennek eredményességéhez hozzájárult: Sipos-Papp Tünde, Somlyai Lászlóné a
Mátészalkai Vöröskereszt területi munkatársai, Bere László mentőtiszt, Kósa László, Stefán
László, Horhály Csaba mentőápolók.
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A gyerekekkel a programban meghatározott feladatokból emeltünk ki egyet-, egyet, s az adott
hónapban azt igyekeztünk kidomborítani, megvalósítani. Ismerik a mentő hívószámát,
nagycsoportban már ügyesen tudják hívni a mentőket, melyet az iskolában megrendezésre
kerülő elsősegélynyújtó napokon, óvodai rendezvényeinken gyakorlatban is bemutatták és
bemutatják gyerekeink. Ismerik a mentőláda tartalmát, a nagyobbak sérülést is tudnak kötözni.
RENDEZVÉNYEKEN VALÓ RÉSZVÉTELÜNK

2010. Európai Uniós Közlekedésbiztonsági Kampányon való részvétel
2011. Elsősegélynyújtó és csecsemőgondozó verseny
2012. Közlekedésbiztonsági Nap- Kocsord Bázis iskola
2012. Közlekedésbiztonsági Nap - Alma nap- Csenger
2013.Megyei Elsősegélynyújtó Verseny –a Bázisiskolában
2014 Elsősegélynyújtó verseny – a Mátészalkai Vöröskereszt és a PROAKCIÓ KFT
szervezésében részt vettünk a Kocsordi Bázisiskolában.
2015. Óvodánkban- Kocsordi Gyöngyfüzérhét keretén belül:
Mátészalkai Rendőrség bemutatkozása
A Felső- Tisza vidéki Búvár és Mentő és Közhasznú Egyesület életmentő akciójának
megtekintése
A Mátészalkai Járási Hivatal Népegészségügyi Intézetének drog prevenciós előadása,
2016. Elsősegélynyújtás Világnapja csoportszinten emlékeztünk meg, ahol segítségünkre volt
Szabó Károlyné.
Elsősegély nyújtási könyveket tanulmányoztunk, új kötözési technikákat és a stabil oldalfekvés
mozzanatait e könyvek segítéségével sajátítottuk el, melyeket fotókkal is dokumentáltunk.
2017. Mint minden évben most is megemlékezünk az Elsősegélynyújtás Világnapjáról, ahol a
szülők és gyerekek megismerkedhetnek a szakszerű újjáélesztéssel és az elsősegélynyújtás
alapjaival.
Nagy hangsúlyt fektetünk a baleset megelőzésre, ennek érdekében a gyerekekkel ismertetjük
a veszélyforrásokat, igyekszünk kialakítani bennük az egymás iránti felelősségérzetet.
Elsősegélynyújtás és baleset- szimulációs játék során megismertetjük őket az orvosi táska, a
mentőláda tartalmával. Eljátsszuk, hogy szükség esetén hogyan kell értesíteni a mentőket,
gyakoroljuk a mentő hívószámát, sebkötözést. Orvostól való félelmüket Demény Ottó: Doktor
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bácsi című versével, valamint Mese a vízilóról, aki félt az oltástól mese meghallgatásával
oldjuk.
Az elsősegély bemutatása fontos szerepet kap, minden évben a FUT a KOCSORD sport
rendezvényen is, ahol a Mátészalkai Mentőszolgálat képviselői, valamint a Mátészalkai
Vöröskereszt munkatársai gondoskodnak ennek hiteleségéről.
Tűzriadó megtartása nagyon fontos, hiszen a gyerekek gyakorolhatták, hogy veszélyhelyzetben
hogyan kell viselkedni, kipróbálták a menekülési útvonalat.
A VÉRADÁS fontosságát már kiscsoportos korban megkezdjük tudatosítani. A Bázisovi
versek megismerésével még érthetőbbé és fontosabbá válik ez a modul is a gyerekek számára.
A szülők a faliújságon jelezhetik részvételüket, minden szülőnek meghívót készítünk.
Véradások alkalmával a szülőket ösztönözzük az önkéntes véradásra, hangsúlyozzuk a véradás
fontosságát, valamint tagtoborzást végzünk. A gyerekekben is igyekszünk kialakítani ezt a
szemléletet, ezért érdeklődésüket Csöpke és Csepke vércseppecskék megfestésével fokozzuk.
A Véradás szervezésének mi is aktív részesei vagyunk. Meghívót adunk minden gyerek
szüleinek. Óvodánkban már két alkalommal szerveztünk véradást, családi nappal egybekötve,
ahol bográcsban kolbászos paprikás krumplit főztünk a szülőkkel együtt. Ez volt a
legsikeresebb véradás a településen a 2013 - as évben.
2015. - ben vállalkozóktól gyűjtött ajándékokkal kívántuk sikeresebbé tenni a véradást.
Gyerekeink a nap folyamán ajándékokat készíthetnek „az életet mentő szülőknek” A véradáson
résztvevő szülőket lefényképezzük és a Bázisovi Híradó faliújságon büszkélkedhettek vele a
gyerekek.
Ezen a napon vércseppeket festenek, különböző vizuális technikákkal alkotnak gyerekeink.
Beszélgetnek a véradás fontosságáról, verseket tanulnak.
Két alkalommal vettünk részt a „Véradással egybekötött családi napon, ahol a szülőket
ösztönöztük az önkéntes véradásra, valamint tagtoborzást végeztünk.
2016. szeptember 09.-én Családi nappal egybekötött VÉRADÁS-t szerveztünk.
Az eredményességhez hozzájárultunk, hiszen többen eljöttek a családokból és a település lakóit
is megkínáltuk a bográcsban készült kolbászos krumplival, mely nagy sikert aratott.
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2017.06.08.-án a Véradást a családokkal a Véradásszervezést népszerűsítő rendezvények,
programok, flashmob-ok és egyéb alternatív nyilvánosságot biztosító interaktív megjelenések
támogatása című pályázat keretében valósítottuk meg,
Már gyermekeink is tudják, hogy mit jelent az "adj vért és ments meg három életet" szlogen,
hiszen már óvodáskorban igyekszünk megalapozni azokat az ismereteket, hogy miért fontos a
véradás napjainkban és hogy milyen jó segíteni embertársainkon.
Sajnos az időjárás közbeszólt így két helyszínen bonyolítottuk le a rendezvényt, s ezért a
bográcsozást sem tudtuk megvalósítani. A véradás a Művelődési Házban a családi nap az
óvodában került megszervezésre

