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„Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világmindenség megismerésének
igénye, csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni.”
Mária Montessori
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Bevezető gondolatok
A mai kor gyermekeinek szükségletei, a családok óvodai neveléssel szembeni elvárásai a
társadalmi folyamatok hatására folyamatosan változnak, a változásokhoz való ésszerű
alkalmazkodás pedig mind a családokban, mind pedig az nevelési-oktatási intézményekben
pedagógiai hangsúlyváltozásokat is eredményez.
Pedagógiai programunk az Óvodai nevelés országos alapprogramjára építkezve kíván
eleget tenni a világot ma jellemző sokszínűség elvárásainak. Pedagógiai munkánk
hangsúlyai: a gyermekek egyéni különbözőségei, a családi nevelést kiegészítő
szocializáció településünk természeti és társadalmi közegében, számítva a szülők
együttműködésre.
Óvodánk pedagógusai és a munkájukat segítő alkalmazottak a gyermeki
játéktevékenységre alapozottan kívánják segíteni a gyermekek egyéni fejlődését oly
módon, hogy tiszteletben tartják a gyermekek által kezdeményezett játékot, figyelik és
támogatják a játékfolyamatok kiteljesedését, melyben "társként", és nem felnőtt
irányítóként vesznek részt. Így a keletkező szituációk a gyermekek érdeklődéséből
fakadnak és alkalmasak arra, hogy a gyermekek teljességgel "átéljék", elsajátítsák a
játékszituációkban megélt összes ismeretet. Gyermekeinket a játék világában igyekszünk
olyan tapasztalatokhoz juttatni, amelyek által könnyebben eligazodhatnak e gyorsan
változó világunkban.
Valljuk, hogy valódi tudás az, amit tapasztalatainak birtokában a gyermek maga fejt meg,
cselekvésen keresztül sajátít el, majd képes alkalmazni képességei, készségei által. Ennek
érdekében fontos, hogy gyermekeink minél több tapasztalathoz jussanak, élményeket
éljenek át, és természetes kíváncsiságvágyaikat kielégítsék. Ezért a játékba integrált
önkéntes és cselekvéses tanulás az óvodai tanulás útja.
Óvodai életünk nagyon fontos eleme a mese és a vers, melyek a kisgyermekek anyanyelvi
kultúrájának fejlődését segítik elő és színesebbé, gazdagabbá teszik beszédüket,
személyiségüket. A gyermekek nagyfokú mozgásigényének kielégítésére igyekszünk tág
teret és lehetőséget adni a játszóudvarokon és a csoportszobákban egyaránt, biztosítva
ehhez a változatos eszközöket, kézi-szereket, udvari mászókákat.
A közösség keretein belül differenciálunk, a hátrányos helyzetű gyermekeinket
megkülönböztetett figyelemmel neveljük, elősegítve ezzel is a szocializálódás folyamatát
A családokkal való kapcsolattartásunkat a nyitottság jegyében kívánjuk folytatni,
ünnepeinken és rendezvényeinken kívül az óvodai élet “mindennapjaiba" is bevonjuk a
szülőket. Szülői kezdeményezésre mindhárom óvodaépületünkben működik alapítvány,
melyek segítségével a gyermekek óvodai életét programokban gazdagabbá, óvodai
környezetüket pedig eszközökben változatosabbá tudjuk tenni.
A gyermekek életében nagy jelentőséggel bíró “átmenetek" megkönnyítésére biztosítjuk
óvodánkban a “szülős beszoktatást" és törekszünk az iskolába lépést zavartalanná tenni.
Pedagógiai programunk megvalósításában jól képzett óvodapedagógusok munkájára
építünk, akiknek gyakorlatában a pedagógiai-módszertani szabadság érvényesül. A
nevelési folyamatot gyermekszerető, szakképzett dajkák, pedagógiai asszisztensek, és
egyéb alkalmazottak segítik. Munkánkat örömmel végezzük, és mindent megteszünk
annak érdekében, hogy a gyermekek jól érezzék magukat az óvodáinkban, és egészséges,
biztonságos környezetben, megértő, toleráns légkörben harmonikusan fejlődjenek.

§
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A pedagógiai program jogszabályi háttere
-

-

-

-

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról
32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról
2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól
1997. évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról
Az 1998. évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségének biztosításáról
15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről
A Pilisi Játékország Óvoda hatályos Alapító Okirata
A Pilis Város Önkormányzat hatályos Köznevelési Koncepciója
A Pilisi Játékország Óvoda nevelőtestületi határozatai
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AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI
Az óvoda hivatalos elnevezése:

PILISI JÁTÉKORSZÁG ÓVODA

Az óvoda hivatalos elérhetőségei:
-

az óvoda telefonszámai:

06-29/498-153
06-29/696-350

-

az óvoda e-mail elérhetőségei:

jatekorszag.ovoda@pilis.hu
ovodapilis@gmail.com

-

székhely óvoda:

Pilisi Játékország Óvoda
2721 Pilis, Rákóczi út 42 sz.
Tel: 06-29/696-350

-

tagintézmény:

Pilisi Játékország Óvoda
tagintézménye
2721 Pilis, Kávai út 19 sz.
Tel: 06-29/497-706

-

tagintézmény:

Pilisi Játékország Óvoda
Gesztenyéskert
tagintézménye
2721 Pilis, Attila út 8 sz.
Tel: 06-29/497-330

Meserét

Az óvoda fenntartója, címe és elérhetősége:
Pilis Város Önkormányzat Képviselő Testülete
2721 Pilis, Kossuth L. u. 47-49. sz.
Telefon: 06-29/696-310
E-mail: hivatal@pilis.hu

A pedagógiai program
-

Alkotója az intézmény nevelőtestülete

-

Jóváhagyta: Orbán Péterné intézményvezető

Törvényi megfelelést szolgáló egyéb információk:
-

A nevelés és fejlesztés magyar nyelven folyik

-

A hitoktatás a törvényi előírásoknak megfelelően - évente a szülői igényekre alapozva
- biztosított
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PILIS A MI VÁROSUNK – A PILISI JÁTÉKORSZÁG ÓVODA
A MI ÓVODÁNK
Pilis Városa a nagy forgalmú 4- es számú sz. Főút és
„Itt minden érted van, érezd
a Budapest – Cegléd - Szolnok vasútvonal mentén, a
jól magad”
fővárostól 46 km-re helyezkedik el. A gödöllőidombvidék utolsó lankái észak-keletről határolják a
tipikusan alföldi települést.
A község lakóinak többsége földművelésből élő
magyar család leszármazottja, valamint a mintegy
200 éve betelepített néhány szlovák család utóda.
Napjainkban növekvő tendenciát mutat az itt élő
csekély számú cigány család népessége is. A
település lakossága folyamatosan gyarapszik a
Kovács Margit: Családi
Borsodból, Nyírségből és Budapest panellakásaiból
fényképalbum
érkező, a többségében sok gyermekes családok
letelepedése révén.
A szülők többnyire budapesti munkahelyei miatt kialakult "ingázó" életmód nagyfokú
óvodáztatási igényt jelent a családok részéről illetve azt is, hogy az iskolás korúakat
érintően gyermekeik teljes körű napközbeni ellátására tartanak igényt. A családok
többségének jövedelmi forrásai alacsony szintűek, így az óvodáinkban meglehetősen
magas a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek száma.
A családon belüli nevelési lehetőségek a bejárás miatti idő hiányából fakadóan csökkentek,
melynek következtében számos családban szűkültek be a gyermekek élményforrásai.
Ezek a tények az intézményes nevelésre meglehetősen nagy feladatot rónak, és bőséges
tennivalót adnak, hogy az óvodai nevelés valóban a családi nevelés kiegészítője legyen,
hogy elősegítse a gyermekek személyiségének fejlődését, az egyénenként változó testi,
lelki szükségleteinek kielégítését.
Pedagógia koncepciónk kidolgozásánál elsődlegesen a gyermekek szociokulturális hátterét
is alapul véve abból indultunk ki, hogy a gyermekeinket körülvevő társadalmi és természeti
örökség értékeinek átadását feltétlenül célul kell kitűznünk. Ebben erősítettek meg
bennünket az Óvodai nevelés országos alapprogramjában leírtak is, miszerint: "A gyermek
miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, melyek a környezetben
való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri
a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok, néphagyományok,
szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, a családi és a tárgyi kultúra
értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét is."
Nevelőmunkánkban fontos annak a tevékenységekkel összekapcsolt szemléletnek a
megerősítése, amely támogatja a gyermekek egészséges fejlődését, hátrányainak
csökkentését, a tehetség kibontakoztatását, és – egyéni adottságaikra is figyelemmel –
azoknak a képességeknek a folyamatos kialakulását, amelyek segítik a gyermekek iskolai
életre való alkalmasságát.
A hozzánk járó gyermekek nevelését és fejlesztését szakképzett óvodapedagógusok és a
munkájukat segítő szakképzett dajkák és pedagógiai asszisztensek végzik. Az
óvodapedagógusok munkáját gyógypedagógus pedagógus és logopédus, a sajátos nevelési
igényű gyermekeink fejlesztését pedig „utazó gyógypedagógusként” speciális
szakemberek segítik. Fejlesztési folyamataink minőségét az óvodapedagógusok célirányos
– a pedagógiai programunk cél és feladatrendszerét támogató - továbbképzései, valamint
az intézmény partnerközpontú működése garantálja.
Épületeink, játszó kertjeink állaga és felszereltsége lehetővé teszi a gyermekek sokoldalú
fejlesztését, azonban földrajzi fekvésünk lehetőséget ad arra, hogy kihasználjuk tágabb
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környezetünk adottságait is. Ismerkedünk a Gerje forrásvidék természeti adottságaival, a
Dolinai lankák élővilágával, és településünk mezőgazdasági, ipari és kulturális épített
környezetével.
Nemzeti ünnepeink közül elsősorban a márciusi ifjakról emlékezünk meg. Hagyományos
ünnepeink sorába tartozik a Mikulás, Karácsony, Húsvét, az Anyák napja, a családi nap és
a Ballagás. A családi ünnepek közül a születés és névnapról, emlékezünk meg.
Bízunk abban, hogy gyermekeink számára szép emlékeket, további életükhöz pedig
használható útravalókat tudunk adni.
A település három épületben működő óvodája egy szervezeti egységként, önállóan
működő költségvetési szervként működik. A tagintézmény-vezető, és az
intézményvezető-helyettes segíti az intézményvezető szakmai munkáját és a gazdálkodási
feladatokat.
Székhely intézmény: Pilisi Játékország Óvoda (2721 Pilis, Rákóczi út 42 sz.)
A Pilisi Játékország Óvoda (2721 Pilis, Rákóczi út 42.)
székhelyóvodája 1965-ben épült. A folyamatos
fejlesztések során vált óvodánk épülete a mai kor
elvárásainak megfelelően korszerűvé. Az intézmények
központi vezetése, a titkárság, a gazdasági ügyintézés is
itt történik. Mára 175 férőhelyen 7 csoporttal működünk.
Csoportszobáink világosak, esztétikusak, jól felszereltek.
Tágas tornaszobánk a mozgásfejlesztéseknek és
gyermekelőadásoknak is helyet ad. Udvaraink napos és
árnyas területei esztétikusak, parkosítottak, lehetőséget
adnak az évszakok változásainak megfigyelésére. Udvari
játékeszközeink bővítése évről évre folyamatosan
történik. A környezeti és tárgyi feltételek biztosítottak a
gyermekek megfelelő fejlődéséhez.

Tagintézmény: Pilisi Játékország Óvoda Meserét tagintézménye (2721 Pilis, Kávai út
19 sz.)
A Meserét tagintézményünk (2721 Pilis, Kávai út 19.)
1930-ban épült családi ház. Folyamatos bővítéssel
alakult 5 csoportos óvodává. Az intézményben sok
hátrányos helyzetű gyermek tölti mindennapjait, a hely
adottságaihoz mérten igyekszünk megszínesíteni a
gyermekek életét. Az óvodapedagógusok folyamatosan
törekszenek az intézmény szebbé tételére, a változatos és
tartalmas programok szervezésére.
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Tagintézmény: Pilisi Játékország Óvoda Gesztenyéskert tagintézménye (2721 Pilis,
Attila út 8 sz.)
A Gesztenyéskert tagintézmény (2721 Pilis, Attila u. 8.)
1932-ben épült. Az intézmény 2019 év folyamán teljes
felújításon esett át és bővült 3. csoporttal, valamint a
mai kornak megfelelő kiszolgáló helyiségekkel. Az
udvar kialakításánál fontos szempont a
környezettudatos szemlélet, a fenntarthatóság
pedagógiájának érvényesítése. Az érzékenyítő
útszakaszt és tanösvényt érdekes kőzetek, természetes
anyagok teszik változatossá.

II. PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA
Pedagógiai programunk támogatja a gyermekek azon jogát, hogy életkoruknak és
érdeklődési körüknek megfelelő tevékenységekben vegyenek részt.
A napjainkban világszerte zajló gyors változások erősítik bennünk annak a fontosságát,
hogy gyermekeinkben felébresszük a tanulás iránti vágyat, amely végig kíséri őket egész
életük során. Annak érdekében, hogy felkészítsük a gyermekeket a belsőleg motivált
tanulásra, helyi pedagógiai programunk igyekszik megalapozni a jelenkor és a jövő
kihívásaihoz elengedhetetlen attitűdöket, készségeket és képességeket.
Pedagógiai munkánkat a XXI. század alábbi kihívásai befolyásolják:
a megváltozott gyermek,
megváltozott tanulási környezet,
harc az esélyegyenlőtlenség ellen,
a gyermekek közötti különbségek figyelembe vétele,
új típusú pedagógus,
új eszközök, módszerek, eljárások, struktúrák,
a szülő, mint partner,
új típusú vezető,
a különbözőség tisztelete.
Pedagógiai programunk felismeri, értékeli és bátorítja a gyorsan változó időhöz való
alkalmazkodáshoz szükséges tulajdonságok kialakulását, mint például:
- szembesülni a változással és előidézni azt;
- kritikusan gondolkodni és döntéseket hozni;
- rátalálni a problémákra és megoldani őket;
- kreatívnak, fantázia dúsnak és ötletesnek lenni;
- érzékenynek lenni saját közösségünk, országunk és környezetünk problémái iránt.
Pedagógiai programunk épít arra, hogy a család a szocializáció elsődleges színtere,
figyelembe veszi a gyermekek egyéni igényeit, és tiszteletben tartja a kulturális
sokféleséget különös hangsúlyt helyezve:
- az élmények individualizálására,
- arra, hogy tervezett foglalkozások keretében segítse a gyermekeket döntéseik
meghozásában,
- a család részvételére az óvodai nevelésben.
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Nevelőközösségünk fontosnak tartotta, hogy pedagógiai programunk a településünkön élő
gyermekek fejlődéséről szerzett ismereteinken alapulva egyéni szükségleteik és
érdeklődésük figyelembevételével készüljön, biztosítva azt, hogy a gyermekek számára
szervezett tanulási környezet és tevékenységek programunk filozófiáját, céljait és
specifikumait tükrözzék.

III. GYERMEKKÉP – ÓVODAKÉP – CÁLJAINK
GYERMEKKÉP - Milyenek is ők?
„A gyermek olyan, mint a tükör. A szeretetet nem kezdeményezi, de visszatükrözi. Ha
szeretet kap viszonozza azt, de ha nem kap szeretet, nincs mit visszatükröznie.”
(Ross Cambell)
-

Három éves koruk körül ellentmondanak környezetüknek, önállóságukat
érvényesítik.
Beszédükben az "én" az "enyém" szavakat használva öntudatra ébrednek.
Életük gyökeresen megváltozik 6-7 éves korukban, mikor rá kell ébredniük, hogy
mit követel tőlük a környezet, hogy annak tagjává váljanak.
Képzeletük végtelen, a mese szárnyán száll és fejlődik.

Mesével, hittel, szeretettel tudjuk gyermekeink egész lényét fejleszteni. Minden szülő,
pedagógus a lényével nevel.
Valljuk, hogy életünket egyszeri és megismételhetetlen történésként éljük meg
feszültségben és harmóniára törekvésben önmagunkkal, a többi emberrel, a környező
világgal. Az úton tapasztalatokat, tudást, kincseket gyűjtünk, ezért rengeteg tanulnivalónk
van egymástól.
A kisgyermek szellemi, erkölcsi, biológiai értelemben is egyedi személyiség, és szociális
lény egyszerre. Az óvodába lépése pillanatától igényeinek és szükségleteinek megfelelően
élje mindennapi életét. Érdeklődéssel, cselekvő, tevékeny, ismereteket befogadó és nyújtó
magatartásával vegyen részt az óvodai közösség életében, ahol magas színvonalú és
szeretetteljes nevelésben részesülnek.
Sokszínű tevékenységével a társas együttműködésre, szerepvállalásra képes kisgyermek
jelentős hatást gyakorol társaira, formálja a közösséget, serkenti a szocializációt.
Gyermekeink társas kapcsolatait a türelem, megértés, és a különbözőség elfogadása
jellemezze.
Érdeklődjenek egymás iránt, s fogadják el a közösség akaratát. Az óvodában töltött idő
alatt a gyermekeket érő előítélet nélküli nevelői hatások juttassák olyan képességek,
készségek birtokába a hozzánk járó gyermekeket, melyek alkalmassá teszik őket a
gördülékenyebb iskolakezdésre.
Az óvodáskor végére a gyermekek a különbözőségekkel természetes módon együtt élnek,
koruknak megfelelő mértékben empatikus, szolidáris játszótársak, csoporttársak. A pozitív
élmények, a tapasztalatok, az egészséges életvitel megalapozása segítse a gyermekeket az
iskolakezdésben. Az óvoda feladata, hogy a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó
évében az iskolai nevelés-oktatásra készítse fel.
ÓVODAKÉP - Lényeges kérdés: Kit lát a gyermek, ha minket néz?
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Akik gyermekekkel élnek, azok a "legtisztább lelkekkel" élnek, és a velük való együttélés
minket, felnőtteket is gazdagít. Mi magunk is szeretetet kapunk, figyelmet, ragaszkodást.
Rájuk figyelve remek játszótársra lelhetünk, hisz játszani lehet velük az életet, s ezzel
egyszeriben minden más megvilágításba kerül.
Óvodánk esztétikus, melegséget sugárzó, biztonságos környezetével, szeretetteljes,
mindenkit maximálisan elfogadó, családias, bizalmat árasztó légkörével, elsősorban a játék
és mozgás sajátos eszközeivel készíti fel a gyermekeket az életre.
A megváltozott világgal a gyerekek is állandóan változnak, amit a nevelésükben
folyamatosan követnünk kell.
Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy egyediségéhez optimálisan illeszkedő
pedagógiai rendszerben a számára legkevésbé korlátozó és legkevésbé szegregált
környezetben nevelkedjen. Ez a gyermekek oldaláról szükséglet, a felnőttek számára
kötelesség.
A nemzetiséghez tartozó és a hazájukat elhagyni kényszerült gyermekek óvodai
nevelésében támogatnunk kell a kisebbségi önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését,
átörökítését, társadalmi integrálását.
Az inkluzív pedagógia keretein belül biztosítjuk minden gyermek számára a
multikulturális, interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.
Biztosítanunk kell minden gyermek számára az önazonosság megőrzését, ápolását,
erősítését, társadalmi integrálását.
Az óvodánkban a gyerekek…
... legyenek boldogok,
... játszanak szabadon és önfeledten,
... élvezzék, érezzék a mese varázsát,
... ízléses, minőségi tárgyi és személyi környezet vegye őket körül,
... legyenek gondozottak, fejlődjenek higiénés szokásaik,
…alapvető dolgokban tudják különválasztani a jót és a rosszat,
... véleményüket, érzelmeiket megfelelő formában tudják kifejezni,
... ismerjék meg az általunk közvetített erkölcsi normákat, értékeket,
…képességeikhez mérten fejlődjenek kognitív tulajdonságaik,
... érdeklődéssel, szeretettel, pozitív kíváncsisággal forduljanak az új, a más, a
különbözőség
felé, s ebben a folyamatban nyilvánuljon meg az együttérzés, a tolerancia, az
alkalmazkodás képessége,
... legyenek magabiztosak, szerezzenek sokféle ismeretet saját magukról, megfelelő
értékítélettel bírjanak saját külső és belső tulajdonságaikról,
…viselkedésükben mutatkozzon meg az önfegyelem, az udvariasság, a bátorság, a
szeretet,
a tolerancia,
…a különleges bánásmódot igénylő gyermekek önmagukhoz mérten a legjobban
fejlődnek.
Alapfeladatunk mintát adni gyermekeink számára az értékes élethez!
Elanyagiasodott korunkban az értékrendszerek válságát éljük. Képesek vagyunk a szabad
választásra és megkülönböztetésre, jó-rossz, igaz-hamis, szép és rút között, képesek
vagyunk a befogadás és az előítélettől mentesség közvetítésére. Arra szeretnénk nevelni
gyermekeinket, hogy tudjanak boldogok lenni, úgy rendezni életüket, hogy abban
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örömüket leljék. Felnőve váljanak olyan emberré, akiket nem rontott meg a kíméletlen
tülekedés, akik nem pénzben számolják a barátságot, sőt még a munkát sem, hanem arra
törekszenek, hogy igényes és humánus, gondolkodó-cselekvő emberek maradjanak.
Az óvoda nevelési alapelvei és értékei:
-

a gyermek nevelése a család joga és kötelessége. Az óvoda kiegészítő, segítő,
esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. Átmenetnek tekintjük az óvodai
nevelést a családi, bölcsődei és az iskolai nevelés között;

