Kedves Szülők!
Köszöntjük Önöket a gödi Kastély Központi Óvoda
Dolgozói nevében.
Óvodánk a város alsói részén található, mely a Dunaparthoz közel, két épületben, a Béke úton illetve Jávorka
utcában helyezkedik el.
Óvoda épületeink

Béke úti „Kastély” épület

Jávorka úti „Hétszínvilág”
épület

Intézményünkben 10 óvodai csoport működik, melyekben
a gyerekek nevelését felkészült óvodapedagógusok, és
képzett dajkák végzik. Munkájuk során a megértő, együtt
érző, elfogadó nevelői légkör a cél.
Csoportjaink összetételére a vegyes életkor jellemző. A
„Játékkal-mesével” nevelő programunk során, a családi
nevelés kiegészítőjeként biztosítjuk, és kiemelt helyen
kezeljük a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatását,
az egészséges életmódra nevelést, az elfogadást, valamint
a kompetencia alapú- innovatív pedagógiai törekvéseket
is.
Nevelési céljaink, és feladataink óvodánk valamennyi
csoportjában azonosak.

Óvodánk mindennapjaira jellemző
Környezetünk adottságai által, kiemelten kezeljük a
környezeti nevelést, a környezettudatos szemléletmód
alakítását, mely során a „Madárbarát Óvoda” cím
elnyerésére is törekszünk. Hagyományaink mellett, sajátos
arculatunkat meghatározzák még: -a vidám, családias
légkör, melyben gondoskodás, bizalom, megbecsülés,
szerető figyelem, tisztelet övezi a gyerekeket.
Óvodai nevelésünk gyermekközpontú. Programunk alapja,
az életre való
felkészítés, a kompetens személyiség kialakítása
Megteremtjük annak
a lehetőségét, hogy
a gyermek a játékon, az alkotómunkán, saját tevékenységén keresztül szerezhessen –szűkebb
és tágabb környezetéből-élményeket,
tapasztalatokat.
Tesszük mindezt a
differenciált bánásmód,
személyes,
bensőséges kapcsolat megteremtése által. A 2010/2011
nevelési év során került bevezetésre óvodánk két
csoportjában a kompetencia alapú óvodai nevelés. A
programcsomag lehetőségeit kihasználva célunk, hogy a
gyermeki személyiség kibontakoztatását segítsük elő, az
eltérő fejlődési ütem, az egyéni készségek és képességek
előtérbe helyezésével, és ez által felkészítsük őket az
élethosszig tartó tanulásra.

Nevelésünk során kiemelt jelentőségű az óvoda iskola
átmenet megkönnyítése. Pedagógiai tevékenységünkkel,
tárgyi környezetünkkel, rendezvényeinkkel és az általános
iskolával közösen kívánjuk segíteni az iskolai közösségbe
történő beilleszkedéshez szükséges személyiségvonások
fejlődését, a kudarc mentes és sikeres átmenetet az óvoda
és iskola között.
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„Barátaink a madarak”
Óvodai nevelésünk során valljuk, hogy a gyermeket
hagyni kell nyugodtan és természetesen, a saját
ütemében,
egyéni
képességeihez
mérten
fejlődni,
tiszteletben tartva személyiségét. Ennek megfelelően
gondoskodunk a gyermeki szükségletek kielégítéséről, a
rendszeres szülői kapcsolattartásról, partneri viszonyt
kiépítéséről az általános iskolával, és a közművelődési
intézményekkel.
„Szeresd a gyermeket! Ne legyen bús, komoly,
Szemének tükriből játsszék örök mosoly.
Maradjon a gyermek: gyermek, míg csak lehet,
Majd érzi súlyosan ő is az életet.”
Ennek jegyében kívánok további sikeres óvodai együttműködést magam és Kollégáim nevében.
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