NAPSUGÁRZÁS
„Barátunk a Nap?!”, Ózon Oszkár, stb. ismeretterjesztő kisfilmek lejátszásával motiváljuk a
gyerekeket és a szülőket. Szép eredmény értünk el, nyáron egyre több szülő figyelt oda, hogy
gyereke fejére fejkendőt, kalapot tegyen. Mi is ügyelünk arra, hogy a hűvösön játszanak, sok
folyadékot igyanak gyerekeink. A gyerekekkel közösen ültetett fáink szépen növekednek.
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Játékosan: versek, mesék, dalok segítségével hívjuk fel a gyerekek figyelmét a Nap jó és káros
oldalára. A nyári hónapokban beszélgettünk ezek fontosságáról, tanulmányozzuk az UV
sugárzásmérőt, Minden évben részt veszünk a Dm pályázatain, az itt nyert naptejjel kenjük be
gyerekeinket, használjuk a megnyert oktató játékokat.
2012. A dm Nap Gyermekei
2013. A dm Nap Gyermekei
2014. a dm Nap gyermekei Pályázat
E pályázatokat Katona Károlyné készítette
2015. a dm Nap gyermekei Pályázat
Ez a pályázat különösen kiemelkedik a többi közül, hiszen egy mese megírása volt a feltétel,
melyet Bóla Bán Istvánné írt. A mese tartalma a Vöröskereszt eszmeiségét tartalmazta.
A mese címe: A dm Tóni és a Nap
2016. a dm Nap gyermekei Pályázaton, már ötödik alkalommal a dm napvédő termékeiből,
és oktató anyagából részesülhettünk.
Ebben az évben pld: árnyékolást készítettünk, festés, batikolás technikájával.
A pályázatot készítette: A Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda nevelőtestülete
2017. a dm Nap gyermekei Pályázat
Tudjátok, hogyan működik a Napóra?
Az idén óvodánk előkertjébe egy napórát készítettünk, melyet el is bíráltak, melyet naptejjel,
színezőkkel, és társasjátékokkal jutalmaztak. Továbbá arra törekedtünk, hogy az ismeretnyújtás
mindig élményszerű legyen, s ezáltal megalapozódjanak a gyermekek e területen kialakítható
képességei.
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EGÉSZSÉGNEVELÉS
Az egészséges életmódra nevelésben óvodánk költségvetése, az IPR pályázat - sajnos ez
megszűnt - és a szülők sokat segítenek. Ennek köszönhetően minden évben sikerült
megszervezni az egészséghetet, amely minden alkalommal nagyon eredményes volt.