-

felvállaljuk azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a
gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt
figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődédének segítését, melyek által
minden gyermek eljut az iskolakezdéshez szükséges értelmi, lelki, szociális és testi
fejlettséghez;

-

pedagógusaink megismerik és figyelembe veszik a családok eltérő nevelési
szokásait;

-

a nevelőközösség alapelvnek tekinti a gyermek szeretetét, tiszteletét, elfogadását,
fejleszthetőségét;

-

az elfogadó, segítő, támogató óvodai dolgozók személyisége és példaadása
meghatározó;
biztonságot sugárzó felnőtt-gyermek, gyermek-gyermek kapcsolat, melyet pozitív
megerősítés kísér;

-

a közösségi szokások és szabályok kialakítása és erősítése során a gyermeki
autonómia tiszteletben tartása;

-

a gyermekek fejlődésének segítése az egyenlő hozzáférés biztosításával;

-

önállóságra nevelés;

-

az együttműködésre, kölcsönös tiszteletre, bizalomra, megértésre, türelemre és
gyermeki aktivitásra épülő nevelés;

-

a gyermekek egyéni fejlettségének figyelembe vétele, időt hagyva és adva
mindenkinek a folyamatban történő fejlődéshez;

-

az előítélet-mentes pedagógiai környezet kialakítása, egymás elfogadására, a
különbözőségek tiszteletére nevelés;

-

a szülőkkel együttműködő segítő partnerkapcsolat kialakítása az óvoda teljes
dolgozói körének részvételével;

-

egymás munkájának megismerése és megbecsülése, kölcsönös segítségnyújtásra
való törekvés;
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-

óvodánk az élmények és a változatos tapasztalatok színtere, tudatosan beépítve
nevelőmunkánkba az óvodát körülvevő természeti és kulturális örökség értékeinek
megismerését és átadását;

-

az alkotás, a kreativitás és közvetlen tapasztalás feltételeinek megteremtése és
biztosítása;

-

közös tevékenységek során a gyermekek érzelmi, erkölcsi, értelmi és testi nevelése;

-

a gyermekek a mindennapi tapasztalatszerzéseik során tanulják meg és gyakorolják
a közösségi élet értékorientált szabályait;

-

minden dolgozónkkal szemben elvárás, hogy előítéletektől mentesen közeledjen a
családokhoz;

- a pedagógusok és a munkájukat segítő pedagógiai asszisztensek és dajkák az
intézmény céljaival azonosulva, érdeklődési körüknek és tehetségüknek
megfelelően saját képességeiket, kompetenciáikat folyamatosan fejlesztve képzik
magukat.
Fejlesztő munkánk irányai
Nevelő és fejlesztő munkánk során segítünk a gyermekeknek feldolgozni és
megérteni:
- a tárgyi világot a gyermekekhez közel álló tevékenységeken keresztül;
- az emberi környezet nyújtotta információt a játékokban, mesékben, szerepekben és
közösségi eseményekben való részvételen keresztül;
- a logika és matematika világát játékos szituációkban mérésen, összehasonlításon,
számoláson, sorba rendezésen, válogatáson és csoportosításon keresztül;
- a kimondott szót rajzoláson, dramatizáláson, szöveghallgatáson és a kifejező készség
gyakoroltatásán keresztül.
Programunk a személyiségfejlődés valamennyi területét – testi – társas – érzelmi és
kognitív – megcélozza elősegítve:
- a testi fejlődést nagy és kismozgásokon keresztül;
- a társas, erkölcsi és érzelmi fejlődést viták és ellentétek elsimításán, az impulzusok
ellenőrzésén, egymás támogatásán és tiszteletén, kezdeményezésen és elfogadáson,
megegyezésen, a környezet megbecsülésén és a közös munkán keresztül;
- a kognitív fejlődést problémamegoldó helyzeteken, logikai feladatokon, a
gondolkodás megszervezésén és a véleménymondás bátorításán keresztül.
Óvodásaink pszichikai fejlesztését a gyermekek érési folyamatához igazítjuk. Életkori
sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel és eszközökkel kívánunk támaszt nyújtani az
épp fejlődő pszichikus funkciók kibontakoztatásához és begyakoroltatásához.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek:
- elég
időt
kapjanak
tevékenységeikre;
- lehetőséget kapjanak egy-egy téma
sokoldalú
megközelítésére
és
megismerésére;
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-

Egymásnak is segítő kicsik

-

biztonságos
környezetben
fedezhessék fel saját érzéseiket,
követhessenek el hibákat (melyeket
természetesnek
tekintünk),
és
oldjanak meg konfliktusokat. Részt
vehessenek a közösségi szabályok
megalkotásában;
lehetőséget kapjanak a választásra
az egyes tevékenységek közül;
helyet
kapjanak
munkáik
kiállítására.

Pedagógiai megközelítésünk és törekvésünk biztosítja, hogy óvodánk pedagógusai:
-

átlátják a gyermekek fejlődését;

-

gondosan megfigyelik a gyermekeket játékukban és egyéb tevékenységeikben;

-

arra bátorítják a gyermekeket, hogy maguk oldják meg a problémáikat és tiszteljék
társaikat;

-

gondolkodást stimuláló és próbára tevő kérdéseket tesznek fel;
olyan egyéni és csoportos célokat tűznek ki, amelyek a gyermekek érdeklődésén
és igényein alapulnak;
változatos, mobilizálható környezetet alakítanak ki;
tiszteletet tanúsítanak a gyermekek iránt és értékelik ötleteiket.

-

Az óvoda célkitűzései
Nevelőtestületünk a személyiség mibenlétét az alábbiakban látja:
A személyiség külső hatásokra kialakult belső feltételeknek, valamint öröklött
adottságoknak, lehetőségeknek az egyénen belül kialakult olyan egyedi, egyszeri és
megismételhetetlen integrációja, amely meghatározza a viszonyulást, alkalmazkodást a
környezethez.
Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a gyermeki személyiség komplex fejlesztésének:
− a (tanult) motívumok kialakításának, mivel a motívumok segítik az embert
döntései meghozatalában
− a képességek fejlesztésének, mert a képességektől függ a döntések
kivitelezésének eredményessége.
Nevelőmunkánk során olyan motívumokat és képességeket kell fejlesztenünk, melyek
eredményeként gyermekeink döntései megalapozottak lesznek, s döntéseik
kivitelezésében pedig eredményesek.
1. Célunk az értelem fejlesztése
Célunk a tanulási motívumok fejlesztése:
- a megismerési vágy felkeltése, a természetes kíváncsiság vágy táplálása;
- a felfedezési vágy felkeltésére, melynek alapja a felfedeztető tanulás, a
problémamegoldó tevékenység intenzív, élményt nyújtó folyamata;
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-

-

az újabb és újabb fejlesztő játékok megtanulása / megtanítása biztosítja, a játék,
a játékosság kapcsán a szimuláció gazdag eszköztára pedig támogatja az egyes
témák feldolgozását, a játékszeretet továbbfejlesztését;
optimális teljesítmény vágy kialakítása a következetes és reális értékeléssel, a
szélsőségektől mentes, a tanulás értelmének megmutatása olyan játékos és egyéb
helyzetekben, mikor a gyermekek megtapasztalhatják tudásuk gyakorlati hasznát,
érzékelve saját változásukat és fejlődésüket.

Célunk az értelmi képességek fejlesztése:
- a megismerés képességeinek fejlesztése, mint a megfigyelés, a kódolás képessége, a
kísérletezés, elemzés és érvelés;
- a beszéd, a kommunikáció fejlesztése, melynek alapvető funkciója a kivitelező
tevékenység, a megismerés, a gondolkodás és a tanulás szolgálata;
- a gondolkodás bonyolult képességrendszerének fejlesztése, mint a viszonyítás, az
általánosítás és osztályozás, valamint a problémamegoldás;
- a tanulási képesség fejlesztése az értelmi képességek fejlesztésével: a tapasztalati és
értelmező, valamint az önálló és szociális tanulási módok során.
Célunk a segítő életmódra nevelés, az erkölcsi nevelés és szociális fejlesztés
Gyermekeink különböző családi háttérrel különböző közösségekben élnek. Többen
tagjai lehetnek különféle nemzetiségeknek, szüleik által vallási felekezeteknek,
egyúttal tagjai a magyar nemzetnek. A gyermekek az óvodában is tagjai egy óvodai
csoportnak, a fejlesztési folyamatban pedig gyakran egy-egy kisebb csoportnak,
valamint a teljes óvodai közösségnek. A későbbiek során személyes kapcsolataik egyre
inkább átszövik egész életüket. Ahhoz, hogy képesek legyenek beilleszkedni a
különböző szűkebb vagy tágabb csoportokba és közösségekbe, és ezekben megtalálják
helyüket, fejleszteni szükséges képességeiket és szociális motívumaikat.
Célunk a szociális képességek fejlesztése
- szociális kommunikációs képességek fejlesztése, mint a kommunikáló felek
aktivitásának: azaz érzelmi állapotának, magatartásának és viselkedésének aktuális
befolyásolási képességének fejlesztése;
- a kötődés képességének fejlesztése, melynek gazdagsága, ereje és minősége
meghatározza a szociális életminőséget, a szociális viselkedést, és a személyiség
szociális fejlődését;
- csoportlétre, szervezeti és társadalmi létre való képesség megalapozása és
fejlesztése a gyermekeink életkorához illeszkedő ünnepeink megünneplése, versenyek,
és számos, az óvodai életre jellemző helyzetek során – törekszünk a reális ön – és
társértékelés kialakítására;
- Az együttműködés, a vezetés és a versengés képességeinek megalapozása és
fejlesztése a segítő együttműködés rendszeres alkalmazásával, a segítő nevelői
magatartás megtapasztalásával, valamint a mozgásos és a különböző versenyjátékok
gyakorlása során.
2. Célunk az egészséges és kulturált életmódra nevelés, személyes fejlesztés
AZ embernek önmagával harmóniában kell élnie. Ennek feltétele, hogy testileg lelkileg egészséges legyen: meg tudja őrizni, helyre tudja állítani jó közérzetét,
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stabilizálni, védeni tudja önmagát: optimális legyen személyiségének működése,
fejlődése. E funkció, e célok eredményes és hatékony szolgálata azt feltételezi, hogy
képes lesz a személyes érdekeket szolgáló döntéseket meghozni, azokat végrehajtani
és megvalósítani.
A személyre szóló nevelés végső célja az önfejlesztő személyiség, az önfejlesztésre
nevelés. Ez magában foglalja az önállóságra nevelést, az egyéniségfejlesztést és az én,
a személyes tudat kialakulásának, fejlődésének segítését. Óvodai nevelésünk célja,
ezen képességek megalapozása.

Célunk az egészséges és kulturált személyiség fejlesztése érdekében személyes
motívumok kialakítása
- az önkiszolgálási motívumok közé tartozó biológiai szükségletek, a
komfortszükséglet a mozgás és élményszükséglet;
- önvédelmi motívumok fejlesztése az egészséges életmódra nevelés, a konfliktusok
kezelésére történő nevelés kapcsán;
- a szuverenitás motívumainak kialakítása, mint az önállósulási és öntevékenységi
vágy;
- önértékelési motívumok fejlesztése, mint az önbizalom és az önbecsülés, a reális, a
képességeket is figyelembe vevő teljesítményértékelés eredményeként.
Célunk a személyes képességek fejlesztése
- az önellátási képességek megfelelő szintű fejlesztése az egészséges és kulturált
étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, rendszeretet, és a környezet adta
munkatevékenységek kapcsán;
- testi képességek fejlesztése: kondicionálás, koordinációs képességek;
- az önvédelmi képesség, mint egészségvédő és identitásvédő képességek
fejlesztése;
- az önreflexív képességek fejlesztése önértékelés, az önmegismerés és az
önfejlesztés képességeinek megalapozásával.
3. Célunk a speciális kompetenciák fejlesztése
Valamennyi speciális kompetencia alapja az alkotó képesség, és a kompetenciának
megfelelő tehetség. Ahányféle speciális kompetencia, annyiféle tehetség is létezik.
- Célunk az általános alapok fejlesztése, a tehetség ígéretes gyermekek
felismerése, fejlődésük elősegítése és támogatása
- Óvodánkban a tehetség ígéretes gyermekek fejlesztését a gyermekek közötti
különbségeket figyelembe vevő differenciált foglalkoztatással tudjuk
megvalósítani.
4. Célunk a játékon keresztül tudományosan és sokoldalúan közvetíteni az
ismereteket, és megalapozni a környezettudatos magatartást.
5. Célunk, hogy nyugodt légkörben és megfelelő feltételek mellett történjen a nevelés
és fejlesztés a gyermekek és felnőttek számára egyaránt.
6. Célunk a hátrányokkal küzdő gyermekek és családjaik segítése, különös tekintettel
a veszélyeztetett, valamint a sajátos bánásmódot igénylő gyermekekre.
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7. Célunk, hogy az óvodapedagógusok és a munkájukat segítők tudásuk legjavát
adva, ismereteik folyamatos bővítésével neveljék és fejlesszék a gyermekeket.
8. Célunk a szülők részvételének minél sokrétűbb biztosítása az óvodai nevelés /
fejlesztési folyamatában.
9. Célunk, hogy az intézményünkkel jogviszonyban állók elégedettségére, velük
együttműködve végezzük munkánkat.
Célrendszerünk olyan alapot kíván adni a képességek és jártasságok kialakításához,
melyek e gyorsan változó világban várnak gyermekeinkre.

IV. A program megvalósításának személyi és tárgyi feltételei
„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántjait
szép vigyázattal csiszoljam kristályba.”
(Német László)
Humán erőforrás
Minden csoportban szakképzett, főiskolai végzettséggel rendelkező óvodapedagógus
foglalkozik a gyermekekkel, akik kulcsszereplői az óvodában folyó nevelőmunkának.
Közvetlen segítőik - munkarend szerint- pedagógiai asszisztensek, szakképzett dajkák,
gyógypedagógus, logopédus és óvodapszichológus, valamint szükség és igény szerint a
pedagógiai és egészségügyi szakszolgálat utazó munkatársai.
Az óvodai nevelés hatékonyságának érdekében szükséges az óvodapedagógus, az óvoda
működését segítő nem pedagógus alkalmazottak, a speciálisan képzett szakemberek
összehangolt munkájára.
Dolgozók

Beosztás és létszám adatok

Pedagógusok

Intézményvezető

1

*szakvizsgával rendelkező óvodapedagógus

Intézményvezető
helyettes
Tagintézményvezető
Óvodapedagógus

1

Fejlesztő
pedagógus*
Pszichológus
Logopédus gyógypedagógus
Pedagógiai
asszisztens
Dajka
Óvodatitkár
Ügyintéző
Konyhai kisegítő
Takarító
Logopédus

Pedagógiai munkát közvetlenül segítő

Egyéb segítő munkatársak
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2
31
2
0,5
2
5
15
1
1,5
4
4
2

Dolgozók

Beosztás és létszám adatok

Szak és egészségügyi szolgálat külső segítő
Gyógypedagógus
szakemberei
*
* Sajátos nevelési igényű gyermekek speciális
Védőnő
fejlesztésének megfelelő aktuális szakterülettel és
létszámban

1
2

Elvárásaink az óvónők felé:
-

segítő, támogató, elfogadó, attitűd
vidám, felszabadult játéklégkör létrehozásának képessége
differenciált nevelés iránti elkötelezettség
jó empátiás készség
gyermek- és családcentrikusság
környezettudatos szemlélet
csapatmunka

Elvárásaink a pedagógiai munkát segítő munkatársak felé:
-

-

a gyermekek számára biztonságot, védelmet jelentő felelős magatartás és
természetes viselkedés,
elfogadás és tolerancia az egyéni, egyedi és a különbözőségből fakadó értékek
pozitív irányú megközelítése,
segítőkészség a számonkérés helyett,
partneri magatartás úgy a szülők, mint a gyermekek és a munkatársak
vonatkozásában is,
modellértékű kommunikáció, bánásmód, viselkedés,
a gyermekek körében mutatkozó konfliktusok esetén a konfliktus megoldásának
módozatait felkínáló, és nem a konfliktust hatalmi szóval megoldó magatartás,
a befogadó, inkluzív pedagógia megismerése és alkalmazása a gyermekek magas
szintű fejlesztése érdekében, különösen az SNI-s, BTM-es gyermekek esetében,
a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel kiemelt pedagógiai, pszichológiai
tudástöbbletből adódó folyamatos törődés, felzárkóztatásuk kiemelt kezelése, a
szülőkkel folyamatos kapcsolattartás,
a tehetséggondozás módszereinek megismerése, elsajátítása, gyakorlatban való
hatékony alkalmazása,
a nemzetiséghez tartozó, illetve a hazájukat elhagyni kényszerülő gyermekek
óvodai nevelésének segítő támogatása.

