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1. A tervezett bázisintézményi feladatok időrendben
Időpont

Feladat/
téma*

2020.10. A Búzavirág
Tagóvoda Zöld
Óvodai
tevékenységének
bemutatása az Erdei
óvodai programján
keresztül
2020.11. Őszi szakmai
napokhoz csatlakozva:
Lemorzsolódással
veszélyeztetett
intézmények
pedagógiai támogatása
témában:
Együttnevelési
stratégiák
alkalmazása,
lehetőségei
Korrekciós lábtorna
foglalkozáson

Felelős

Semostyán
Róbertné

Dr.
Bertalan
né
Perényi
Andrea

Intézményi Munkafor
Szükséges
munkatárs
ma
eszközök,
ak
anyagok
1. FÉLÉV
Kovács
Online
számítógép,
Katalin
tudás
internet,
megosztás, kidolgozott
jógyakorlat
bemutató,
fotótár.
Papp Ildikó

Előadás,
PPT,
prezentáció,
Szakmai
konzultáció,
Gyakorlati
bemutató,
ha ez nem
működteth
ető, akkor
online

laptop,
projektor,
vetítővászon,
foglalkozás
vázlat,
csoportprofil,
reflexió

Helyszín, max.
létszám

Célcsoport

email levelező
rendszer
korlátlan
létszám

Pedagóguso
k

Kaposvári
Petőfi Sándor
Központi Óvoda
Nevelői szoba,
tükrös
tornaszoba
22 fő
,
vagy e-mail
levelező
rendszer és
linkmelléklettel
letölthető
videofilm

Pedagóguso
k
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2021.
02.

A Búzavirág
Tagóvoda Kiskutatók
tehetségműhelyének
munkája:
„Óvodások a Zöld
Laborban.”

2021.04. Lemorzsolódással
veszélyeztetett
intézmények

Németh
Zoltánné

Tavali
Gabriella

tudásmego
sztás
videofilm
melléklett
el a
foglalkozá
sról
2. FÉLÉV
Semostyán
Előadás,
Róbertné
PPT,
prezentáció,
Szakmai
konzultáció
Gyakorlati
bemutató
ha ez nem
működteth
ető, akkor
online
tudásmego
sztás
videofilm
melléklett
el a
foglalkozá
sról
Nyulas
Online
Anita,
tudás
Fenyvesi
megosztás,

laptop,
projektor,
vetítővászon,
foglalkozás
vázlat,
csoportprofil,
reflexió

Kaposvári Petőfi Pedagóguso
Sándor
k
Központi Óvoda
Búzavirág
Tagóvoda
20 fő
vagy e-mail
levelező
rendszer és
linkmelléklettel
letölthető
videofilm

számítógép,
internet,
kidolgozott

korlátlan

Pedagóguso
k
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pedagógiai támogatása
Adrienn
email
jógyakorlat
témában:
levelező
bemutató,
„Kézből kézbe,
rendszer
dokumentum
óvodából iskolába”
minták
Óvoda-iskola átmenet
támogatása a
differenciált egyéni
képességfejlesztő
módszertani kultúránk
bemutatásával.
*Amennyiben a bázisintézményi pályázatban szereplő jó gyakorlathoz képest módosított vagy új jó gyakorlat megosztását tervezi a
bázisintézmény, a módosított vagy új jó gyakorlat dokumentációját jóváhagyásra a tanév kezdete előtt, legkésőbb augusztus 31-ig a
bázisintézményi koordinátor – a pályázati sablon alapján – elkészíti és elektronikus vagy postai úton jóváhagyásra megküldi a POK
vezető részére. A munkatervben csak a jóváhagyott jó gyakorlat szerepelhet.