Az Egészség-hét keretén belül Dr. Adorján Zsuzsanna gyermekorvos előadásait hallgathatták
meg a szülők és a jelenlévő más partnerek a következő témakörben.
2010.„ÖSSZEFOGÁS A BÁRÁNYHIMLŐ ELLEN”
2011. EGÉSZSÉG-BETEGSÉG
2011. HOGYAN ÉLJÜNK EGÉSZSÉGESEN?
2011. TUDATOS, KÖRNYEZETBARÁT ESZKÖZÖK VÁSÁRLÁSA ÉS HASZNÁLATAaz óvónők előadása
2012.„ÉTELED AZ ÉLETED”
2013. GONDOLKODJ EGÉSZSÉGESEN
Nagyon sikeres és minden évben igyekszünk megszervezni a FUT a KOCSORD sport
rendezvényünket. Ezzel is célunk az egészséges életmódra nevelés, de ugyanakkor a
Vöröskereszt eszmeiségének a hirdetése.
E sport mozgalmunknak aktív részesei:


a fenntartó



a Hóvirág Nyugdíjas Club,



a Baráti Nők Köre,



az iskola gyerekei,



a szülők,



a település lakossága
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FUT A KOCSORD sport mozgalmunk már hagyománnyá vált. Nagyon büszkék vagyunk,
hogy ezt település szinten valósítjuk meg.

A 2016/17 nevelési évben 2016. szeptember 30.-án újra megrendeztük a „FUT a KOCSORD
5.” sport rendezvényünket. Igyekeztünk még színvonalasabbá szervezni, bevonni az iskola
tanulóit. Ennek érdekében hirdettük meg a tutajt készítést is.
Minden rendezvénynek van egy vagy több konkrét célja, amiért azt megszervezzük.
Célunk volt:
az egészséges életmód hangsúlyozása,
a VK eszmeiségének hirdetése,
a település lakosságával, a partnerekkel való jó kapcsolat ápolása, erősítése.
Ezen a napon lehetőségünk volt újra az elsősegély-nyújtási ismeretek gyakorlására is. Ez a
programunk, szinte lehetőséget ad a BÁZISOVI majdnem valamennyi modulprogramjának a
megismertetésére:
Egészségeséletmód
Elsősegélynyújtás
Eszmeterjesztés
Szép hagyomány ezen a napon, hogy az első három helyezettet éremmel és serleggel
jutalmazzuk. A helyi Vöröskereszt Alapszervezet titkára Széles Istvánné minden évben
gondoskodik arról, hogy a sport rendezvény legfiatalabb és legidősebb résztvevője is
jutalmazva legyen.
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A sikereségéhez hozzájárultak a Mátészalkai Területi Vöröskereszt munkatársai. A
gyerekek egy 13+1 TOTÓ-t tölthettek ki, melyben a kérdések a Vöröskereszttel volt
kapcsolatosak. Már ott a rendezvényen javításra került, és több gyerek a szüleivel
könyvjutalomban részesülhettek. Mint minden évben most is megfestették gyerekeink a
köveket, melybők közösen raktuk ki a Vöröskeresztet, és majd a rendezvény végén,
LuiAmstrong: Csodálatos világ című zenéjére mécseseket gyújtottunk és helyeztük el a
vöröskeresztbe. A léggömb felengedés sem maradhatott el most sem, melynek
felemelkedését izgatottan figyeltünk. Öröm volt számunkra, hogy évről-évre egyre
sikeresebben rendezzük, szervezzünk meg.