A nevelőtestület és a pedagógiai munkát segítők képzettségi mutatói és kompetenciáik
megfelelően szolgálják a pedagógiai program cél és feladat rendszerének eredményes
megvalósítását. Az óvodapedagógusi alapvégzettségen túl többen rendelkeznek egyéb
egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, szakvizsgával vagy azzal egyenértékű
képzettséggel.
A pedagógiai munkát segítő pedagógiai asszisztensek és dajkák többsége szakképzett,
azonban előfordul, hogy a szakmai munkát kiegészítő, vagy új pedagógiai végzettséget
nyújtó tanulmányokkal egészítik ki ismereteiket.
Az alkalmazotti kör egyéb kompetenciái meglehetősen színes képet mutatnak.
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Az óvodapedagógusok továbbképzési irányultsága – Részvétel
továbbképzéseken
Minden pedagógustól elvárás, hogy szakmai fejlődése érdekében továbbképzésen
vegyenek részt. A továbbképzések területei elsősorban a közös értékrendünkhöz
kapcsolódó szakmai többletek megszerzésére irányulnak, így feltételezik a pedagógiai
programunk gyakorlati megvalósítását, képviseletét.
Az elkövetkezendő években óvodapedagógusaink tervezett továbbképzéseinek
irányultságát – az érintettek igényeire is alapozottan – a pedagógiai programunk cél és
feladatrendszere, valamint a pedagógiai program megvalósítását befolyásoló tényezők
vizsgálatának eredményeként az óvodapedagógusok felkészültsége határozza meg.
Az óvodapedagógusok továbbképzési irányultságát befolyásoló alapvető céljaink:
- Figyelmet kell fordítani többek között a tanulás szűkebb és tágabb környezetére, az
infrastruktúrára, a személyzeti ellátottságra, az irányításra és a minőségbiztosításra is.
- Az óvodai nevelésünk tekintetében integrált megközelítést kell alkalmazni, bevonva
valamennyi érintett felet – így a családokat is –, és szoros együttműködést kell
kialakítani a nevelőmunkát segítő közvetlen munkatársakkal, valamint a
szakszolgálatokkal.
- Célunk, hogy az óvoda optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a
kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához.
Az óvodapedagógusok továbbképzési irányultságát befolyásoló részcéljaink:
- Olyan, fejlődési szempontból megfelelő tevékenységrendszer előtérbe helyezése,
amelyek mind a kognitív, mind a nem kognitív készségek elsajátítását elősegítik,
ugyanakkor elismerik a játék fontosságát, amely a kudarcmentes iskolakezdés,
eredményes tanulás szempontjából kulcsfontosságú;
- A színvonalas kisgyermekkori nevelés biztosítása minden gyermek számára,
különösen a társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű, a hazáját
elhagyni kényszerült, vagy roma háttérrel rendelkező, illetve a sajátos nevelési
igénnyel rendelkező, ezen belül a fogyatékkal élő gyermekek részére;
- Az óvodai nevelés minőségbiztosításának előmozdítása valamennyi kulcsszereplő,
köztük a családok, a szakszolgálati, a szociális és az egészségügyi hálózatok
bevonásával;
- Az óvodapedagógus, az intézményvezető, és a pedagógiai és nevelő munkát segítő
(pedagógiai asszisztens, dajka), valamint a technikai személyzeti ellátottság
javítása, a foglalkoztatottak szakmai felkészültségének fejlesztése;
- A jól képzett szakembereknek intézményünkbe történő vonzása, képzése és
megtartása;
- A szülők támogatása azon szerepükben, hogy az első életévekben ők gyermekeik
első számú nevelői, valamint az óvodapedagógusok arra való ösztönzése, hogy
alakítsanak ki szoros együttműködést a szülőkkel, a családokkal és a különböző
helyi közösségekkel annak érdekében, hogy megismertessék velük a
kisgyermekkori nevelés és gondozás kínálta lehetőségeket és a kisgyermekkori
tanulás fontosságát.
Az óvodapedagógusok felkészültségét támogató továbbképzési irányok:
- Megfelelően legyünk képzettek az SNI- gyermekek speciális fejlesztése terén
- A gyermekekkel és a családokkal végzett munkához szükséges pedagógus
kompetenciák fejlesztése
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-

A tudásátadás és tudásmegosztás – mentorálás - területen tárgyi és képességbeli
tudás fejlesztése

A humán erőforrás állapotának megfelelősége szempontjából kiemelt jelentőséggel
bír a pályakezdő gyakornokok, valamint az új felvételt nyert munkatársak
felkészültsége, felkészítése az alábbi területeken:
- Megfelelő tájékoztatatást kapjanak a pedagógiai program filozófiájáról, céljairól
- A belső szabályozás szerint - megfelelő tájékoztatatást kapnak az egészségügyi és
biztonsági eljárásokról
- Megfelelő tájékoztatatást kapnak a gondjaira bízott gyermekek speciális
szükségleteiről
- Megfelelő tájékoztatatást kapnak a csoportszoba és egyéb foglalkoztató helyiségek
szervezési technikáiról
- A belső szabályozás szerint - megfelelő tájékoztatatást kapnak az óvoda által
tervezett napi tevékenységekről
- A belső szabályozás szerint - megfelelő tájékoztatatást kapnak az etikai
elvárásokról
A különböző továbbképzéseken szerzett ismeretek és kompetenciák szervezeti
egységeken belül történő átadásának módszertana, eljárása
Fontosnak tartjuk a pedagógiai program célkitűzéseit támogató továbbképzéseken való
részvételt, valamint, hogy a különböző továbbképzéseken szerzett ismereteket és
kompetenciákat a kollégák a gyakorlatban is alkalmazzák, hasznosítsák, és egymásnak is
átadják.
A továbbképzéseken szerzett ismeretek és kompetenciák átadásának színterei:
- intézményvezető és közvetlen pedagógus kolléga tájékoztatása (szóban);
- a tagintézmények kollégáinak - különös tekintettel a gyakornok kollégákra –
tájékoztatása a soron következő óvodapedagógusi fórumon (szóban);
- önként vállalt, és munkaterv tartalmának megfelelő gyakorlati bemutatás;
- lehetőség szerint a továbbképzésen kapott szakmai anyagok kollégák közötti
megosztása (elektronikusan, nyomtatott formátumban);
- szakmai munkaközösségi foglalkozásokon.
Az intézmény belső továbbképzési rendszere
Minden program működésének alapja a művelt óvodapedagógus személye, ezért tartjuk
fontosnak az önképzést és a továbbképzést. Szakmai munkaközösségeink és
munkacsoportjaink irányultságát a társadalmi, szülői, valamint a kollégák igényeire és
elvárásaira alapozottan évente határozza meg a nevelőtestület.
Óvodánk pedagógusai az elmúlt években kiemelten foglalkoztak a környezeti nevelés és
a hagyományok ápolásának lehetőségeivel az óvodás korban. A választás azért esett e
területekre, mert e két terület rendkívül szorosan kapcsolódik egymáshoz. Napjaink
társadalmának egyik legfontosabb problémája, mit teszünk, tehetünk földünk megóvása
érdekében; e mellett továbbra is törekednünk kell arra, hogy gyermekeink helyes
nemzettudattal bíró felnőttekké váljanak és megismerjék a magyar népi kultúra sokszínű,
gazdag tárházát. Kodály Zoltán szavaival élve hisszük, hogy "A kultúrát nem lehet
örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra
meg nem szerzi magának."
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Minden pedagógustól elvárás, hogy szakmai fejlődése érdekében az óvoda valamelyik
szakmai munkaközösségének tagja legyen, és tevékenyen, rendszeresen vegyen részt a
szakmai munkaközösségek vagy munkacsoportok munkájában.Az elmúlt évek
tapasztalatai szerint feladat ellátási helyeken átívelő szakmai munkaközösségben bővítik
ismereteiket óvodapedagógusaink, feldolgozva a legkorszerűbb háttér ismereteket, a
program- specifikus tartalmakat, valamint megvitatják a gyakorlat nyújtotta problémákat
és feladatokat.
Program- specifikus szakmai munkaközösségek irányultsága:
-

Pedagógiai Program szakmai munkaközösség
Tehetséggondozó szakmai munkaközösség
Minőséggondozó- Önértékelési szakmai munkaközösség
Gyermekvédelmi szakmai munkaközösség
Környezeti szakmai munkaközösség

A szakmai munkaközösségeinek száma, témája és működési szabályai az érintett
nevelőtestületi tagok döntésének függvényében nevelési évenként változhat.
Reflektív pedagógiai szemlélet és gyakorlat
Az igényes óvodapedagógus képes elemezni munkáját, tudja, hogy mit, miért és hogyan
csinál. Nem elégszik meg a puszta rutinnal, azzal, hogy „így szoktam, szoktuk, ez korábban
már bevált”. „A reflexióra, azaz megfigyelésre, elemzésre és értékelésre való képesség a
pedagógiai professzió alapköve.” (Hunya Márta)
Az óvodapedagógusok feladatai:
- az alkalmazott módszerek folyamatos figyelése, értékelése, és szükség szerinti
módosítása;
- szükség és lehetőség szerint a folyamatos, értékelő magatartás és figyelem
adatokra, a gyermekek folyamatos megfigyelésére épül;
- hospitálást követően reflektálás az érintett kolléga számára;
- a szakmai fejlődés tudatos irányítása.
Az elkövetkezendő évek belső továbbképzéseit az alábbi szempontokat határozzák
meg:
- Működési folyamataink törvényhez igazítása → szabályozó dokumentumaink
naprakészségének biztosítása.
- A pedagógiai programunkban kitűzött célok, a szerzett kompetenciák
alkalmazhatósága, a tanult ismeterek és kompetenciák beépítése a mindennapok
nevelési gyakorlatába.
- székhely és tagintézmények speciális műveltségtartalmai.
A pedagógiai asszisztensek, dajkák intézményközi és az egyes megvalósítási helyeken
történő szakmai fejlesztésének, folyamatos továbbképzésének célja munkaköri
feladataik minőségi szinten való ellátásának segítő támogatása: a gyermekekkel,
óvodapedagógusokkal, a közvetlen munkatársakkal, és a szülőkkel való kapcsolat
eredményességének területein.
Az óvodapedagógusok továbbképzéseinek egyéb színterei:
• humánszolgáltató szervek rendezvényei, tanfolyamai;
• főiskola, egyetem, posztgraduális képzés.
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Tanulási környezet - Az óvoda szűkebb és tágabb környezete
Törekvésünk az egészséges és biztonságos környezet kialakítása és fenntartása. A
gyermekeket körülvevő külső és belső környezet sajátosan igazodik az egyes
óvodaépületekben folyó nevelési gyakorlathoz. Pedagógiai tevékenységrendszerünkben,
és az épületenkénti sajátos környezetben segítenek az óvodapedagógusok és a munkájukat
közvetlenül támogató dolgozók a gyermekeknek megérteni és feldolgozni a tárgyi - emberi
világot, az abból származó információkat, a logika és a matematika világát, valamint a
kimondott szavakat.
Tárgyi feltételeink a működéshez megfelelőek, a folyamatos felújításokról és
fejlesztésükről a fenntartó önkormányzat gondoskodik, melynek eredményeként 2019- ben
megújult a Gesztenyéskert tagintézményünk. Az óvodák épületei közül a közeljövőben a
Meserét tagóvoda épülete igényel nagyobb felújítási munkát.
A gyermekek óvodai életének mindennapi színterei: a foglalkoztató termek, a
gyermeköltözők, mosdók és játszóudvarok jól szolgálják a gyermeki tevékenységeket.
Gyermekeink rendelkezésére az építészeti adottságok függvényében megfelelő kiszolgáló
helyiségek állnak. Öltözőinket többnyire a folyosón, vagy a már eredetileg erre a célra
kialakított terekben helyeztük el.
Foglalkoztató szobáink minden
épületünkben
otthonosak,
barátságosak és jól felszereltek.
A tudatosan kialakított tárgyi
környezet
a
gyermekek
környezettudatos magatartásának
megalapozását is támogatja. a
gyermeki tevékenységek színterei
–
a
különböző
kuckók,
mesesarkok,
tevékenységközpontok
és
játékterek
–
valamennyi
csoportszobánkban az éppen
aktuális témáknak is megfelelően
vannak berendezve és felszerelve.

Alkotó munka a vizuális fejlesztés terében

Az épületekben korszerű fűtés, világítás és az egészséges ivóvíz biztosított, valamint
mindhárom óvoda épület a csatornahálózathoz is csatlakoztatva van.
A foglalkoztató termek alapterületei a vonatkozó jogszabályi elvárásoknak csak részben
felelnek meg. megfelelő, az egyéb helyiségek vonatkozásában fokozatos a fejlődés,
azonban a közoktatási intézmények eszköz-norma jegyzéke alapján a jövőben még lesznek
feladataink.
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A
székhelyóvoda
és
a
gesztenyéskert
tagintézményünkben
jól
felszerelt
tornatermekkel
büszkélkedhetünk,
melyek
minden igényt kielégítenek a
gyermekek
mozgásának
fejlesztésére. A sportszereket
folyamatosan szerezzük be,
illetve újítjuk fel.
Szükségünk lenne további tágas
és jól felszerelt tornateremre a
Meserét tagintézményünkben is,
mely a gyermekek kedvenc
tartózkodási helye, ahol sokféle
mozgásfejlesztő eszköz és kellék
segíti
a
szervezett
nagymozgásukat.

Mozgásfejlesztő foglalkozás a székhely intézményben

A gyermekek által használt tárgyi felszereléseket számukra hozzáférhető és biztonságos
módon helyezzük el.
A hiányzó felszerelések pótlását a költségvetési és pályázati lehetőségek függvényében te
biztosítjuk.
A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődését elősegítő speciális szakmai eszközök
beszerzését szintén évente - a költségvetésben biztosított költségfedezettel – tervezzük és
folyamatosan igyekszünk biztosítani.
Az óvodai épületek udvarai és belvilága az ott dolgozó óvónők és dajkák egyéni
ízlésvilágát is tükrözve otthonos, barátságos küllemű megfelelő munkakörnyezet, mely a
gyermeki tevékenységhez igazodó praktikumokkal ellátott.
Óvodáinkban megteremtjük a lehetőséget a szülők fogadásához. Szülői tárgyaló áll
rendelkezésre a családi beszélgetések, rétegszülői értekezletek és egyéb programok
lebonyolításához.
Az udvar minden óvodaépületünkben a gyermekek kellemes és kedvelt tartózkodási
helye, melyet számos mozgásfejlesztő és egyéb játék tesz vonzóvá számukra. A
játszóudvarok felülete füves, homokos és szilárd burkolatú, sok fával, bokorral és virággal
beültetett. Árnyékos és napfényes területek egyaránt megtalálhatók.
A gyermekek mozgásfejlődését segítő mászókák többségében természetes anyagúak. A
változatosságot biztosító újabb beszerzéseket elsősorban a fenntartónk, valamint
alapítványaink, és pályázatok segítségével is próbáljuk biztosítani.
Az időjárás függvényében igyekszünk minél több időt tölteni a szabad levegőn, ahol
élvezhetik gyermekeink az értelmi képességek fejlődése szempontjából meghatározó
jelentőséggel bíró friss levegőt, és a mozgást.
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Az óvodásoknak a csoportszobák mellett fontos életterük az udvar. Ezért is fektetünk nagy
hangsúlyt minden évszakban az óvoda udvarok és kertek ápolására. Növények
telepítésével, virágok ültetésével kívánjuk szebbé, otthonosabbá tenni; és folyamatosan
megteremteni a gyermekeknek azokat a lehetőségeket, ahol felszabadultan játszhatnak,
mozgásukat kielégíthetik. Az udvar pedagógiai koncepciónk megvalósításának is színtere,
hiszen a természeti környezet nyújtotta lehetőségek egy részét itt célszerű, és itt is kell
kihasználnunk.
Tárgyi adottságok és feltételek

Helyiségek / infrastruktúra

Csoportszobák száma
Tornaterem, tornaszoba
Logopédiai / fejlesztő
Nevelői szoba
Többfunkciós szobák
Irodahelyiségek
Orvosi és beteg szoba
Elkülönítő helyiség
Tároló helyiségek
Tálalókonyha
Udvar
Felnőtt öltöző
Felnőtt zuhanyozó
Internet hozzáférés
Számítógép a pedagógusok
részére
Interaktív tábla

Pilisi
Játékország
Óvoda
7
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
4
1
3
0

Óvodaépületek
Meserét
Gesztenyés
Tagintézmén
kert
ÖSSZESEN
y
Tagintézmé
ny
5
3
15
0
1
2
1
2
4
1
1
3
0
1
2
1
1
5
0
1
2
0
0
1
0
2
3
1
1
3
1
1
3
0
1
2
2
1
7
1
1
3
2
1
6
0

0

0

A digitális technikák olyan kihívásként jelentkeznek az oktatásban, amelyek alkalmazására
a pedagógusok többsége még nem készült fel teljes mértékben. A technikai-alkalmazási
jártasság hiánya és a módszertani tanácstalanság is akadályozza e technikák alkalmazást,
elterjedését. Ezen hiányosságok felszámolása elsősorban a digitális eszköztár további
bővítése és az önképzés által preferált, azonban fontosnak ítéljük, hogy a már meglévő
eszközöket célszerűen és megfelelően használjuk, hozzájárulva ezzel a nevelési-tanulási
céljaink és feladataink eredményeihez.
Az óvodapedagógusok feladata: a rendelkezésre álló digitális eszközök célszerű
használata.
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V. PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK NEVELÉSI FELADATRENDSZERE
A szokás természetté válik.
(Cicero)
Az egészség és környezeti nevelés alapelvei - Az egészséges életmód
alakítása
Egészségesnek tartjuk azt az embert, aki természetes családi és társadalmi környezetben
jól érzi magát.
Átalakuló társadalmunkban megváltoztak a gazdasági-társadalmi viszonyok. Hazánkban is
gyakran olyan betegségek pusztítanak, amelyek közvetlenül a helytelen emberi
magatartásból fakadnak. A halálozást döntően befolyásoló kockázati tényezők között a
mozgásszegény életmód, az egészségtelen táplálkozás, a káros függőségekhez vezető
szokások (dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer élvezet, testi épséget veszélyeztető
balesetveszélyes magatartás) állnak az első helyen.
Az egészség megvédése társadalmi és egyéni feladat. A kisgyermek egészségéért a
család mellett óvodánk is felelősséggel tartozik. Ahhoz, hogy jól átgondolt, jól
megszervezett és eredményes egészségnevelő munkát tudjunk végezni, elsősorban a
felnőttek – óvodapedagógusok és segítőik – egészségtudományi, egészségvédelmi
szemléletének fejlesztésére volt, és van szükség, másodsorban pedig megfelelő motívumok
fejlesztésével a korszerű megelőzés, a prevenció a feladatunk:
- Az egészséget károsító magatartások megelőzése, illetve visszaszorítása
- Az élet alternatívái közül az egészséget választó képességek kialakítása és fejlesztése
Az ember nem csak biológiai, hanem bioszociális lény is, akinek létszükséglete a
pszichikus és szociális szükségletek kielégítése is. A létezés mellé így csatlakozik az
egészség, mint az emberi lét alapvető szükséglete, értéke.
Az egészség az emberi lét különböző szintjei közti kapcsolatokat fejezi ki
- Az egyén kapcsolatát önmagával, környezetével, kortársaival, embertársaival.
- Testi-lelki szociális jólét, melyet erőteljesen befolyásolnak az életkörülmények,
valamint a környezet kultúrája.
Az óvodai egészségnevelés háttere a család. A gyermekek számára a szülők, valamint a
közvetlen környezet jelenti a modellt. Tapasztalataink szerint a szülők számos esetben
igénylik segítségünket a gyermekek egészséges szokásrendszerének, optimális
magatartásának kialakításához. Ezért is nagyon fontos lehet a családokkal történő
együttműködés, a családok szemléletformálásának vagy váltásának segítése, az egészséges
és természetes életmód szokásalakításának terén.
A követendő minta szempontjából kiemelten fontos óvodánk - mint nevelési intézmény óvodapedagógusaink és az egészségügyi szakszolgálat munkatársainak egészségnevelő
munkája. Az egészségnevelés és védelem során figyelemmel kísérjük azokat a negatív
tényezőket is, amelyek a gyermekek egészségét károsan befolyásolhatják. Az
egészségvédelem alapja
- a személyi higiéniára való odafigyelés (tisztaság, gondozottság, ápoltság),
- az egészséget veszélyeztető tényezők kiküszöbölése (fénytől való védelem →
anyajegyek folyamatos ellenőrzése, közösen használt tárgyak és játékszerek,
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-

valamint a személyes higiéniai eszközök rendszeres fertőtlenítése, a beteg
gyermekek elkülönítése).
Hangsúlyt fektetünk a stressz megelőzésére.
A környezetünkben dolgozó egészségügyi szakemberek, civil szervezetek, a
családok bevonása mindennapi munkánkba.
Fontos, hogy környezetünkben ismerjük fel időben a súlyos ártalmakat, ezek
megjelenését a családokban, például: alkohol, drog, erős dohányzás, erkölcsi és
szexuális veszélyek.

Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak kiemelt szerepe van. A gondozás magába
foglalja a testi és lelki egyensúly kialakítását és fenntartását, biztosítja a higiéniás
feltételeket az óvoda egész területén, valamint figyelemmel kíséri a gyermekek személyes
higiénés fejlődését is. Figyelemmel kíséri és folyamatosan ellenőrzi a gyermek egészségét,
a helyes testápolást és szokásainak kialakítását, az egészséges ruházatot és öltözködést,
tehát szükségleteik kielégítését, valamint a fertőző betegségek megelőzését. Az
óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel,
egyúttal segíti önállóságuk fejlődését együttműködve a gondozást végző többi
munkatárssal. Óvodapedagógusi és dajkai modellszerepünkből adódóan,
öltözködésünk, személyi higiéniánk, étkezési kultúránk példával szolgál.
Az óvodapedagógusok feladatai az egészséges és kulturált életmódra nevelés,
személyes fejlesztés céljainak feladatokba ágyazása kapcsán:
- az egészséges életmód megfelelő alakítása;
- a testi-lelki egészség védelme;
- az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása;
- az értelmi nevelés, fejlesztés megvalósítása;
- együttműködés a családokkal, különös tekintettel a sajátos nevelést igénylő
gyermekek vonatkozásában;
- segítségnyújtás, felvilágosítás az olykor felkészületlen és tanácstalan szülők
számára, ösztönözve őket a helyes szokások kialakítására.
Az egészséges és kulturált életmódra nevelés során a pedagógiai munkát közvetlenül segítő
dajkáknak és pedagógiai asszisztenseknek kitüntetett szerepük van.
Fontos, hogy:
- a kialakítandó szokások megfeleljenek a gyermek korának, testi, szellemi és lelki
sajátosságaiknak: ne kívánjuk a gyermekektől azt, melynek teljesítésére még
éretlenek;
- a felállított szabályok érthetők és teljesíthetők legyenek, megismerésük és
megtanulásuk fokozatosan történjen;
- a szokások kialakításában – a rögzítésben – biztosítsuk az ismétlési lehetőségeket;
- fejlesszük az elsajátításhoz szükséges készségeket;
- a gyermekek számára folyamatos legyen a kontroll, szükség szerint pedig a
korrekció;
- rögzítsük a helyes viselkedést, biztosítva a pozitív visszacsatolást;
- keltsük fel az érdeklődést a szokás-cselekedetek elvégzésére;
- legyen jelen követendő gyermek és felnőtt pozitív modell;
- a szokás kialakításához társuljon pozitív érzelem, s ez fokozatosan terelődjön át az
eredményekre;
- a gyermekek a fejlesztés során jussanak sikerélményekhez.
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Az ember egészségügyi szokásai döntően a kisgyermekkorban alakulnak ki, ezért e
szokásalakítás rendkívül gondos odafigyelést, és a családdal történő szoros
együttműködést kívánó feladatunk. A gyermekek szükségleteik önálló kielégítésére, a
testápolás, az öltözködés, az önkiszolgálás, az étkezés és az étkezési szokások
elsajátítására fokozatosan válnak képessé a folyamatos példamutatás, segítség, gyakorlás
következtében. A gondozási tevékenységekre a gyermekek életkorától függően megfelelő
időt kell biztosítani.
Óvodánkban kialakítandó és rögzítendő szokások
Az óvodásgyermek az ébrenlétének háromnegyed részét az óvodában tölti, ahol az
óvodapedagógusok a gyermek testi-szellemi fejlődésének feltételeit igyekeznek
biztosítani. Alapelv intézményünkben, hogy a gyermekek a nap nagyobb részét szabad
mozgással és játékkal töltik
A fejlődés alapfeltételei között kiemelt jelentőségű a gyermek egészséges táplálása. Az
óvodai étkeztetés napjainkban - minden igyekezet ellenére - sem tudja az egészséges
táplálkozás minden követelményét teljesíteni. A teljesítés nemcsak anyagiakon (élelmezési
normán), de szemléleten (étrend-összeállításon), óvodapedagógusi leleményességen
(egészségpedagógiai kulturáltságon) és a szülők segítő együttműködésén (a kiegészítő
táplálkozáson) is múlik.
Szorgalmazzuk, hogy az óvodában a szülőkkel és az élelmezési vállalattal közösen,
lehetőség szerint minden nap zöldség-gyümölcs nap legyen. Fontos, hogy ismertessük meg
az óvodai foglalkozások és az étkezések keretében a gyermekeket új ízekkel, addig
ismeretlen étel- és italféleségekkel, egészségnapjaink egyikén szervezzük meg az
egészséges táplálkozásra nevelés programot.

A családok
támogatásával
naponta friss
gyümölcsöt vagy
zöldség kerül az
asztalra.
Kép: Dajka gyümölcsöt
készít elő

Kép saláta készítés
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Táplálkozási szokások:
- étkezések ritmikus időben történő elosztása, napirendbe épülése;
- megfelelő mennyiségű folyadék biztosítása a nap bármely szakában;
- egyéni szükségleteket, igényeket kielégítő, mennyiségileg elegendő,
minőségileg megfelelő ételek étrendbe iktatása: egészséges ételek, italok és
kiegészítő élelmiszerek fogyasztásával betegségek megelőzése (pl.
fogszuvasodás, cukorbetegség, stb.);
- változatos formákban a napi zöldség és gyümölcsfogyasztás biztosítása a szülők
bevonásával (frissen, gyümölcssaláta, aszalt gyümölcs stb.);
- tejtermékek fogyasztásának ösztönzése változatos módon (tej, túró, joghurt,
kefir, turmix stb.);
- a magas cukortartalmú ételek és italok fogyasztásának csökkentése;
- a magas só- és telített zsír- tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése;
- kulturált étkezési szokások kialakítása a felnőttek példa és mintaadása révén:
✓ esztétikus, alkalomhoz illő teríték,
✓ helyes evőeszköz használat,
✓ kulturált, nyugodt étkezés,
✓ étkezés közbeni helyes viselkedés,
✓ segédkezés, majd önálló munkavégzés – terítés az étkezés
előkészületeiben.
Mit kér az óvoda a szülőktől?
-

Alapvető kérés, hogy a szülők ismerkedjenek meg gyermekük óvodai étrendjével
és otthon délután, esténként, hétvégeken kiegészítő táplálékokkal pótolják a
hiányzó, de szükséges tápanyagokat. Így pl., ha az óvodában tejes, túros, sajtos
tészta volt ebédre, akkor első sorban hús, gyümölcs, zöldségféle várja a gyermeket
vacsorára. Ha viszont az óvodai étlapon húsos ételek, felvágottak, tojásos
készítmények szerepeltek, otthon tejes ételek, hal és gyümölcs egészítse ki a
gyermek táplálékát.

-

Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy az otthoni kiegészítő táplálkozás
megtervezéséhez kérjenek javaslatot orvostól, védőnőtől, óvodapedagógustól.
Kerüljék a családi étkezés során a haszontalan ételek és italok étrendbe állítását,
így a cukros, sós, zsíros ételeket és italokat. Csökkentsék étkezési szokásrendjükből
a cukrozott szörpöket, befőtteket, kólaféléket, a kekszet, a ropit, a chipset.
Szerepeljen a családi étrendben kevesebb füstölt hús, felvágott, húskonzerv, állati
zsiradék, és annál több alacsony zsírtartamú tej, tejföl, sajt, hal, baromfi (bőr
nélkül), barna kenyér.

A testápolás magába foglalja a testünk, ruházatunk gondozását, egészségünk védelmét,
tisztaságigényünk kielégítését, továbbá a közvetlen és a tágabb környezetünkért való
törekvésünket. A testápolás igényének kialakítása modellkövetéssel a felnőttek
segítségével, együttműködésével történik.
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Higiénés szokások:
- a test tisztántartása (mosdás, szükség szerint fürdés vagy zuhanyozás, a száj,
köröm és haj ápolása, nemi higiéné);
- helyes fogápolás és szájhigiénia (fogmosás): arra törekszünk, hogy gyermekeink
minél egészségesebb fogakkal rendelkezzenek. Ennek érdekében fokozatosan
váljék igényükké az étkezés utáni fogmosás. A fogkrém igazodjon a gyerekek
fogazatához, a fogkefék cseréje szükségszerűen, illetve időszakosan legyen
biztosítva. Ismerkedjenek meg a helyes fogmosás technikájával. Legyen
biztosított a rendszeres fogászati szűrés.
- a személyi higiénia biztosítása: legintimebb része a WC-használat, ezért a
felnőttektől tapintatot és megértést igényel a gyermekek szükségletei szerint a
WC használat tudatos kialakítása;
- tiszta ruházat;
- környezeti higiéné: allergén anyagok kiszűrése, felületek tisztántartása,
portalanítása;
- téli időszakban aromaterápiával biztosíthatjuk az egészséges levegőt;
- a betegségek megelőzésére vonatkozó szokások és szabályok kialakítása,
megtanítása: köhögés, tüsszentés, orrfújás stb.;
- időjárásnak megfelelő, réteges öltözködés

A dajka feladata:
- Tisztálkodási eszközök rendben tartása.
- Segítségnyújtás a mosdóbeli szokások
kialakításában.
- Következetesség, az egyéni igényekhez
igazodó odafigyelés, gondoskodás.

Öltözködés dajkai segítséggel
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A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor
végére:
- a
gyermek
önállóan
képes
tisztálkodni, fogat mosni;
- a tisztálkodási eszközöket rendbe
teszi;
- önállóan használja az illemhelyet;
- szükségleteit mindig jelzi;
- igényli személyének tisztaságát;
- önállóan használja zsebkendőjét;
- önállóan használja fésűjét;
- önállóan képes kifújni az orrát.
Fogmosás étkezés után
Esztétikai szokások:
- ízléses ruházkodás és öltözködés;
- a szín és formavilág harmóniájával barátságos környezet kialakítása magunk körül.
A pihenés - alvás szokásai:

A gyermekek kényelmes kis ágyakon töltik a
csendes pihenőt, mely biztosítja a gerinc
számára a helyes tartást
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Fontosnak tartjuk, hogy biztosítsuk a
gyermekek számára a nyugodt, csendes
és zajmentes légkört, a tiszta, friss
levegőt. a délutáni pihenéshez mesével,
esetleg halk zenével teremtjük meg a
megfelelő hangulatot. Simogatással,
otthonról hozott játékokkal segítjük
hozzá az azt igénylő gyermekeket az
elalváshoz, pihenéshez.

Az egyes gyermekek egyéni igényeinek
figyelembe
vételével
igyekszünk
kialakítani a pihenés idejét, így az alvást
már kevésbé igénylő nagycsoportos
gyermekek számára a legalább egy óra
pihenést követően csendes tevékenységet
(képeskönyv nézegetése ágyban pihenve
„alvókával” játszás, egyéni foglalkozás)
biztosítunk
ügyelve
a
pihenők
nyugalmának fenntartására.
A fejődés várható jellemzői az
óvodáskor végére: a gyermek nyugodtan
pihen, és késleltetni tudja szükségletei
kielégítését.
A pedagógiai asszisztens altató
simogatása…
Öltözködés:
A helyes öltözködés két feltétele az időjáráshoz és a környezeti adottságokhoz való
alkalmazkodás, és az esztétika.
- Ügyelünk arra, hogy a gyermekek a szabadban megfelelően (rétegesen) legyenek
felöltözve, ehhez megfelelő váltóruhájuk legyen, a téli levegőzéshez legyen
biztosított a vízhatlan ruházat.
- Épületen belül a tevékenységektől és a hőmérséklettől függően könnyű, kényelmes
ruházatot viseljenek.
A fejlődés várható jellemzői
óvodáskor végére:
- a gyermek önállóan öltözködik,
- ruhája tisztaságára vigyáz,
- ruháját be tudja gombolni
- jelzi, ha melege van, vagy fázik

az

Öltözőben
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Mozgás - Testedzés, testmozgás:
Véleményünk szerint a mozgásfejlesztés a tudás alapja. Hisszük, hogy a mozgásban
szerzett tapasztalatok a gyermekek érzékelő apparátusára hatnak, értelmi
fejlődésüket szolgálják.
A mozgás sokoldalú tevékenység, mely a gyermekek számára életszükséglet. Egyéni
fejlődésükben nagy jelentőséggel bír, mert az általános testi fejlődés mellett az értelmi és
a szociális képességekre is hatással van.
Óvodáskorban rendkívül fontos a rendszeres mozgás megszerettetése, a mozgásigény
kielégítése, a helyes testtartás, a szép mozgás fejlesztése, a gyermekek természetes,
harmonikus mozgásának, testi képességeinek fejlesztése játékos formában.
Az óvodás kor kiváló lehetőség a mozgás-tapasztalatok bővítésére, a gyermekek
alkalmazkodó képességének, a személyiség akarati tényezőinek, a testi képességek
fejlesztésére. Fontos továbbá, hogy az óvodai környezet a gyermekeket olyan aktív,
sokoldalú mozgásra késztesse, hogy saját aktivitásukon keresztül jussanak újabb és újabb
tapasztalatokhoz, melyek fejlesztik érzékszerveiket, szolgálják személyiségük fejlődését.
A felnőttkori mozgásügyesség nagymértékben a gyermekkori mozgástapasztalatok
függvénye, ezért meghatározó jelentősége van a spontán mozgásnak és a szervezett
óvodai mozgásfejlesztő foglalkozásoknak.
A spontán, szabad mozgás óvodai
életünk nélkülözhetetlene eleme, az
egészséges életmód szerves része.
Igyekszünk minél több időt tölteni a
szabad levegőn. Télen -5-9 fokig az
udvarunk adottságait kihasználva, a
mozgás minden formáját biztosítjuk,
nyáron pedig napfürdőzünk, védve a
gyermekeket a nap káros sugaraitól.

„Versenyfutás az ára, uccu, fussunk…”
A gyermekek fejlődésében nagy szerepet játszik a tudatosan szervezett mozgás. Ez
egyrészt a mindennapi fejlesztő mozgásban, a mozgásfejlesztő foglalkozásokon, valamint
a szülői igényekre is alapozott kirándulások keretében történik.
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Mozgásfejlesztő foglalkozás
Az óvodapedagógus feladatai:
- a gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése, a mozgás megszerettetése;
- a mozgáson keresztül értelmi és szociális képességek fejlesztése;
- középpontban a tartásjavítás és a mozgásügyesség fejlesztés (prevenciós
szemlélet);
- képességfejlesztés
a
gyermekkor
mozgásfejlődési
jellemzőinek
figyelembevételével;
- inger gazdag környezet biztosításával, sokoldalú és megfelelő intenzitású fejlesztés
(mennyiség és minőség összhangjával);
- koordinációs képességek: a két test fél mozgásának összerendezése, a testtudat
fejlesztése (testkép és testfogalom, testséma), az alakmozgások koordinációjának
javítása, valamint a szem – kéz koordináció;
- a mindennapi, levegőn történő szabad mozgás biztosítása;
- a mindennapi szervezett fejlesztő mozgás biztosítása;
- testedzés, testnevelés foglalkozások a szabad levegőn és a tornateremben, kis és
nagymozgásos játékok, mozgás koordináció, lábboltozat erősítő gyakorlatok, stb.;
- igény és lehetőség szerint különféle sport foglalkozások napirendbe történő
illesztése;
- a térpercepció fejlesztése;
- életkornak megfelelő terhelés, állóképesség fejlesztése;
- óvodapedagógusi kompetencia függvényében tartásjavító, lábboltozat fejlesztő
programok és gyakorlatok beiktatása, ez irányban történő önképzés fokozása.
A testi képességfejlesztés eredményei az óvodáskor végére:
Kondicionális képességek tekintetében: az életkori sajátosságoknak megfelelő erőnlét,
gyorsaság, hajlékonyság és ügyesség jellemző a gyerekekre. Állóképességük jó, pszichés
reakciókészségük átlagos.
A mozgáskoordináció fejlettségét: a megfelelő téri orientáció, ezen belül a testséma
kialakulása, a személyes tér megfelelő észlelése jellemzi. Képessé válik a személyes és
közös tér megélésére nagymozgásokon keresztül, érett mozgáskoordináció és megfelelő
spontán dominancia jellemzi. A szem – kéz – láb – mozgáskoordinációja érett, a szem vagy
kéz spontán dominanciája adott helyzetekben megfelelő.
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Gondolatok az egészségnevelésről - Az óvoda egészségnevelési programja
Az Óvodai nevelés országos alapprogramja az óvodai nevelés alapvető feladatának a
gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítését jelöli meg. Ezeknek a szükségleteknek
kielégítése biztosíthatja a kisgyermek egészséges fejlődését, a legteljesebb egészségi
potenciáljának elérését, azaz a lehetőséget arra, hogy a gyermek a mindennapi élet
alternatívái (életviteli helyzetei) közül a legegészségesebbet válassza, az egészséget
választó képességét kifejlessze. Az egészségvédő potenciál fejlesztése megköveteli, hogy
az óvodai nevelés segítse az egészséges életvitel iránti igény kifejlődését, az egészséges
életmód választását, az egészséget károsító magatartások visszaszorítását. Az
egészségnevelés így válik az óvoda megalapozó jellegű, immanens (minden nevelési
mozzanatban jelenlevő) feladatává.
Az egészségnevelés fogalmát a szokásostól eltérő, azon túl mutató módon szükséges
értelmeznünk. Túl kell lépnünk a korszerűtlen, un. testi nevelés beszűkült fogalmán,
amely csupán a testi gondozást, a testi szükségletek kielégítését, a mozgás fejlesztését, az
edzést és a testápolást foglalta magában.
Az egészség fogalmát az Egészségügyi Világszervezet így definiálta:
„Az egészség a testi (fizikai) a szellemi (pszichikus) és a társas-társadalmi (szociális)
jólét állapota, nem csupán a betegség és nyomorékság hiánya."
A definíció szerint az óvodai nevelési program általános nevelési feltételei közé az alábbi
egészségfejlesztő tevékenységek sorolandók:
- a testi egészség (gondozás, ápolás, edzés, mozgás-fejlesztés);
- a lelki egészség (értelmi fejlesztés, érzelmi biztonság nyújtása);
- a szociális kapcsolatok harmóniája (közösségi élet, segítés stb.);
- az egészségvédő képesség fejlesztése;
- a gyermekek egészséges életmódjának, egészségvédő szokásainak kialakítása;
- az óvodapedagógusok, az óvodapszichológus és a pedagógiai munkát segítők
viselkedésének szabályozása;
- a szülők otthoni egészségnevelő feladatai (higiénés szokások alakítása,
egészségvédő példamutatás, meleg-engedékeny nevelési módszer);
- az egészségügyi szolgálattal való együttműködés;
- egészséges étkezés- táplálkozás érdekében naprakész kapcsolat az élelmezési
vállalattal, valamint mérsékeljük az édességek, chipsek behozatalát az óvodába,
lehetőség szerint „minden nap gyümölcsnap”.
A gyermekek a nap túlnyomó részét tevékenységekkel töltik, melynek során fontos
óvodapedagógiai törekvés kell legyen a csoportátszerveződés, valamint a kötöttségek
kerülése
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Javasolt egészségfejlesztési programok
Az 5. életévüket betöltött gyermekek
körében alkalmazzuk a "Dohányzás
vagy
egészség”
című
óvodai
prevenciós részprogramot.
A program célja az óvodáskorú
gyermekek egészségének védelme,
konkrét feladatai pedig a következők:
- Az
egyéni
ismeretek
feltérképezése a dohányzással
kapcsolatosan.
- Az életkori sajátosságoknak
megfelelő szintű információk
átadása a témában.
- Az
egészséges
életmód
választását
megkönnyítő,
dohányzással
kapcsolatos
attitűd formálása.
- A passzív dohányzás kényszere
elleni
aktív
fellépés
kialakítására törekvés.
Óvodánkban hagyomány már az évi egy alkalommal megrendezendő ÓVODAI
EGÉSZSÉGHÉT – PROJEKT szervezése és lebonyolítása. A jeles hét/projekt pontos
időpontját és az egyes óvodaépületekben lebonyolítandó események kiemelt céljait és
feladatait a mindenkori éves munkaterv tartalmazza.
Ezen a időszak alatt minden óvodaépületünkben – lehetőség szerint a szülők és a tágabb
környezet bevonásával az alábbi tartalmakból „szemezgethetnek” az óvodapedagógusok,
mely tartalmak folyamatosan bővíthetők:
-

