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A  referencia-intézmény: Egyedi,  más  intézmények  számára  is  példaértékű,  működésében 
koherens,  befogadó,  gyermekközpontú  pedagógiai  gyakorlattal,  szervezeti  innovációval  
rendelkező,  és  ezt  szolgáltatásaiban  publikálni,  valamint  átadni  képes  intézmény.  A 
referencia-intézmények  pedagógiai  kultúrája  és  eszközrendszere  egészében  példaszerű, 
koherenciával bír: tanulmányozható és komplex módon vagy elemeiben átvehető.

Óvodánk 2011. április 12. óta előminősített referencia intézmény. Két tehetségműhelyünk, a 
„Gyöngyös  koszorú”  énekes-táncos  és  a  „Tücsök  zenekar”  zenei  metallofon 
tehetségműhelyek jó gyakorlatként kerültek feltöltésre az Educatio Iskolatáska felületre. 
Somogy megye  művészeti  bázisóvodájaként  feladatunk összefogni,  segíteni  a  megyében a 
művészeti programmal dolgozó óvodákat, szakmai műhelyek továbbképzések, rendezvények, 
szakmai  napok szervezésével,  segíteni  a magas  szintű  fejlesztő munkát.  Ebben a  szakmai 
segítő  és  támogató  környezetben  indítottuk  el  tehetséggondozó  tevékenységünket,  majd 
kidolgoztuk  két  jó  gyakorlatunkat,  melyekkel  szolgáltatói  szerepre  és  feladat  ellátására 
készülünk fel.  Nevelő testületünk szervezeti kultúrájára, pedagógiai gyakorlatára jellemző a 
team-munka és  a  pedagógusok közötti  aktív  együttműködés,  előremozdította  a  pedagógiai 
szemléletváltást,  mely  a  kompenzáló,  fejlesztő  munka  mellett,  nagy  hangsúlyt  fektet  a 
gyermekek  kiemelkedő,  különleges  képességeinek  kibontakoztatására.  2010-ben 
tehetségpontként  regisztráltunk,  és  elhatározásaink  közt  szerepelt  az  Akkreditált  Kiváló 
Tehetségpont cím megszerzése, amelyet 2013-ban sikerült elnyernünk. A cím megszerzéséhez 
kiváló szakmai alapot biztosított  kiemelkedő zenei nevelésünk,  hiszen újfajta szemléletben 
dolgozunk,  „Csak  tiszta  forrásból”  merítjük  anyagainkat,  így  gyermekeink  a  saját  zenei 
anyanyelvükből táplálkozva tanulnak meg énekelni, zenélni. Közös szemléletünk alapja, hogy 
minden gyermek egyedi, egyszeri és megismételhetetlen. Ezért is tartjuk elengedhetetlennek 
az  egyénre  való  odafigyelést,  hiszen  a  gyermekek  különböző  adottságokkal  születnek  és 
különböző körülmények között nevelődnek. A különbségek természetesek, de a velük való 
bánásmód,  egyéni  fejlesztés  nem  lehet  azonos.  A  művészi  területeken  (vers,  mese, 
dramatizálás,  ének,  zene,  mozgás,  rajz,  mintázás,  kézimunka)  óvodapedagógusaink 
folyamatosan figyelemmel kísérik, nyomon követik a gyermekek egyéni fejlődését, így látva 
és  felfedezve  a  kis  tehetségeket.  Tehetséggondozás  referencia  területen  kidolgozott  jó 
gyakorlataink  alapján,  2011  áprilisában  előminősített  referencia  intézmény  lettünk,  és 
megkezdtük a felkészülést a szolgáltatói szerepre.  A partneri hálózatban, változatos kínálati 
rendszert kívánunk biztosítani,  mint referencia intézmény.  A jó gyakorlatok adaptálhatóak, 
kínálataink bővebben a tehetségígéretek gondozása fülben,  a honlapon megtalálhatóak.  Az 
adaptációs csomag elemeiben is megvásárolható.

A fejlesztések nyomán célunk megvalósításához a következő szolgáltatásokat tervezzük 
a leendő adaptáló számára:

• Vállaljuk a hospitálás-helyszíni tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítását.
• Vállaljuk  a  mentorálás  lehetőségének  biztosítását.  A  mentorálás  kapcsán  az  adott 

intézménybe  való  utazást,  valamint  biztosítjuk  a  potenciális  vevőknek  a  helyszíni 
látogatás lehetőségét, mentorálás céljából, akár több alkalommal is.

Referenciaintézményi szolgáltatásunk célkitűzései:
• A  referenciaintézményi  működéshez  szükséges  pedagóguskompetenciák  alakítása, 

humán erőforrás-fejlesztés



• Külső és belső kapcsolatrendszerünk bővítése, együttműködési megállapodások kötése 
újabb tehetségpontokkal

• Az egymástól való tanulás lehetőségének megteremtése, a tudásátadást segítő inklúzív 
környezet alakítása 

• Belső szakmai innovációk támogatása
• Szolgáltatásaink,  kínálatunk,  adaptációs  csomagjaink  folyamatos  fejlesztése, 

elérhetősége  partnereink  számára,  szolgáltatói  kínálatunk  propagálása  (kínálat, 
honlapon való elérhetőség, szóróanyagok, adaptációs csomag, kommunikáció a média 
felé)

• Partnereink igényeinek, elvárásainak felmérése, az igények kielégítésére való törekvés
• Az IKT eszközök beépítése a gyakorlati munkába
• Referenciaintézményi szabályzatok, eljárásrendek szerinti működés