Ezt a hagyományt nem szakítottuk meg, igy 2017. szeptember 29.-én szerveztük meg 6.
alkalommal.
Minden évben-novemberben rendszeresen megtartjuk óvodánkban az egészség-hetet.
Az egészséges életmód kialakítását nemcsak a gyerekek, de a szülők részére is fontosnak
tartjuk. Ez a hét lehetőséget ad megismertetni mind a gyerekeket, mind a szüleiket a zöldségek
és gyümölcsök változatos felhasználási formáiról.
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A teák gyógyító hatását, a testmozgás fontosságát és rendszerességét is hangsúlyoztuk.
Lehetőség van vérnyomás, magasság és súly mérésére.
Ekkor kerül sor a Bázisóvoda emblémáinak népszerűsítésére is. A gyerekek különböző vizuális
technikákkal készíthetik ezeket.
A magas kalória fogyasztás veszélyeire hívjuk fel figyelmüket Pl. a Kalória hercegnő című
mesével. Játék közben gyakorolják a tisztálkodási tevékenységeket, Pl. babafürdetés, és
megismertetjük őket a tisztálkodás fontosságával. Megismerkednek a fogorvossal, a fogápolás
eszközeivel. A kézmosás fontosságát mélyítjük kedvenc dalocskánkkal is (Piszkos a kezem).
Kihasználtuk a kedvező időjárást, sokat tartózkodtuk a szabadban és életkoruknak megfelelő
futó-fogó játékokat szerveztek. Az óvoda környékén rövidebb, hosszabb sétákat tettek,
valamint télen, a friss levegőn téli játékokat játszottak. Egészséghét keretében a gyerekek
egészséges táplálkozási ismereteit bővítették az óvónők. A vitamin szükséglet pótlásának
érdekében több szülő is hozott be gyümölcsöt.
Az Egészséghét a szülők támogatásával valósult meg. Mint minden évben most is eljött hozzánk
a FOG-DOKI. A védőnő több alkalommal látogatott el hozzánk.
Egészségnevelési programunkat segítették a következő módszerek, pályázatok




előadás egészségügyi szakember bevonásával: fogorvos,
sport rendezvények a szülőkkel, partnerekkel
kirándulások a településre

2013. a Generali a Biztonságért Alapítványnak benyújtott Szimba intézményi pályázat: két
hetes „Betegségmegelőzés, egészségmegőrzés az intézményben” című program megvalósítása
2017. Egészségmegőrzés, prevenció- 1paletta domestost nyertünk, mellyel a családokat
támogattuk.
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KÖRNYEZETTUDATOS ÉLETMÓDRA NEVELÉS

Arra törekszünk, hogy környezetvédő, természetszerető személyiségüket kialakítsuk, ezért a
környezet szeretetére, gondozására hívjuk fel figyelmüket a Takarítási Világnapon, a Víz és
Föld napján.
Környezetvédelmi tevékenységek a szülőkkel, partnerekkel
o papírgyűjtés
o fémdoboz gyűjtés
o brikett készítés
o komposztkészítés
o kísérletezés a Föld Napján: különböző anyagok tárgyak földbe
helyezése, melyet egy év múlva megkeresnek a földben, és megnézik mi
történt?
o Föld Napján zöld pólóban ünnepeltek a gyerekek, szülők, óvónő

A Bázisovi modulprogramjait a témához illő versekkel, mesékkel és dalokkal igyekszünk
szemléletessé, figyelemfelkeltővé tenni a gyerekek számára. A gyerekek több alkalommal
megnézték a Helpmann mesét, melyet minden alkalommal nagy érdeklődéssel figyeltek
Gyűjtéseink:
PÉNZGYŰJTÉS a vörös iszap áldozatainak. Haiti földrengés áldozatainak
Minden év karácsonyára a MIKULÁSGYÁR számára, egy nagydoboz kabalát küldünk, hogy
mi is segíthessünk a szeretet ünnepén, azokon a gyerekeken, akik nem tudnak ajándékhoz jutni.
A kabalákat a Szülők Közösségétől kaptuk, melyet köszönünk nekik.
RUHAGYŰJTÉS az óvodában rászoruló gyerekek számára, és a Magyar Vöröskereszt részére,
valamint egy családnak, akiknek egy tűz est következtében több holmijuk leégett.
MÜANYAGKUPAKOK gyűjtése folyamatosan egy kómában fekvő fiú gyógyításának
megsegítésére.
Nyertes pályázataink- Vöröskereszt
2011. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 2011.évi Innovációs Alap által kiírt pályázat
1. Nyertes pályázat „Ép testben- Ép lélek”,
2. Nyertes pályázat „Tedd tartalmasabbá az óvodai életet a Bázisovi programmal!
2013. A Kenedi Alap
2017. Véradásszervezést népszerűsítő rendezvények, programok, flashmob-ok és egyéb
alternatív nyilvánosságot biztosító interaktív megjelenések támogatása
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Rajzpályázatok:
Minden évben igyekszünk a VK által meghirdetett rajzpályázatokon részt venni, 2016.Október
17-én negyedik alkalommal került megrendezésre Európa szerte a Restart a Heart day!
Az idei évben a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete is
csatlakozott ehhez az eseményhez a Magyar Reanimációs Társasággal (MRT) együttműködve.
Óvodánk, mint a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisóvodája is bekapcsolódott a pályázatba.
A Cica csoport két tagja- Szabó Dalma és Varga Noémi- nagyon szép eredményt ért el.
A kezed életet menthet! , Elsősegélynyújtás
Nyerteseink, akik szép könyvjutalmakban részesültek.