Családi egészségnap
Túrakirándulás – Turisztikai nap a családok bevonásával
Városból a faluba, Kisvárosból a nagyvárosba - kirándulás
Sportverseny nap – A kihívás napja
Gyümölcsszüret és befőzés

A környezettudatos magatartás megalapozása
„Bármid van, amire azt mondod enyém, ne feledd hozzágondolni: kölcsönkaptam.
Mert mindenedet az élettől kaptad, s mindenedet vissza kell adnod.”
(Gárdonyi Géza)
Életünk minőségét, valamint egészségünket alapvetően befolyásolja és meghatározza a
bennünket körülölelő természeti és társadalmi környezet minősége, állapota. A 21. sz.
társadalmi és globális problémái ismertek: az ember lakóhelye és környezete nem
előnyére változott. A környezetben visszafordíthatatlan, legtöbb esetben kedvezőtlen
változások indultak el – klímaváltozás, élőhelyek eltűnése, fajok kihalása. Egy új
nemzedéknek kell felnőnie, amely szakít a rombolással, de ehhez a régi nemzedéknek kell
támogatnia a tapasztalataival.
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A környezettudatos magatartás kialakításának létjogosultsága van az óvoda
intézményrendszerében. A gyermekek gondolkodásának, felfogásának megalapozása,
illetve rajtuk keresztül a szülők szemléletmódjának alakításában nevelőtestületünk is sokat
tehet. Részünkről az elkötelezettségnek és a gyakorlati megvalósításnak van kiemelkedő
szerepe. Ezért gondoljuk, hogy az óvodai környezettudatos magatartás kialakítása: „Apró
lépés az óvodának, ugyanakkor nagy lépés a világnak.”
A fenntarthatóság pedagógiájának fontos értékei:
- az élet tisztelete;
- a hagyomány őrzése – átmentése a jövőbe.
Mindezeket a családok hatékony és folyamatos bevonásával, élethosszig tartó folyamattal
és holisztikus szemlélettel tudjuk a leghatásosabban elérni.
A környezettudatos magatartás kialakításának fő színtere az óvodában, a külső világ
tevékeny megismerése, mint tevékenységforma. Ez olyan nevelési folyamatot jelent, mely
valamennyi nevelési területre kiterjed, azokkal kölcsönhatásban van. Komplex
tapasztalatszerzés, mely egységben mutatja, érzékelteti azt, ami a valóságban is egységesen
érzékelhető.
A környezet megismerése nem korlátozódik csak a környezeti foglalkozásokra és a
tervszerű, tudatos kezdeményezésekre, hanem átfogja az egész óvodai életet. Sokszínű,
érdekes, izgalmas tevékenységrendszert biztosítunk. Az érzelmek, kifejezőképességek
fejlesztésére nagy hangsúlyt fektetünk: szeretet, kötődés, élménybefogadás keltése.
Támaszkodunk a gyermekek családból hozott ismereteire, a családi kirándulások,
nyaralások élményeire is. Ha szükséges, a hátrányokat kompenzáljuk.
A környezettudatos magatartás kialakításának célja
- Környezettudatos, környezetre figyelő magatartásformák és szokások kialakítása:
a szűkebb és tágabb környezet kulturális és természeti értékeinek megismertetése,
megszerettetése és annak megóvására való nevelés.
- A társadalmi igények változásához igazodó, a gyermek életkorának megfelelő
természeti, - emberi, és tárgyi környezetből szerzett tapasztalatok, melyek
birtokában biztonságosan igazodnak el az őket körülvevő világban.
- Olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedési formák megalapozása, melyek a
környezettel való harmonikus együttéléshez szükségesek és a családok
környezettudatos életviteléhez hozzájárulnak.
A célok elérését szolgáló legfontosabb feladatok, legjelentősebb tevékenységek.
- Évente az óvodai élethez kapcsolódóan igényekre alapozottan, a családokkal együtt
„turisztikai nap”= családi kirándulás.
- A különböző képességfejlesztő tevékenységek során a környezettel, természettel
kapcsolatos tartalmak feldolgozása.
- Környezettudatos életmód elemeinek szocializációja: a szelektív hulladékgyűjtés
következetes megvalósítása, természetbarát termékek használatára való ösztönzés,
természeti környezet védelme, lakó- és óvoda környezet közös megóvása,
újrahasznosítás a mindennapok során.
- A különböző egészségkárosító szerek egészségi kockázatának tudatosítása.
- Személyes higiéné elsajátíttatása.
- Az egészséget befolyásoló környezeti tényezők felismertetése.
- Anyag- és energiatakarékos óvodaüzemeltetés és a pedagógusok példamutatása.
- Csoportszoba, folyosók, mellékhelyiségek, udvar tisztasága.
- Az óvodán kívüli ismeretterjesztés lehetőségeinek kihasználása.
37

Az óvodapedagógusok feladatai
- A gyermekek kíváncsiságára, érdeklődésére, megismerési vágyára és a megismerés
okozta örömre építve sokszínű viszony kialakítása az objektív világhoz.
- A komplexitás érvényesítése a különböző tevékenységformák között.
- A differenciálás pedagógiai koncepciójának érvényesítése a nevelés folyamatában.
- A környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítása.
- A családi és tárgyi kultúra értékeinek, és a néphagyományok szem előtt tartása.
- Holisztikus szemlélet kialakítása.
- Az intézmény valamennyi dolgozójára vonatkoztatva a pedagógusok közösségében
olyan értékrend kialakítása, mely az elődök értékteremtő és természetmegőrző
munkáját helyezi előtérbe.
A környezettudatos magatartás megalapozásához / kialakításához kapcsolódó
tartalmak
Óvodaépületek
Jeles Zöld Napok
Autómentes nap
(szeptember 22.)
Állatok világnapja (október
4.)
Víz világnapja (március
22.)
Föld napja (április 22.)
Madarak és fák napja
(május 10.)
Madárbarát- kert,
Madárovi
Hulladékgyűjtő világnap
(szept.23.)
Takarékossági „akciók” és
programok
Óvodakert művelése
Egészséghét
(Munkaterv
szerint)
Környezetvédelmi világnap
(június 5.)

Játékország
Székhelyóvoda
X

Meserét
Tagóvodáról
X

Gesztenyéskert
Tagóvoda
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

_

_

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

Érzelmi és erkölcsi nevelés, értékorientált közösségi nevelés – szociális
tapasztalatok biztosítása
„A gyermekek úgy éreznek, ítélnek és cselekednek, miként
azt azoknál látják, akiket szeretnek és becsülnek”
(Dr. Wlassics Gyula)
Az elmúlt évek során – sok más kérdéssel együtt – nevelőtestületünk átértékelte a
szocializálás gyakorlatát is. Míg az ezredfordulót megelőző években inkább a közösségi csoport érdekeknek való teljes megfelelést preferáltuk, kevésbé foglalkoztunk az
önérvényesítés kérdésével. Az elmúlt két évtized óvodapedagógiai gyakorlata azon
elméletet erősítette, mi szerint az egyén személyes boldogulása függ attól, hogy
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rendelkezik-e és mennyire az önelemzés, önértékelés és önfejlesztés képességével, illetve
képessé válik-e arra, hogy saját lehetőségeit keresve és felismerve tegyen érvényesüléséért,
ne másoktól várja el mindezt, kiszolgáltatva közben önmagát.
A közösségi normák és szabályok megalapozásával és megfelelő alakításával
nevelőmunkánkban kulcskérdés – s e téren is szükség van a szülőkkel történő
együttműködésre – hogy mennyire tudjuk engedni és elfogadni a gyermekek önálló
törekvéseit. Hol vannak az ésszerű korlátok, melyeken túl a gyermek már sérti a mellette
élő többiek, a csoport tagjainak érdekeit. Fontosnak tartjuk, hogy az óvoda egyszerre
segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, én- tudatának alakulását
és engedjen teret a gyermekek önkifejező törekvéseinek.
Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi
vezéreltsége. Óvodánkban a gyermekeket érzelmi biztonság, állandó értékrend,
megnyugtatóan derűs és kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör veszi körül:
• A befogadás egyéni igényekhez igazított gyakorlatának (anyás-apás beszoktatás) és
az óvodapedagógusok lehetőség szerinti családi környezetben történő első
látogatásának köszönhetően is, a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi
hatások érik.
•

Az óvoda valamennyi alkalmazottját pozitív attitűd és érzelmi töltés jellemzi a
gyermekekkel, egymással, valamint a szülőkkel való kapcsolat kialakításában és
gyakorlásában, mely gyakorlat mintaként szolgál a gyermek-gyermek kapcsolatok
alakulására is.

•

Az emberek közötti különbözőségek tiszteletben tartására, elfogadására és
megértésére nevelünk.

Mindennapi pedagógiai tapasztalataink igazolják, hogy az azonos életkorú gyermekek
között is lényeges eltérések lehetnek. Az individualizálás a gyermekek közötti
különbözőségek felismerésére épülve minden gyermeket figyelembe vesz a maga fejlődési
szintjén.
Programunkban az individualizálás:
•
•
•

•
•
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szemléletmód
(a
különbözőség
toleranciája);
a fejlesztés stratégiája (az egyén
lehetőségeiből kiinduló fejlesztés a
követelményekben);
metodikai
eljárás
(módszerkombináció,
amely
egy
helyzetben
több
lépcsőben
differenciáltan tevékenykedtet);
struktúra (szervezeti forma, amelynek
variációival differenciáltan fejleszthető
a személyiség);
tartalmi struktúra (egy tartalom
mélységében és terjedelmében való
differenciálás).

Azonos életkorú, de „méretük szerint
nagy különbséget mutató két gyermek
együtt
A gyermek nyitottságára építünk nevelőmunkánk során, hozzásegítve a gyermeket ahhoz,
hogy megismerjék szűkebb és tágabb környezetünket, amely a nemzeti identitástudat, a
keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet és a szülőföldhöz, valamint a családhoz való
kötődés alapja, hogy rá tudjanak csodálkozni a természetben, az emberi környezetben
megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.
Az ünnepek/ünnepkörök hangsúlyozott lehetőséget biztosítanak a nemzeti identitástudat
megalapozására, éppen ezért kiemelt figyelmet kell fordítanunk az ezeket előkészítő
élmények megteremtésére.

Múzeum vagy egyéb kulturális
intézmény látogatása

Múzeum vagy egyéb kulturális intézmény
látogatása
A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus attitűdjei, az óvoda
valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű
szerepet tölt be. Mintát jelentenek a gyermekek számára, amelyeket átvesznek és
utánoznak. Fontos, hogy szülők és pedagógusok egyaránt toleránsak legyünk azért, hogy a
gyermekeink is el tudják fogadni azt, aki nem „úgy” mozog, fest, rajzol, beszél, vagy aki
eltérő magatartást tanúsít. Ha gyermekeink azt tapasztalják, hogy a felnőtt érzékeny a
tiszteletre, az udvariasságra, a másokkal való érintkezés módjára, akkor ezeket a
magatartásformákat tudattalanul is átveszik.
A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek
gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például elfogadás/tolerancia, az
együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a jóság, a figyelmesség) hangsúlyozása és
akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának,
szabálytudatának), szokás- és normarendszerének megalapozása.
Feladatunk a szociális értékrend, a szociális motívumok fejlesztése
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

A társak értékeit figyelembe vevő az önérdek és a társak érdekeinek kölcsönös,
arányos érvényesülését szolgáló, szükség szerint a másik felet segítő magatartás
kialakítása.
A közvetlen és közvetett szociális kommunikációs képességek fejlesztése
(beszélgetés, vita, színházi előadás, képeskönyv nézegetés stb.).
A gyermekek kötődési hálójának megismerése, és szükség szerint segítség nyújtása
az arra rászoruló gyermekeknek. Segítségnyújtás ahhoz, hogy a gyermekek képesek
legyenek új kapcsolatok kiépítésére, kapcsolatrendszerük gazdagítására.
A csoportlétre, szervezeti létre való képesség lehetőségeinek kiaknázása a
különböző játékterekben történő közös játék, a kooperatív tanulási technikák, a
csoportmunka alkalmazása, az ünnepek, valamint a különböző szerepek során.
A vezetési képesség fejlesztését szolgálva a játékaikban és egyéb
tevékenységeikben a gyermekek tapasztalják meg a „segítő felnőtt” magatartását.
A szabályokhoz kötött mozgásos és értelmi képességeket igénylő játékok során
fejlesszük gyermekeink segítő versengő képességét.
Reális, az egyes gyermekekhez igazodó teljesítményértékeléssel alapozzuk meg és
erősítsük gyermekeink önbecsülését és önbizalmát.
A betartandó szabályok a gyermekek számára legyenek mindig világosak,
betartatásukban a felnőttek következetesek.
A szabályok kialakításakor mindig a megoldandó probléma kerüljön a
középpontba, ne a problémát okozó gyermek.
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Az erkölcsi nevelés alapelvei, tartalma, és feladatai
A gyermekek felé közvetítendő erkölcsi értékek:
•

Ha szeretünk valakit, akkor szeretünk vele lenni, beszélgetni vele és
meghallgatni mindazt, amit mond. Legyen mindig nyitva a szívünk a
szeretetre.

•

Az egymással való kommunikálás során fontos, hogy hogyan szólunk
egymáshoz. Boldog lehet az az ember, aki csendesen, nyugodtan meg tudja
oldani a maga gondjait, feladatait, aki ura önmagának, háborgó
érzelmeinek és szavainak.

•

Megvan mindennek az ideje. A munkának a pihenésnek az ünneplésnek és
ezáltal az egymásra figyelésnek is. Az ünnepnap érték. Ha ezt jól éljük meg,
akkor magunkkal vihetjük ennek a napnak az erejét, lendületét a
hétköznapjainkba.

•

Mindenkinek nagyon mélyen a szívébe van ültetve a szülők, a rokonok iránti
tisztelet és szeretet, amit tudatosan kell ápolnunk. Odafigyeléssel,
szófogadással tartozunk szüleinknek.

•

Különösen fontos a körülöttünk lévő emberi, állati, növényi élet tisztelete.
Nemcsak a saját életet és egészséget, hanem a környezetünkét is szeretni kell.
Kerülni kell mindazt, ami veszélyezteti a környezetünket!

•

Különleges emberi érték az őszinteség.

•

Tartsuk tiszteletben mások tulajdonát, azt kérés nélkül ne vegyük el. Nem
szabad visszaélni a bizalommal se, amellyel egy másik ember
megajándékozott!

•

Fontos az igaz, őszinte szó kimondása, a gesztusok, mozdulatok eredetisége,
őszintesége.

•

Vegyük észre a rászorulókat, és segítsük őket.

Az erkölcsiség az egymásra figyelésben, az együttműködésben, és a segítségadásban
nyilvánul meg. Az óvodapedagógus feladata az erkölcsi nevelés alapját képező
szokásrend megtervezése.
•
•
•
•

Az óvodai erkölcsi nevelés alapja a szokásrend kialakítása, és az azokhoz való
megfelelő alkalmazkodás támogatása.
A normák kialakulása és alkalmazása a mindennapok része, áthatja magát a
gyermeki életet.
Az óvodapedagógus a konfliktusok önálló megoldására törekedve nyújt segítséget
a megoldásban.
Az óvodapedagógus figyelemmel van arra, hogy az egyes szokások, együttélési
normák elfogadása, betartása nem azonos időben zajlik az azonos életkorú
gyerekeknél.
42

•
•
•

Az egyes értékek, szabályok felnőtt általi megítélése azonos kell, hogy legyen. A
„kettős mérce” (a családi nevelésben is) eleve ellentmond az erkölcsnek.
Az óvodapedagógus kellő pedagógiai érzékenységgel, a gyermekek ismeretében
dönti el, mely szokások illeszthetőek az egyes gyerekekhez, és mely differenciált
bánásmód segíti fejlődésüket.
Az óvodapedagógus az erkölcsi nevelés folyamatában arra törekszik, hogy a
gyerekek önmagukat tudják értékelni, nemcsak a tanulás folyamán bekövetkező
teljesítményeiket, hanem tetteik helyességét vagy annak tévedéseit is. A jó sorrend
ez: önértékelés, majd mások tetteinek értékelése.

Közösségi - magatartási szokások és szabályok:
• köszönési formák,
• a megszólítás helyzetei,
• a kérés, különböző udvariassági szokások formái és helyzetei,
• a társakhoz való viszony, az alkalmazkodás,
• felnőttekhez való viszony,
• tevékenységekhez való viszony,
• együttes játékhelyzetek.
A közösségi élet szokásai és szabályai:
• családi és óvodai napirend;
• napi, heti és éves programok;
• nemzeti, és a család, a közösség saját ünnepei.
Szervezeti és időkeretek – az óvodai élet megszervezése:
Óvodánkban a gyermekek életkora, a személyi
lehetőségek, valamint a szülők és a
pedagógusok
esetleges
igényei
szerint
szerveződnek a csoportok. A beiratkozást
követő létszámok szerint (működhetnek részben
osztott és osztott, tehát azonos életkorú
gyermekcsoportok), törekszünk az azonos
életkorú, homogén csoportok szervezésére.

Vigaszt nyújtó ölelés a dajka nénitől

Gyermekeink egészséges fejlődéséhez a heti és
napirend biztosítja a feltételeket a megfelelő
időtartamú
és
tartalommal
megtöltött
tevékenységformák
megtervezésével,
tiszteletben
tartva
a
szabad
játék
elsődlegességét.
A rendszeresen visszatérő ismétlődések
érzelmi biztonságot teremtenek a gyermekek
számára.
A napirend rugalmasan igazodik a célokat
szolgáló feladatokhoz, figyelembe veszi egyegy csoport szokásait és igényeit

.
A csoportok kialakításánál törekszünk az SNI gyermekek arányos, és fejleszthetőségük
szempontjából a számukra leginkább ideálisnak mondható csoportban történő elhelyezésre.
A gyermekek létszámát és összetételét – a lehetőségek függvényében – igyekszünk úgy
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meghatározni és kialakítani az egyes csoportokban, hogy az ne veszélyeztesse a felnőtt és
gyermek interakcióit, valamint a gyermekek egymás közötti konstruktív tevékenységét.
A napi és a heti rend tartalmai megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető,
differenciált tevékenységek, a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő,
növekvő időtartamú (5–35 perces) csoportos foglalkozások tervezésével, szervezésével
valósulnak meg. A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermekek
egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van az óvodaépületek helyi szokásaira,
igényeire. Fontos a családdal is tudatosítanunk, hogy a rendszeresség és az ismétlődések
érzelmi biztonságot teremtenek és jelentenek a gyermek számára.
Az egyes csoportok napi és heti rendjének elkészítése és erről a szülők megfelelő
tájékoztatása az óvodapedagógusok feladata.
Fontos, hogy
• a jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi;
• a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása, szem előtt tartva a játék
kitüntetett szerepét;
• időjárástól függően a játék nagy részét a szabad levegőn élvezhetik a gyermekek.
Javasolt napirend:
Időpontok

3-4 évesek

4-5 évesek

5-6-(7) évesek

6:00 - 9:00

SZABAD JÁTÉK
Lehetőség szerint
folyamatosan
reggelizés
Mozgásfejlesztés
(tervezett kötelező
vagy
kezdeményezett)
Felajánlott,
választható
tevékenység

SZABAD JÁTÉK
Lehetőség szerint
folyamatosan
reggelizés
Mozgásfejlesztés
(tervezett kötelező
vagy
kezdeményezett)
Felajánlott,
választható
tevékenység

SZABAD JÁTÉK
Lehetőség szerint
folyamatosan
reggelizés
Mozgásfejlesztés
(tervezett kötelező
vagy kezdeményezett)

JÁTÉK
a levegőn

JÁTÉK
a levegőn

12:00 - 15:00

EBÉD
(kötött formában)
PIHENÉS

EBÉD
(kötött formában)
PIHENÉS

15:00 - 18:00

UZSONNA
(Folyamatos vagy
kötött formában)
Felajánlott,
választható
tevékenység
JÁTÉK
a levegő

UZSONNA
(Folyamatos vagy
kötött formában)
Felajánlott,
választható
tevékenység
JÁTÉK
a levegőn

9:00 - 12:00
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Felajánlott, vagy
kötelezően
választható
tevékenység
JÁTÉK
a levegőn
EBÉD
(kötött formában)
PIHENÉS
és igény szerint
felajánlott
tevékenység
UZSONNA
(Folyamatos vagy
kötött formában)
Felajánlott,
választható
tevékenység
JÁTÉK
a levegőn

A hetirendben – a napirendhez hasonlóan - vannak stabil, a rendszerességet, a szokásokat
alapozó tevékenységek, ugyanakkor lehetőség van az óvodapedagógus döntése alapján
rugalmasságra.
•

A hetirendnek naponta biztosítani kell a tervezett, és rendszeres
mozgásfejlesztést. A keret és az időtartam változó. Szervezhető kezdeményezett
vagy kötött formában. A 3-4 éves gyermekek eltérő fejlettségét tolerálva vezetjük be
a kötelezőséget.

Fejlődési jellemzők az érzelmi - akarati tulajdonságok, valamint a
szocializáció vonatkozásában az óvodáskor végére:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szüleiről leválik és bízik a vele foglalkozó felnőttekben, akikkel beszélgetéseket
kezdeményez.
Érdeklődő és könnyen bevonható a csoport napi tevékenységeibe, önként is
kapcsolódik más gyermekek játékához.
Az óvodai élet szokásait és szabályait ismeri és gyakorolja.
Megérti és tiszteletben tartja a korból, és képességekből eredő különbözőségeket
társai között.
Szeret óvodába járni, ahol barátai vannak.
Szívesen együtt dolgozik társaival egy – egy feladaton.
Konfliktusait elsősorban a megbeszélés módszerével oldja meg, vagy konszenzust
köt.
Nyitott érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre.
Szociálisan is éretté válik az iskolára.
Kedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására.
Képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és
gyermektársaival.
Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni.
Késleltetni tudja szükségletei kielégítését.
Feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a
feladatok egyre eredményesebb – szükség szerint kreatív – elvégzésében nyilvánul
meg; kitartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása
biztosítja ezt a tevékenységet.

Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés
A gyermek azokban a helyzetekben tud görcsök nélkül kommunikálni, ahol közvetlen
személyes kapcsolat jön létre, ahol módja van az élmények és cselekvések nyelvi
kifejezésére. A beszédkapcsolatban, kommunikációban az egyediség, az egyénre irányuló
érdeklődés az empatikus magatartás alapvető feltétele.
Az anyanyelvi nevelés az óvoda valamennyi tevékenységi formájában megvalósítandó
feladat. Az anyanyelv fejlesztése, és a kommunikáció különböző formáinak alakítása –
beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel – az óvodai
nevelőtevékenység egészében jelen van. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére,
szeretetére nevelés közben a gyermek természetes beszéd- és kommunikációs kedvének
fenntartására, ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására
és a válaszok igénylésére szükséges figyelmet fordítani.
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A beszédfejlődés természetes színtere a játék, ahol a felvállalt szerepekben,
élethelyzetekben kerülnek egymással kontaktusba a gyermekek. A szókincs bővülését, a
beszédminőség alakulását segítik még a nyelvi játékok, a szabad önkifejezés a
drámajátékban, a tevékenységeket kísérő beszélgetések és a közös társalgások.
Az óvodai életben az anyanyelv fejlesztésének három alaphelyzete van
spontán helyzetekben és tevékenységekben,
az irodalmi nevelés során,
az óvodapedagógus által kezdeményezett helyzetekben,
A hallás, fonémahallás, hangképzés, beszédértés egyénenkénti megismerése, játékos
fejlesztése hangsúlyos feladat.
A „beszélő magatartást” akkor sajátítja el a gyermek, ha
érzelmi biztonságban van,
derűs a légkör,
tapasztalja a személye iránti érdeklődést,
ha türelmesen kivárjuk gondolatainak, érzelmeinek kifejezését.
Az óvodapedagógus feladatai:
- Szoktassa hozzá a gyermekeket ahhoz, hogy szabadon mondhassák el érzéseiket,
gondolataikat.
- Teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyermekek kreatívan rögtönözhessenek,
improvizálhassanak, játszhassanak.
- A gyermekek beszédaktivitását a teljes odafordulással, aktív figyelemmel és a
gondolataikhoz kapcsolódó kérdésekkel tartsa ébren.
- Az óvodapedagógus magatartása minden helyzetben (tevékenységeket kísérő
beszélgetések során, beszélgető körök, nyelvi játékok, szabad önkifejezés stb.)
legyen érdeklődő.
Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán és tervezetten szerzett
tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és
élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés,
emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) – alkotóképesség – fejlesztése. Valamennyi
értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző
környezet biztosítása.
Fejlődési jellemzők az óvodáskor végén
A nyelvi fejlettség, mint az artikuláció, mondatszerkesztés, beszédkedv,
beszédértés, szókincs, metakommunikáció, valamint az írás és olvasás iránti
érdeklődés vonatkozásában: Beszéde jól érthető, tisztán ejti a magán és
mássalhangzókat. Mondataiban főnevek, igék, melléknevek, számnevek és névmások
egyaránt szerepelnek. Az utasításokat megérti és követi azokat. Beszédében egyre
gyakrabban jelennek meg az elvont fogalmak és az ok – okozati összefüggéseket jelölő
szavak. Megfelelő tempóban, hangsúllyal, hangerővel beszél, kifejezve érzelmeit és
gondolatait. A miért kérdésekre magyarázatot ad. Elmondja a nap történéseit. Érdeklődést
mutat az új és ismeretlen kifejezések iránt. Szűkebb és tágabb környezetében egyaránt
bekapcsolódik a beszélgetésekbe. Érdeklődést mutat a könyvek iránt, szívesen nézegeti
azokat és rajzol belőlük. Előfordul, hogy kéri a felnőtteket mondanivalójának leírására saját
készítésű rajz történet mellé. Az írást rögzített beszédként fogja fel. Mondanivalóját
megpróbálja a beszéden kívül mozgással is kifejezni.
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A művészetek befogadására nevelés
Nevelésünk magában foglalja a művészeti alkotások befogadására, élvezetére (irodalmi,
képzőművészeti, zenei) nevelést, valamint a művészetek által a gyermekek alkotó
tevékenységére nevelését. A művészeti nevelésben a legnagyobb hangsúlyt a komplex
élményekre helyezzük. A globális élmények (a zene, a mozgás, az önkifejezés
együttessége) a teljes személyiséget érintik.
Biztosítjuk:
• az érzelmek átélését, az empátia érzését, a szavak nélküli kommunikálás látható
kifejezését
• a népi hagyományos jeles napokhoz, ünnepekhez kötődő dramatikus játékok
átörökítését, élményszerű megélését
• a mozgás fejlődését (szem – kéz koordinációját, az észlelést, a
megfigyelőkészséget, a vizuális tapasztalást)
• a szociális fejlődést (a közös munka lehetőségét, az egyéni önkifejezést)
• az intellektuális fejlődést (a szín- formaismeret, a kreativitás, és a kommunikáció
sajátos formáit)
• a tevékenységek közös jellemzője: a szabad önkifejezés.
Bábozás – dramatikus játékok

bábozó gyermek

bábozó gyermek

bábozó gyermek
A bábjátékkal és a dramatizálással gyermekeink képzelőerejét, mozgáskoordinációját a
kommunikációs és metakommunikációs emóciókat, a szociális készségeket, valamint több
más mellett a beleérző, azonosulási képességeket fejlesztjük, erősítjük.
Valljuk, hogy a báb és drámajáték alkalmas a mentális sérülések feltárására és terápiára
is.
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Verselés, mesélés
A mesélés és a verselés egyaránt az óvoda teljes életét átszövő “nevelési” terület. Kapcsolatuk
a zenével, a manuális tevékenységekkel és a játékkal igen szoros, szinte elválaszthatatlan.
Nevelőmunkánk során a magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok gazdag és jó
alkalmat, erős alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra és verselésre. A mese a gyermek
érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese – képi
és konkrét formában, esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel – feltárja a gyermekek
előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges és
megfelelő viselkedésformákat.
A mindennapos mesélés átvezeti a gyermeket a mesetudatból a valóságtudatba, miközben
fantáziája fejlődik, képzelete szárnyalhat. A sokszori mesélés alatt megéli és áthárítja a
meseszereplőkre saját feszültségeit, félelmeit és örömeit. A mesének oldás szerepe van.
A magyar népmese nem azt
közvetíti, hogy minden
rendben van, hanem abban
erősít meg, hogy minden
rendbe hozható, de ehhez
utakat kell bejárni. Ilyen
utak, példák és kódok
vannak
a
magyar
népmesékben, a világ
egyik, számszerűségében
talán
legnagyobb
mesekincsében.

Képeskönyv nézegetés

A verselés az irodalmi élményeken túl a szavakkal való ritmusos játék, szókincsbővítés,
emlékezet és gondolkodásfejlesztés.
Vizuális tevékenységek – Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka…

…során a gyermekek találkoznak azzal a
lehetőséggel,
hogy
érzelmeiket,
hangulataikat
mily
módon
lehet
megjeleníteni és megörökíteni, ezáltal
tükröződhessen
kreativitásuk,
egyéniségük.
Esztétikai
érzékük
fejlesztése jó alap ízlésük és igényességük
kialakításához.

vizuális tevékenység
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Ének, zene, énekes játék, gyermektánc…
… örömből, sikerélményből fakadó
önkéntes erőfeszítésre serkentik a
gyermeket. A zenei feladatok végzése
során
megtanulják
gátlásaik,
hátrányaik,
és
gyengeségeik
leküzdését. Pozitív énképük alakul,
erősödik. A zenei fejlesztés a teljes
személyiségre
hat
és
olyan
képességeket fejleszt (ritmusérzék,
hallás, mozgás, test orientáció,
beszéd, kommunikálás, figyelem,
fegyelem,
türelem,
közösségi
érzelmek,
tolerancia)
melyek
elengedhetetlen alapjai a majdani
tudatos tanulásnak.

Dalos játék

A tervszerű fejlesztés megkívánja az óvodapedagógustól:
- a tudatosságot, mely kiterjed minden művészeti tevékenységre;
- a műveltségtartalmak válogatásánál az igényes népi – és kortárs művek jelenlétét;
- az esztétikai élménynyújtást (a tevékenység élmény legyen, ne kényszer);
- az esztétikai ismeretek közvetítését;
- a gyermekek alkotó tevékenységének megszervezését, a feltételek biztosítását.
Fejlődési jellemzők az óvodáskor végén
-

-

Téri orientáció vonatkozásában. A finom- és makromozgás összerendezett, téri
orientációja jó. A valóságos és a szociális térbe egyaránt bele tudja magát helyezni.
Téralakításban nehézség nélkül vesz részt, oldalisága kialakult. Ceruza fogása
megfelelő, szem-kéz koordinációja összehangolt.
Az auditív észlelésének köszönhetően különbséget tesz hangmagasság, hangerő,
ritmus, hangszín, folyamatosság, beszéd és beszédhangok között. Felismer dalokat,
dallam és ritmustöredékeket énekhang, taps és hangszer segítségével. Szavakat,
verseket és mondatokat egyenletes ritmusban letapsol. Tevékenységeiben egyre
gyakrabban megjelenik képzeletének gazdagsága, kreativitása.

A külső világ tevékeny megismerése - A mikro és makro környezet – benne a
matematikai nevelés – megismerése

A gyermekek, miközben felfedezik a szűkebb és tágabb környezetüket, olyan tapasztalatok
birtokába jutnak, amelyek a környezetben való, életkorának megfelelő biztos
eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. Hozzásegítjük gyermekeinket ahhoz, hogy
megismerjék a szülőföldünkön élő embereket, a hazai tájat, a helyi hagyományokat és
néphagyományokat, szokásokat, megtapasztalva a közösséghez való tartozás élményét, a
nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeit, indíttatást kapva ezek szeretetére és védelmére.
A természetet, környezetismeretet, tudományos nevelést nevelőtestületünk úgy határozza
meg, mint a megfigyelés, kísérletezés minta útján történő feldolgozását.
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Az a mód, ahogyan a gyermekeket megismertetjük a valósággal, az a tudományos
szemlélet. A gyermek érdeklődése által vezérelt, tevékenységein keresztül kerül közvetlen
kapcsolatba a fizikai és élővilággal.

Vizsgálódás
Gerje
A környezetismeret magába foglalja:
- természet, a társadalom ismeretet,
- környezetvédő szemléletet, magatartást.
Matematikai nevelésünkkel hozzájárulunk a gyermekek személyiségének
alakulásához, a képesség fejlesztéséhez, alapot biztosítva az élethosszig tartó
tanuláshoz.
Tartalmait elsősorban a gondolkodásfejlesztés jelenti.
A környezet megismerése során a gyermekek által szerzett tapasztalatok, ismeretek
matematikai jelentéssel is bírnak.
Az élő és élettelen valóság megismerő folyamatában fölfedezhetők azok formai és
mennyiségi sajátosságai is. A gyermekek a környezetükön végzett közvetlen
tevékenységek során egy életre szóló matematikai tudást és kompetenciát szereznek.
.
Az óvodapedagógus feladata:
- Segítse a gyermeket a hétköznapi tárgyak, események megfigyelésében.
- Érdekes anyagokat kínáljon a további játékhoz, munkához.
- Segítse a gyermekek felfedezéseit jól megtervezett tevékenységekkel.
- Személyes érdeklődése, kíváncsisága legyen minta a gyerekek számára.
- Jellemezze a tudatos tervszerűség (logikusan szerkesztett, egymásra épülő,
állandóan bővülő tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítása).
- Tudjon „együtt gondolkodni „a gyermekkel.
- Konstruktivitást igénylő feladatokat, problémahelyzeteket kínáljon.
- A fejlesztés a gyermek egyéni fejlődéséhez igazodjon.
- Matematikai környezetet alakítson ki a mikro és makro környezetben.
- Konkrét élményeken keresztül a matematikai nyelv fejlesztése.
- Segítse a matematikai élmények erősítését matematikai kérdésekkel.
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Fejlődési jellemzők az óvodáskor végén

-

Taktilis észlelése révén megkülönböztet különböző anyagokat, melyeket
különböző szempontok szerint csoportosít. Megfogalmazza, hogy a különböző anyagok
felülete lehet sima- érdes, hideg – meleg, valamint szilárd és folyékony. A különböző
testrészeket tapintással is felismeri. Ráismer a hátára vagy a tenyerébe rajzolt formákra,
érzi, ha fázik vagy melege van, mindezt meg is fogalmazza.
Figyelmének időtartama és terjedelme tekintetében képes hosszabb ideig
tevékenykedni. Gyakran kitart feladata mellett még akkor is, ha nehézséggel találja szembe
magát. Elkezdett tevékenységeit általában be is fejezi. Figyelemmel kíséri és reagál arra,
hogy mi történik körülötte, megfigyelve a környezetében zajló változásokat.
Érdeklődésének irányultsága és területei vonatkozásában általában érdeklődést
és vágyat mutat a megismerésre, észrevesz és szívesen gyűjt különböző apró és egyéb
tárgyakat. Egyre gyakoribb, hogy új lehetőséget talál a különféle eszközök szokványostól
eltérő használatára. Kérdéseket tesz fel tárgyak, események és történések iránt.
Gondolkodásának fejlettségét és probléma megoldását az – analízis – szintézis,
általánosítás, összehasonlítás, konkretizálás, kiegészítés, rendezés, az összefüggések
felfogása és a feladatmegtervezés területein az alábbiak jellemzik: Egyre gyakrabban
von le következtetéseket megfigyeléseiből. Egy – egy tevékenység előtt összegyűjti azokat
a tárgyakat, amelyekre szüksége lesz. Problémahelyzetben kis segítséggel általában egy
megoldásnál többet is talál. Bizonyos eseményekből és folyamatokból képes következtetni
arra, mi is fog történni. A tárgyakat fizikai tulajdonságaik szerint képes osztályozni,
szívesen vesz részt becslésben, számlálásban és párosításban. A számneveket rendszerint
jól használja. Megjegyzi és tapasztalatokat gyűjt a formák világából. Megmutatja a fél és
egész dolgokat, észreveszi, hogy a dolgok egy része formailag összetartozik. Játékában és
különböző tevékenységei során megfigyel ok – okozati összefüggéseket. Tájékozottságát
jellemzi, hogy időfogalma kialakult, jól tájékozódik a napi tevékenységek
egymásutániságában. Tudja saját és szülei nevét, valamint lakcímüket. A főfogalmak
szerint azonosít tárgyakat, a fogalmak nevét többnyire helyesen alkalmazza beszédében.