Publikációk:
Készítette: Katona Károlyné
2012 márciusában Hogyan lett Vöröskeresztes Bázisovi a Kocsordi óvoda?
http://www.lurkovilag.hu/index.php?c=1169&rovat=205&menu=42
Az Óvodai Nevelésben- SZAKMAI-MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT- Körmöczi
Katalin Főszerkesztő asszony megjelentette az „ÉP testben- Ép lélek” nyertes
pályázatunk értékelését
2013

márciusában

ugyanez

a

pályázat

megjelenthttp://www.sprintkiado.hu/files/ovodaineveles_201209.pdf
2017.11. 02.-án megtiszteltetés volt, hogy Szemesi Ildikó Körmöci Katalin kérésére
feltette a www.ovi-suli.hu honlapra az Ép testben ép lélek c. írást. Ezért Körmöczi
Katalin felajánlott a Karácsonyi ünnepkör és A gyermekekkel együtt tervezzük óvodai
életünket, c. könyveket, illetve 1 példányt az Óvodai Nevelés lapból.
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Elismerések:
2012. Katona Károlyné oklevelet kapott az Ifjúság körében végzett kiemelkedő munkájáért,
Dunakiliti Humanitárius települések találkozóján.
2014.Óvodánk a Világnapi ünnepségen, Nyíregyházán Bázisovi munkájáért oklevelet kapott.
2015. Katona Károlyné kiemelkedő oktató- nevelő munkájáért aranymedál kitüntetést kapott,
a Humanitárius települések találkozóján: Zalaapátiban, Alsópáhokon, a Világnapi ünnepélyen
2016. 09.14 Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének vezetőségi
tagja lett Katona Károlyné óvodavezető
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Szociális hátrány csökkentése érdekében tett intézkedések—pályázatok, támogatások
Magyar Vöröskereszt Mátészalkai Területi Szervezete
2011.Karácsonyfáinkat nagy örömmel díszítjük minden év karácsonyán a fából faragott
díszekkel
2015.Felfújhatós kisrepülőket is kaptunk, melyekkel a FUT a KOCSORD óvodásait
jutalmaztuk
2015. Könyvekkel, játék kabalákkal jutalmaztuk a Humanitárius település rendezvényen
szereplő gyerekeinknek
2015. Óvodánk gyerekeink között farmer nadrágokat, pólókat osztottunk szét
2016. Melegítő öltözetet, cumisüvegeket, cumikat adtunk a hátrányos helyzetű gyerekeinknek.
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A Helyi Vöröskereszt
Ivólevet, ajándékcsomagokat, a Fut a Kocsord és egyéb rendezvényeinkre.
„Lépjünk Együtt Szatmáron”alapítvány
Egészség-hét keretében minden gyerek egy-egy TURÓ-RUDI-t
Mikulásra csoportonként játékot
A Kocsordi Gyöngyfüzér –hét keretén belül egy egészségnapot tartottunk az alapítvány
támogatásával