VI. A JÁTÉK, A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS,
ÉS A MUNKA HELYE PEDAGÓGIAI PROGRAMUNKBAN
A gyerek játék közben tanul. És a legfontosabb, hogy megtanul játszva tanulni.
(O. Fred Donaldson)
Nevelőközösségünk játék és tanulásértelmezése
Értelmezésünk szerint a játék a tanulás alapvető formája. A spontán és aktív felfedező
játékot öröm, jókedv és izgalom kíséri. Az önmagában is élményt jelentő játék
alapozza meg a hatékony tanulást.
Pedagógiai programunk teljes égészében a játéktevékenység köreire épül
megkülönböztetve a szabad játék tevékenységeit, és az óvodapedagógus által felajánlott
tevékenységeket, melyek a szervezettebb játékos tanulást jelentik, és tervszerűen
előkészítettek. Fontosnak tartjuk a szabad játék tiszteletben tartását.
Óvodásaink a játékban és a játékon keresztül gyakorolják a nyelvet, a gondolkodást, a
másokkal való együttműködést, a kitartást. Itt élik át a szerepeket, a hozzájuk tartozó
magatartásmódokat, a felnőttek által közvetített attitűdöket és érzelmeket. A szabad játék
idején a csoportszoba játéktereit ötletük megvalósítása érdekében - ésszerű korlátozással átrendezhetik.
Az óvodapedagógusok feladata, hogy a játéknak mindenkor teremtsék meg a
legoptimálisabb feltételeit.
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Tapasztalataink szerint a felfedezés, a megtapasztalás élménye teszi érdeklődővé, nyitottá
és probléma érzékennyé a gyermekeket.
A jövő, az egyre halmozódó információk tömege megkívánja, hogy a gyermekek a
tanulás során a legfontosabb képességeket birtokolják. Óvodapedagógusaink minden
gyermekben akár tehetséges, vagy lassan haladó típus, megalapozzák azokat a
képességeket, melyek alapján örömet jelent gyermekeink számára a későbbi tanulás és
önfejlesztés.
A gyermekeket tágabb kompetenciákra kell felkészítenünk, melyek nevezhetők:
- „gondolkodási stratégiának”;
- „motivációs készletnek”;
- „a gondolkodás és az érzelem attitűdjének”.
Az óvodapedagógus feladatai:
- Olyan játékos helyzetek és tanulási alkalmak teremtése, hogy ugyanaz a
tevékenység vagy összefüggő tevékenységsor mind a gyermekek egyéniségének,
mind pedig fejlettségi szintjüknek megfelelően kösse le érdeklődésüket, és aktív
szellemi-testi energiáikat.
- Differenciálás, inkluzivitás és integráció a játékban való tanulás folyamatában.
- Úgy tervezze meg a tevékenységeket, hogy azok minél több érzékszervre hassanak:
látás, hallás, mozgás, és a verbális kommunikáció stb. együttesen szolgálják a
tanulást.
- Amilyen gyakran csak lehet, tervezzen az óvodapedagógus cselekedtető és
gondolkodtató tevékenységeket annak érdekében, hogy felkeltse a gyermekek
érdeklődését, kíváncsiságát, erősítse a gyermekek szándékait és kezdeményezéseit.
Játéktevékenység a tanulás szempontjából

↓

↓

Szabad játékban tanulás
(spontán)

Játékban tanulás
(tervszerűen előkészített és felajánlott)

Mindkettő ugyanazon tevékenységrendszerben folyik, az óvodapedagógus és a
gyermekek részvételét illetően teszünk csak különbséget.
Tanulásértelmezésünk szerint az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben
utánzásos, spontán és szervezett tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését,
fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán
adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, az
óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és
időkeretekben valósul meg.
Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése,
tapasztalatainak bővítése, rendezése. Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet
(az éppen aktuális téma- projektnek megfelelő eszközök, könyvek, stb.) megteremtése
során épít a gyermekek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire.
A tanulás = problémamegoldás, amely: aktivizál, önállóságot feltételez, élethelyzet,
választási lehetőséget kínál, próbálkozás, önálló megoldások stratégiája, hajlékony
gondolkodás mely ötletes, eredeti és játékos.
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A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét
foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése.
Az óvodapedagógus által felajánlott tevékenységek formái:
- Választható tevékenységek.
- Kötelezően választható, felajánlott tevékenységek.
- Kötelező tevékenységek.
A tanulás lehetséges formái az óvodában:
- az utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás,
szokások alakítása;
- a spontán játékos tapasztalatszerzés;
- a játékos, cselekvéses tanulás;
- a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés;
- az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés;
- a gyakorlati problémamegoldás.
Az óvodapedagógus a helyzeteket és a feltételeket előre meg tudja tervezni, és át tudja
gondolni. A differenciálás minden helyzetben érvényesítendő.
Fontos eleme az óvodapedagógusok tevékenységének a tanulás tanítása.
Tervezés, tematikus rendszer, integrált fejlesztés
Programunkban a műveltségtartalom többnyire a hagyományos foglalkozási ágakra
tagolódik. A feldolgozás módja – a szakmai elvárásoknak megfelelve - az
óvodapedagógusok által meghatározott műveltségtartalmak köré felépített, és az egyénre
szabott integrációs, valamint az óvodapedagógusok döntése alapján kiválasztott módszer.
Az integráció egy vezérfonal mentén sokoldalú megközelítéssel és sokirányú
képességfejlesztéssel történő feldolgozást jelent.
Fontos, hogy a pedagógus az életkori sajátosságok figyelembe vételével választja meg az
alkalmazott módszereket, amelyek a tanítás-tanulás eredményességét segítik.
Az óvodapedagógusoknak szakszerűen kell összeválogatni és integrálni a különböző
területekről származó megfelelő tanulási tartalmakat.
Az óvodai munka, mint a szervezett tanulás előfutára

A munka a tapasztalatszerzés, az együttműködés képességének, a céltudatosságnak,
az önállóságnak és az önfegyelemnek az alakítója, ugyanakkor fejleszti a gyermekek
mozgás és kontaktusteremtő készségét, számtalan ismeretet közvetít és szocializál.
Az óvodai munka a szervezett tanulás előfutára, amelyben a teljesítmény szerepe
meghatározó. Az addig vezető út pontos szabályait be kell tartani az eredmény érdekében,
nem lehet abbahagyni félúton, mert akkor nem jön létre a produktum.
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A klasszikus munkafajták közül gyakorlatunkban jelen vannak
-

az önkiszolgálás,
a felelősi tevékenységek,
az alkalomszerű munkák.

Pedagógiai szempontból az önkiszolgáló
munka
gyermekeink
preferált
tevékenysége, mivel a szokások hosszú
folyamatban,
sokszori,
hasonló
körülmények
közötti
gyakorlással
szilárdulnak meg.

Elkél a segítség - pihenés utáni ágyazás
A hagyományos naposi munkát célszerű más tartalommal is megtöltenünk, mint pld.
egy-egy játéktér napi gyakorisággal történő takarításával és rendben tartásával,
szobanövények, állatok ápolásával és gondozásával, stb.
A gyermek munkajellegű tevékenysége

- örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység;
- a tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez

-

szükséges attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok (mint például a
kitartás, az önállóság, a felelősség, a céltudatosság) alakításának fontos
lehetősége;
a közösségi kapcsolatok, a kötelességteljesítés alakításának eszköze, a saját és
mások elismerésére nevelés egyik formája;

Az óvodapedagógus feladatai:
- a gyermeki munka tudatos
pedagógiai szervezése;
- a
gyermekkel
való
együttműködés;
- folyamatos, konkrét és reális, a
gyermeknek saját magához
mérten fejlesztő értékelése;
- a belső és külső környezetben
végzendő munkák feltételeinek
megteremtése.

Levélseprés
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VII. A különböző tevékenységi formák és színtereik bemutatása
„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és azért, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi,
csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan
mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.”
(Varga Domokos)
A játék és tanulás színtereinek rendszere
A különböző játékterek azok a sarkok vagy lehetőség szerint mobil bútorokkal,
szőnyegekkel, mozgatható paravánokkal vagy átlátszó függönyökkel elkülönített színterei
a csoportszobáknak, amelyekben folyik a játék, a spontán tanulás és a munka. Itt
szerveződnek azok a tevékenységek, amelyek a játékos tanulást jelentik az
óvodapedagógus segítségével és irányításával. A gyermekek részvételével kialakított és
igényeik szerint olykor változtatható terek biztosítják a gyermekek mikrocsoportokra való
tagozódását, segítve ezzel a szocializálódásukat a személyes, közvetlenebb kapcsolat és
közös élmény hatására.
A játékterek lehetőség szerint legyenek állandóak, ezáltal biztonságot nyújtanak a sajátos
nevelési igényű gyermekek számára, és segítik a biztos tájékozódásukat.
A családi és az egyéb szerepjátékok leggyakoribb terei
A gyermekek által naponta megélt élmények
kiélésének és dramatizálásának színtere. Segít
az őket körülvevő világ megismerésében és
változatos szerepek gyakorlásában. Az
elsősorban életszerű játék eszközök, a különféle
szerepekre alkalmas ruhák és kellékek a
gyermekek számára ismerős eseményeket és
személyeket
idéznek
fel,
utánozzák
családtagjaikat és gyermektársaik viselkedését.
A szituációs játék a teljes személyiség
fejlesztéséhez járul hozzá.
Játék a szőnyegen

Az óvodapedagógus feladatai:
-

az éppen aktuális játéktémáknak megfelelő játékfeltételek megteremtése (élmény,
eszköz, hely, idő, tér);
élmények biztosítása (pékség, piac, gyógyszertár, közért, zöldséges üzlet,
fodrászat, posta, könyvtár, tűzoltóság, cukrászda, áruház, iskola stb.);
érdekes témák összegyűjtése;
a gyermekek reakcióinak tanulmányozása;
a holtpontra jutott tevékenységek továbblendítése;
a gyermek meg nem oldott konfliktusainak feloldása;
közös szabályok megbeszélése;
szükség szerint szerepvállalás.
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A differenciált fejlesztés feladatai:
-

A pedagógus viselkedjen elfogadóan az óvodai keretek között nehezen kezelhető
gyerekkel szemben.
A negatív viselkedést utasítsa el.
A destruktív viselkedésnél azonnal közbe kell lépnie a pedagógusnak.
Mindig kísérje figyelemmel a gyerekeket ebben a tevékenységközpontban, ne
jelentsenek veszélyt önmagukra és társaikra.
Bizalom és szituációs játékok tervezésével feszültségoldás.
Lehetőség szerint testileg is legyen jelen a gyermek terében (a testi kontaktus
megnyugtató lehet).
Tegye lehetővé a nyugodt helyen történő elbújást (fotel, galéria).

A verselés-mesélés, ének-zene, énekes játék és gyermektánc tevékenységek
tere
Nincs nagyszerűbb dolog annál, amikor a kisgyerek issza minden egyes szavát
a mesélőnek, és képzelete elindul abba a csodás világba, amit
együtt teremtett meg azzal, akinek a meséjét hallgatja.
(Lázár Ervin)
Ez a hely egy meghitt, kényelmes sarok, zug, ahol lehetőség van a gyerekeknek könyveket
nézegetni, bábozni, dramatizálni, mesélni, énekelni, körjátékozni, zenélni, akár
önállóan vagy az óvodapedagógus segítségével közösen.
Itt vannak elhelyezve a gyermekek által használható hangszerek is oly módon, hogy az
számukra látható, és az óvodapedagógus közbenjárásával elérhető legyen. A
könyvespolcokon általában csak az éppen aktuális téma szerinti könyvek találhatók,
azonban igény szerint az éppen „zárt” szekrényrészből is elővehetik kedvenc könyveiket.
Az óvodában az ének-zene megszerettetése, a zenével való ismerkedés a mozgás és éneklés
élményének nyújtása a legfontosabb cél. A mozgás, a ritmus, a dallam és a szöveg
globális élményt nyújt a gyermekek számára. A felnőtt minta spontán utánzásával az
éneklés - zenélés a gyermek mindennapi tevékenységének részévé válik.
Hangszerekkel játszó gyermekek

Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok, az
éneklés, az énekes játékok, a zenélés örömet nyújtanak a gyermeknek, egyben felkeltik zenei
érdeklődését, formálják zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. Az élményt nyújtó közös ének56

zenei tevékenységek során a gyermek felfedezi a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös
éneklés örömét. A népdalok éneklése, hallgatása a gyermek- néptáncok és népi játékok, a
hagyományok megismerését, továbbélését segítik. Az óvodai ének-zenei nevelés feladatainak
eredményes megvalósítása megalapozza, elősegíti a zenei anyanyelv kialakulását.
Az óvodapedagógus feladata, hogy az életkori sajátosságaihoz igazodóan:
- biztosítsa a lehetőséget a mindennapos mondókázásra, verselésre, mesélésre;
- tegye az éneklést, zenélést a gyermekek mindennapi tevékenységének részévé;
- őrizze a népköltészet remekeit: ismertesse meg a népi hagyományokat felelevenítő
mondókákat, rigmusokat;
- kapjanak helyet a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi;
- válogasson a kortárs irodalomból;
- más népek meséit is ismertesse meg a gyerekekkel;
- a gyerekekkel közösen képeskönyvet, mesét, ütőhangszereket nézegessen,
találjanak ki dalokat, mondókákat;
- erősítse a gyerekek ösztönös, spontán kezdeményezéseit;
- alkalomszerűen vonják be a szülőket is a közös éneklésbe, a hagyományok
ápolásába;
- a hangszerek érdekes bemutatására szervezzenek alkalmakat;
- rendszeresen látogassák a könyvtárat, lehetőség szerint a szülők bevonásával
vegyenek részt a gyerekek koncerteken és színházi előadásokon;
- szervezzen mesével kapcsolatos eseményeket (Népmese napja, látogatás a
Közösségi Központba, szülők, nagyszülők mesélése az óvodában stb.);
- a gépi zenét csak megfelelő válogatással és ízléssel használja.
A differenciálás lehetőségei:
- ünnepekhez, jeles napokhoz kötve, más csoportbeliekhez társulva tanítsanak a
mozgáskultúrájuknak megfelelő játékokat;
- lehetőség szerint minden korosztály igényeinek és érdeklődéseinek kielégítése;
- a kisebbeknek szóló irodalmi tevékenység minden korosztály számára lehet
kötelezően választható;
- az irodalmi élményt sokféle egyéb tevékenységgel kapcsolhatjuk össze, így
biztosíthatjuk számukra az optimális fejlődést;
- az anyagkiválasztás lehetőségeinek kihasználása;
- az egyéni képességek figyelembe vétele.
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Művészeti, vizuális tevékenységek – a rajzolás, mintázás, festés és
kézimunka tere
Ez az a tevékenységtér, ahol a gyerekek a kötött formában szervezett tevékenységek
kivételével a nap bármely szakában szabadon fejleszthetik és kipróbálhatják saját
kreativitásukat és megismerkedhetnek új anyagokkal. Itt kapnak helyet a vizuális
tevékenységek eszközei, de más alkotást elősegítő eszközök is, mint az olló, a kréta, textil,
ragasztó és a természetes anyagok széles választéka, és mint speciális eszköz, a
festőállvány. Ez a tér ösztönzi a kreativitást, a verbális kommunikációt, az önértékelést,
finom és nagymotoros mozgásokat és az intellektuális képességek fejlődését. Maga a
tevékenység - s ennek öröme - a fontos.

Alkotásra ösztönző eszközök

festés

A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka az ábrázolás különböző fajtái,
a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti
szimbólumokkal az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a
gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül.
Ezen tevékenységek az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segítik a képiplasztikai kifejezőképesség, komponáló-, térbeli tájékozódó- és rendezőképességek
alakulását, a gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását és annak képi kifejezését: a
gyermekek tér-forma és szín képzeteinek gazdagodását, képi gondolkodásuk fejlődését,
esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítását.
Az óvodapedagógus feladata az igény kialakítása az alkotásra, az önkifejezésre, a
környezet esztétikai alakítására, és az esztétikai élmények befogadására:
- az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán teret biztosít;
- a feltételek biztosítása (élmények, megfigyelések, lehetőség szerint természetes
anyagok, eszközök, rend és tisztántartás);
- igény kialakítása az alkotásra, az önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására
és az esztétikai élmények befogadására;
- oldott légkör, jó hangulat megteremtése;
- megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, a különböző anyagokkal,
a rajzolás, festés, mintázás és kézimunka különböző technikai alapelemeivel és
eljárásaival;
- népi kismesterségekkel való ismerkedés;
- egyéni fejlettséghez igazodva a képességek fejlesztése:
- a térbeli tájékozódás, a képi – plasztikai kifejező képesség,
- a komponálás, rendezés képességének fejlesztése,
- a gyermekek tér – forma és színképzetének fejlesztése;
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-

vizuális (és egyéb más tevékenységek során) a nemzeti jelképeinkkel: zászlóval,
koronával való élményszerű ismerkedés biztosítása;

-

egyszerű művészeti alkotásokkal való ismerkedés;
láttassa meg, amit a természet és az ember létrehozott, ami gyönyörködtető, ami
esztétikus;
törekedjen arra, hogy a művészeti tevékenységek minél jobban
összekapcsolódjanak;

-

törekedjen a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és a
tehetségek bátorítására;

-

a gyermekmunkák megbecsülése, cserélése, aktualizálása;
a gyermekek munkáinak megfigyelése, elemzése;
a képi megjelenítés és a verbális megfogalmazás összekapcsolása;
alkalomszerű kiállítások rendezése a szülők bevonásával;
a felhasználható anyagok folyamatos gyűjtése és tárolás: hasznos hulladékok
újbóli felhasználása (flakonok, dobozok, tojástartó, sajtos doboz, dugók stb.).

A differenciált fejlesztés lehetőségei:
- a tevékenységközpont eszközeinek folyamatos biztosítása;
- választási lehetőségek nyújtása az egyes gyermek saját képességeihez mérten;
- az adott csoportban fellelhető fejlődési szintekhez, eltérésekhez való
alkalmazkodás;
- a gyerek részéről választási, döntési lehetőség biztosítása;
- kiemelt figyelem a tehetséges gyermekekre (különleges eszközök, anyagok
biztosítása, pályázatokon való részvételi lehetőségek felkutatása).
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A manipulációs tevékenységek tere
Itt kirakó, társas, konstrukciós, logikai és egyéb képességfejlesztő játékok kapnak helyet.
Ezekkel tanulhatnak meg a gyerekek csoportosítani, sorba rendezni, szabályokat alkotni és
azoknak betartását gyakorolni. Ezek a játékok intellektuálisan fejlesztik a gyerekeket,
valamint fejlődik finommozgásuk és a szem- kéz koordináció.
Ebben a játéktérben helyezzük el azokat az eszközöket is, melyekkel információkat
gyűjthetünk a gyermekek matematikai, gondolkodási szintjeiről.
Guilford szerint a kreativitás a
divergens (széttartó) gondolkodásban
nyilvánul
meg.
„A
divergens
gondolkodás teszi lehetővé egy
probléma
több
oldalról
való
megközelítését annak megoldása
során,
illetve
olyan
elemek
összekapcsolását,
amelyeket
rendszerint egymástól függetlennek,
vagy össze nem illőnek tartunk.”
Jellemzői:
Manipulációs játékkal játszó gyermekek_1

Manipulációs játékkal játszó gyermekek_2

-

A
problémák
érzékenység.

iránti

-

A gondolkodás könnyedsége,
amely a szavak, gondolatok
közötti kapcsolatok gyors
képzésében nyilvánul meg
(fluencia).

-

A gondolkodás rugalmassága,
ez teszi lehetővé a megoldások
célszerű
variálását
(flexibilitás).

-

A gondolkodás eredetisége, a
szokatlan
megoldások
képességében
rejlik
(originalitás).