Mikulás várás, zenés műsor a szülők támogatásával az óvodában
Karácsonyi zenés műsor a fenntartó támogatásával a Művelődési Házban
Húsvéti színház a fenntartó támogatásával a Művelődési Házban
Pályázatok:
Húsvéti CD és kifestő a Palánta Alapítvány támogatásával
A ballagó gyerekek számára színező a Palánta Alapítvány támogatásával
XIXO üdítő ital minden gyermeknek-Gyermeknapra- XIXO támogatásával
Egy mosoly a gyerekekért és a sport legendákért -fejlesztőlabdák
A Magyar Élelmiszer Banknak benyújtott pályázat, melynek címe: „Terülj, terülj
asztalkám”
Az elárusított bélyegek százalékából szaloncukrot vettünk, mellyel gyerekeink között osztottuk
szét, valamint a karácsonyi munkadélutánon, és az adventi karácsonyi ünnepélyen a szülőket is
megkínáltuk vele. Ebben a nevelési évben az egészség-hét keretében megszervezett
rajzpályázaton részt vevő gyerekek csoportonként könyvet kaptak.
Egyéb tevékenységeink, az intézmény menedzselése
2016 májusában óvodánk Pethőné Jakab Zsuzsa vezetésével 7 gyerekkel vett részt
Mátészalkán megrendezésre kerülő Világnapi Ünnepségen, a VK. 135. születésnapja
alkalmából.
A gyerekekkel közösen készítették a dekorációt, mely egy hatalmas születésnapi torta volt.
Megismerkedtünk a MIVK munkájával, az internet segítségével.
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2016.október 14. és 15. A Magyar Vöröskereszt Országos Tisztújító Küldöttgyűlésen, a XIV.
Kongresszusa Budapesten. Részt vett Katona Károlyné óvodavezető, mint megyei vezetőségi
tag.
Humanitárius települések találkozóján való részvétel
2012. Katona Károlyné óvodavezető Dunakiliti
2013.Katona Károlyné óvodavezető Vasegerszeg
2014.Ebben az évben településünk Kocsord szervezte meg a Humanitárius települések
találkozóját, melynek szervezésében, lebonyolításában nagy szerepe volt óvodánk valamennyi
dolgozójának. Köszönet munkájukért.
2015. Katona Károlyné óvodavezető Zalaapáti. Alsópáhok
2016. Katona Károlyné óvodavezető Mezőkovácsháza
2017. Jakab Zsuzsa óvodavezető-helyettes és Katona Károlyné óvodavezető, mint megyei
vezetőségi tag Keszthely, Nemesgulács
Eddigi munkánk alapján az „Ötlettárunk” folyamatosan bővül. Tevékenységeinket az írásos
dokumentumok mellett, fényképekkel, felvételekkel örökítettük meg. Ötlettárunk tovább
bővült Seresné Cellár Anita által
o régi vöröskeresztes bélyegekből készült memória kártyájával,
o feladatlapokkal,
o puzzle-val
o verseinkkel
o mesékkel
o eddigi eredményeinkkel
Jeles és világnapjaink szinte minden csoportban megjelentek. Az anyák napja minden évben
hagyomány akár az idősek köszöntése. Színvonalas műsorokkal készültünk ezekre a napokra.
2014- ben településünk Kocsord szervezte meg a Humanitárius települések találkozóját,
melynek

szervezésében,

lebonyolításában nagy szerepe

volt

óvodánk valamennyi

dolgozójának. Köszönet munkájukért.
2015 őszén ünnepeltünk: 5 éves a bázisovi címmel. Jelen voltak a szülők, velük közösen
ünnepeltünk, megjelentek a modulprogramok.
Munkánk eredményes megvalósításához szükséges, hogy részt vegyünk az ovielnöki
értekezleteken. Az itt szerzett információk segítségével tudjuk munkánkat végezni.
17

Nevelőtestületünk majdnem valamennyi tagja vett már részt ilyen jellegű értekezleteken,
továbbra is fontosnak tartom részvételünket.
Az intézmény valamennyi alkalmazottja, a szülők elkötelezett segítője e programnak.
Partnereinkkel kiemelve a Bázisiskolával együtt működve igyekszünk és kívánunk eleget tenni
e nemes és nagyon szép feladatnak.
Célunk: Továbbra is a Vöröskereszt eszmeiségét szem előtt tartva, ezeket az értékeket
képviselő gyerekek nevelése.

Kocsord, 2017. 12. 10.
Katona Károlyné Óvodavezető
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