Az óvodapedagógus feladatai:
- a gyermekek képességeinek megfelelő játékok és eszközök biztosítása;
- a gyermek által kezdeményezett játék kínálta lehetőségek felismerése;
- a gyerekek gondolkodásmódjának, ötleteinek folyamatos megfigyelése;
- a saját matematikai nyelv használatával példaadás a gyerekeknek, és ezzel konkrét
tapasztalatainak kiterjesztésére bíztatva őket;
- a választás lehetőségének biztosítása;
- az itt zajló játéktevékenységek adjanak lehetőséget a szabályalkotásra, az önálló
gondolkodásra;
- az óvodapedagógus tudatosan figyeljen arra, hogy a gyermekek találjanak
megoldásokat egy-egy számukra problémát jelentő helyzetben.
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A differenciált fejlesztés lehetőségei:
- a gyermekek egyéni képességei szerint fejlesztés a különböző szabályjátékokban;
- gondoskodni arról, hogy az itt elhelyezett eszközök lehetőséget biztosítsanak
alapvető matematikai gondolkodási készségek fejlődéséhez;
- egy-egy matematikai tapasztalat megerősítése érdekében matematikai tárgyú
kérdések megfogalmazása;
- lehetőség teremtése az ép fejlődésű és a sajátos nevelési igényű gyermekek
együttes játékára (pl. társasjáték);
- szükség szerint az óvodapedagógus személyes részvétele a szabály játékokban.
A természettudományos tapasztalatszertés belső tere
Alapelvünk, hogy amit a természetes környezetben lehet megfigyelni, azt lehetőség szerint
ott figyeltessük meg. Mindig a gyermekek szemszögéből ítéljük meg: mi az érdekes a
világból.
Ez a játék és tanulási tér arra alkalmas, hogy kielégítse a gyermekek érdeklődését a
természeti jelenségek és a természetben található tárgyak iránt.
A gyerekek érdeklődésének, az
évszakoknak, a vizsgált témáknak
megfelelően ez a tér gyakran változik.
Itt kap helyet a földgömb, a
nagyítok/távcső az adott témának
megfelelő
könyvek,
növények,
termések, a bogármegfigyelő doboz
stb., melyek a gyermekek számára
ismertek és érdekesek.
A növényhajtatás folyamatábrája
Az óvodapedagógus feladatai:
- mikro és makro környezet megismertetése, pl. az óvoda udvara; állatkereskedés
látogatása; stb.;
- érdekes alapanyagok biztosítása;
- kérdésfeltevésekre biztassa a gyerekeket;
- tapasztalatszerzés biztosítása több érzékszerv bevonásával;
- eszközök biztosítása;
- nyugodt légkör megteremtése;
- ötletek, témák javaslata, amik a gyereket foglalkoztatják;
- önálló gondolkodásra serkentse a gyerekeket;
- szabályok, korlátok alkotása együtt a gyermekekkel.
A differenciált fejlesztés feladatai:
- gyermekek egyénenkénti megismerése; képességek, erősségek, gyenge pontok
regisztrálása;
- tehetséggondozás;
- gyermekek produktumának elemzése (verbális megnyilvánulások);
- gyermekek érdeklődési körének ismerése;
- természet megszerettetése; pl. a „nem szeretem” állatok elfogadtatása.
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A homok-víz asztal
A homok és a víz akár a szabadban, akár
a csoportszobában a gyermeki tanulás
egyik legelevenebb helyszíne, ahol
lehetőség nyílik minél több érzékszerv
egyidejű használatára. A természetes
anyagokkal való ismerkedés során a
gyermekek
szabadon
alkothatnak,
gondolkodhatnak,
kommunikálhatnak,
gyakorolják finom és nagymozgásaikat.
Fejlődnek matematikai képességeik és
gyarapodnak
természettudományos
ismereteik.

A homok-víz asztal (melyek beszerzése folyamatosan történik) helyhiány, vagy egyéb más
körülmény miatt a csoportszobában nincsen állandóan jelen, azonban fontos, hogy igény
szerint a gyermekek rendelkezésére álljon.
Az óvodapedagógus feladatai:
- az anyagok tulajdonságainak sokoldalú megtapasztaltatása;
- a gyerekek tapasztalatait kiegészítő érdekes jelenségek létrehozása;
- a közös élményeket reprodukáló terepasztal kellékeinek kiegészítését szolgáló
tevékenységek szervezése;
- a jelenségek mögötti összefüggések magyarázata;
- az integrált témafeldolgozást segítő tevékenységek indukálása (élményfelelevenítés, beszélgetéssel, a különböző játékterek összekapcsolódása,
ösztönzés);
- a gyermekek kezdeményezéseit szolgáló feltételteremtés;
- a tapasztalatok megfogalmazásának támogatása, a szókincsbővítés;
- az itt gyakorolt speciális szokásrendszer gyakorlásával (vigyázunk a rendre és a
tisztaságra, szükség szerint a kiloccsant víz vagy homok feltakarítása stb.) a
megegyezés és kivárás képességek fejlesztése.
A differenciált fejlesztés lehetőségei:
- a sokféle érdeklődési körnek megfelelő eszközök biztosítása;
- megfelelő fejlesztési alkalmak keresése az egyéni és mikro csoportos
foglalkoztatásra;
- az azonos témán belüli különböző tevékenységek kezdeményezése;
- minden helyzetben több lépcsőfok felkínálásával a választhatóság elvének
érvényesítése.
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Az építő játékok tere – építő sarok, építő szőnyeg
Itt találhatók a különböző alakú és méretű építőelemek és kiegészítő játékok melyek
alkotásra, és a különböző élmények megvalósítására ösztönzik az ott játszókat. A
gyermekek nagyon sok mindent tanulnak az építőjátékokkal való foglalatosságaik során.

Ebben a térben fejlődik a gyermekek kreativitása és a koncentrációs képességük, és játék
közben tapasztalatokat szerezhetnek a matematika és fizika, valamint a téri tájékozódás
világából.
A gyermekek érdeklődése élményeik függvényében változatos, és igen sok kiegészítő
eszközt lehet itt használni, mint például az ember és állatfigurákat, zászlókat, különböző
közlekedési eszközöket, stb.
Az óvodapedagógus feladatai:
-

ismerje meg a gyermekeket, és érdeklődésüket;
olyan témákat, ötleteket alkalmazzon, amely a gyerekek igényét, szükségleteit
elégíti ki;
úgy rendezi az eszközöket, hogy önálló gondolkodásra késztessen;
megfigyeléseket végez;
folyamatosan kiegészíti a területet az igényeknek megfelelően;
szabályokat, korlátokat alkot a gyerekekkel;
előkészít, tervez, szervez;
élményszerzés lehetőségeinek megteremtése.
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Differenciált fejlesztés lehetőségei:
-

eltérő érdeklődéseknek megfelelő eszközök biztosítása;
térbeliség és síkbeli ábrák leképezésével, eszközök méret szín és
formagazdagságával;
választási lehetőségek nyújtása az egyes gyermekek saját lehetőségeihez képest;
matematika tárgyú helyzetek teremtése;
saját tervezésű modellek és eszközök bevonása az egyes játékszituációkba;
a csoport szokásrendszerének vagy a projektekhez kapcsolódóan az otthonról
behozott játékok és egyéb eszközök adta lehetőségek kihasználása.

A szabad tér – udvar, kert
Mindazt, amit a gyerekek bent játszanak, az eszközök megfelelő biztosításával megtehetik
a szabadban is. A szabadtéri játék a szocializáció egyik jelentős színtere. Megtanulják
tisztelni a természetet, gyarapodnak ismereteik a világról és segíti őket annak
megértésében, hogy ők hogyan illeszkednek a világba.

Önfeledt játékudvaron

Télember építés az óvoda udvarán

Itt fejlődnek legjobban a nagy és finommotoros mozgások. A kinti környezetet a
csoportszoba kiterjesztésének tekintjük, ahol a tevékenységeket éppen olyan
körültekintéssel kell megtervezni, mint odabent.
A szűkebb és tágabb lakókörnyezetben tett séták valódi felfedezést és tapasztalatszerzést
biztosítanak a gyerekeknek számára

Önfeledt játék a természetben

Önfeledt játék télen, az udvaron
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Az óvodapedagógus feladatai:
- biztosítsa, hogy a szabad területen a gyerekek önállóan játszhassanak, csendes
foglalatosságot is végezhessenek;
- legyen elég eszköz a „hadakozások” elkerülésére;
- ne legyen semmiféle veszélyes anyag, vagy eszköz az udvaron;
- figyelemfelhívás a biztonságos játék szabályaira;
- a szabadtéri tevékenység összekapcsolása tanulással, ismeretbővítéssel.
A differenciált fejlesztés lehetőségei:
- speciális tényezők szem előtt tartása;
- a gyermekek fizikai képességeinek, korlátainak, egészségi állapotának figyelése,
megfigyelése;
- speciális mozgással rendelkező gyermek állandó figyelemmel kísérése
(mozgáskoordináció, mozgásrendezés, tehetséggondozás stb.);
- önbizalom erősítése („te erre már képes vagy” „próbáld meg”) Segítséget
adhatunk, de mindig csak azt tehesse a gyermek, amihez kedve van, amit képes
megcsinálni.
Az óvodai játék és tanulás további színterei
Az óvoda mikrokörnyezete által nyújtott lehetőségek:
- az óvodaépület egyéb helyiségei: tornaterem, logopédiai / fejlesztő szoba
- az óvoda udvara, kertje.
Az óvoda makro környezete által nyújtott lehetőségek - a település adta lehetőségeink:
Óvodánk azokra a nevelési területekre, lehetőségekre helyezi a hangsúlyt, melyeken
koncentráltan tud pozitív nevelő hatást kiváltani.
A környező világ megismerésébe ma már szorosan beletartozik a technikai világ
megismerése is. Nem zárkózhatunk el ez elől, beengedjük az óvodába kellő
mértékletességgel és tudatossággal.
A külső világ megismerésének lehetséges színhelyei:
- óvoda környéke – zöldséges, virágüzlet, könyvtár stb.
- Gerje Forrásvidék, Dolinai dombság lankái
Településünk határain kívüli, tágabb környezet adta lehetőségek (évente, a szülőkkel
történő megállapodás szerint):
- Jászberényi, Kecskeméti, Lajosmizsei, Állatkert, Vadaspark
- Veresegyházi Medveotthon
- Budapest látványosságai
- Stb.
Az elmúlt évek gyakorlata szerint szülői igényekre alapozottan és a gyermekek
fejlettségi állapotának függvényében a nevelési program célrendszerét szolgáló –
térítési díj ellenében igénybe vehető – foglalkozások színterei általában az alábbiak:
• Angol
• Gyermek aerobic
• TSMT torna
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VIII. Az óvoda hagyományai és ünnepei
Ünnepeinkhez kötődően fontos feladatunknak tekintjük a kötődés alapját is szolgáló
keresztény kulturális értékek megismerését és megtapasztalását, mint a: szeretet, öröm,
békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.
A hétköznapokon rendszeresen ismétlődő tevékenységeket hagyománnyá váló ünnepek
– jeles napok – gazdagítják, melyeket az évek során szerzett pozitív élmények alakítottak
ki. Távlatot jelent a gyerekek számára ezekre az alkalmakra való közös tervezgetés,
készülődés, az örömmel teli várakozás. Ünnepeinket a természethez, nemzeti
identitásunkhoz, a népi hagyományokhoz, zöld jeles napokhoz kapcsolódó alkalmakhoz
igazítottuk.
Az ünnepek, hagyományok jelentős események óvodánk életében, a közösségi élet
tartalmas részei. A közös élmény erősíti az összetartozás érzését. A hagyományok közel
hozzák a tágabb és szűkebb környezet eseményeit a gyerekekhez. Az ünnepek
kiemelkednek óvodánk mindennapjaiból, szebbé teszik életünket a vidám hangulatú,
felszabadult együttlétek.
Az előkészületekben gyermekeink életkoruknak megfelelően, tevékenyen vesznek részt,
melybe bevonjuk a családokat is. Megalapozzuk az ünnepekhez való pozitív viszonyukat,
az örömteli közös készülődés, boldog várakozás és ünneplés közben szerzett pozitív
tapasztalat és élmény nyújtásával.
Óvodai ünnepeink a társadalmi és néphagyományokhoz kapcsolódnak. A visszatérő
ünnepek biztonságos, megnyugtató eligazodást jelentenek gyermekeink életében, így
életkoruknak megfelelően fokozatosan bővülő tartalommal töltjük meg ezeket.
Óvodaépületek
Ünnepek
Hagyományok
Pilis Város nap
Szüreti felvonulás
Népmese napja – tanköteles
gyermekek részére
Márton napi lámpás felvonulás
Márton napi játszódélután
Őszi kirándulások
Jön a Mikulás
Luca nap
Adventi vásár
Karácsonyt megelőző programok
(játszó délelőtt, játszódélután,
teadélután, karácsonyi sütemény
készítés a szülők bevonásával,
Templom látogatás, Zeneiskolások
koncertje)
Farsang
Téltemetés

Székhelyóvoda

Meserét
tagintézmény

Gesztenyéskert
tagintézmény

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
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Óvodaépületek
Ünnepek
Székhelyóvoda

Meserét
tagintézmény

Gesztenyéskert
tagintézmény

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Hagyományok
Téma hetek (szüret, őszi
gyümölcshetek, tökhét, hulladék
nem szemét, mackó hét,
egészséghét)
Nemzeti ünnep (március 15.)
Húsvéti készülődés
Énekes vagy báb előadások
Családi kirándulás
Tavaszi kirándulás
Nézd anya, mit tudok!- Anyák napi
készülődés
Gyermeknap
Családi nap, évzáró
Ballagás

Óvodaépületek
Jeles Zöld Napok
Autómentes nap
(szeptember 22.)
Állatok világnapja (október
4.)
Víz világnapja (március
22.)
Föld napja (április 22.)
Madarak és fák napja
(május 10.)
Madárbarát- kert,
Madárovi
Hulladékgyűjtő világnap
(szept.23.)
Takarékossági „akciók” és
programok
Óvodakert művelése
Egészséghét
(Munkaterv
szerint)
Környezetvédelmi világnap
(június 5.)

Játékország
Székhelyóvoda
X

Meserét
Tagóvodáról
X

Gesztenyéskert
Tagóvoda
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

_

_

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
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Bepillantás az óvodai ünnepeinkbe:

Mikulás
Márton nap
Szüret

Karácsony
Farsang

Családi nap

Március 15-én
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Téltemetés

Anyák napján

Óvodánkban a szülők betekinthetnek az óvoda életébe:
- igény szerint, az óvodapedagógusokkal egyeztetett időpontban;
- nyitott napokon, ünnepélyeken;
- játszó délelőtt és délutánokon: ünnepi előkészületekben való aktív részvétel,
kézműves foglalkozások, barkácsoló délutánok stb.;
- vásárokon;
- a szülőkkel egyeztetett egyéb alkalmakkor
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek maguk is aktívan részt vegyenek az ünnepi
előkészületekben, szervezésben
- gyűjtőmunka: kirándulásokon, a család bevonásával otthonról, az
óvodapedagógusok részéről zenei és irodalmi anyag gyűjtése;
- „nagytakarítás”;
- az óvoda helyiségeinek díszítése;
- közös sütések;
- ajándékkészítés a szülőknek;
- a témákhoz kapcsolódóan kiállítások megtekintése.
Az ünnepek és hagyományéltető programok személyiségfejlesztő hatásai – a fejlődés
várható jellemzői az óvodáskor végére:
-

-

-

Játékos térmozdulatokat ismer, alkalmaz.
Dallamot, ritmust, mozgást rögtönöz.
Szívesen dramatizál, bábozik, az ismert mondókák, versek és motívumok
felhasználásával: mesélés, népi színjátszás.
Beszéddel, mozgással megjelenítve kitalál történeteket, egyszerű meséket.
Beszédhelyzeteknek megfelelően szófajokat, mondatfajtákat, különböző
mondatszerkezeteket alkalmazkodnak.
Játékeszközök, bábok, díszletek, különböző használati eszközök készítésével a
vizuális látás és érzékelés fejlődése.
A közös tevékenységekben a gyerekek aktívan vesznek részt, a kialakult szokások
a gyerekek igényévé válnak.
Elfogadják az adott tevékenység által megkívánt magatartási formákat (leányoklegények szokásai) szituációtól függően elfogadja az alá, fölé és mellérendeltségi
helyzeteket.
Segítséget nyújtanak egymásnak, ha szükséges, önállóan is keresik a
segítségnyújtás formáit.
Tisztelettel viselkednek a felnőttekkel, az óvoda dolgozóival, vigyáznak
munkájuk eredményeire.
Érdeklődnek egymás iránt, figyelnek egymásra, türelmesen meghallgatják
egymást és az óvodapedagógust, az alapvető metakommunikációs jelzéseket
felfogja, alkalmazza.
Tudják, hogy egy összetartozó közösség tagjai, örüljenek a közösen elért
sikereknek.
Tisztában vannak az alapvető udvariassági szokásokkal és alkalmazzák azokat
(köszönés, kérés stb.).
Alkalmazkodnak és fogadják el az alapvető szabályokat, korlátokat, késleltetni
tudják szükségleteiket, kialakul feladattudatuk, feladattartásuk szintje megfelelő.
Kialakul egészséges „én-tudatuk”, tolerálják egymás különbözőségét, akaratukat
alá tudják rendelni mások akaratának.
Érdeklődést mutatnak az iskola iránt.
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IX. Inkluzív pedagógia - Integráció a sajátosságok megőrzésével, a
különbségekhez való alkalmazkodással - a gyermekek esélyegyenlőségét
szolgáló intézkedéseket
„Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem, hogyan segíthetnék abban,
hogy Önmaga lehessen?
(Janusz Korczak)
Differenciálás: a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése, fejlődésének
segítése
A kiemelt figyelmet igénylő gyermek típusai:
Tanulási problémákkal küzdő gyermekek
- tanulási nehézséggel küzdők (például: lassú, motiválatlan, hosszabb betegség
miatt lemaradó, családi, szociális, kulturális, nyelvi hátrányok);
- tanulási zavarral küzdők (például: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia,
figyelemzavar, súlyosabb beszédhiba).
Magatartászavarok miatt problémás gyermekek
- visszahúzódó (regresszív) és depresszív viselkedésű gyermekek (félénk, csendes,
visszahúzódó stb.) Eredményhez vezethet a csoportos és a párban folyó munka, a
testre szabott differenciált egyéni munka, motiválás stb.;
- ellenséges (agresszív) és inkonzekvens viselkedésű gyermekek (engedetlen,
kötekedő, támadó, hiperaktív stb.) Inkább egyéni feladattal köthető le, fontos a
velük megbeszélt egyéni vállalások, követelmények következetes számonkérése az
eredmények, pozitívumok kiemelése, megerősítése mindkét típust motiválja,
segítheti a beilleszkedést, a társak általi elfogadás.
Kivételes képességű gyermekek, tehetségesek
- intellektuális tehetség (a különböző tudományterületeken kimagasló:
matematikai, fizikai, nyelvi stb.);
- művészi tehetség (képzőművészeti, zenei);
- pszichomotoros tehetség (sport, tánc, kézügyességet igénylő terület);
- szociális tehetség (vezető, szervező, irányító).
Tehetségnevelés, tehetségfejlesztés - a tehetségígéretes gyermekek
felismerése
-

a tehetségnevelés/tehetségfejlesztés/tehetséggondozás a tehetség felismerésével,
azonosításával kezdődik;
a pedagógusoknak és a családnak ismernie kell azokat a mutatókat, amelyek
halmozott előfordulása tehetség ígéretes gyermeket sejtet;
a kivételes tehetségek jellemzői: megszállottság, fokozott kritikai érzék, állandó
önelégedetlenség;
a valamilyen területen kiemelkedő gyermekek teljesítményei nem mindig jók,
munkavégzésük, fejlődésük nem egyenletes, és gyakran nem vesznek részt a
„munkában”.

A tehetségfejlesztés módjai közül óvodánkban elsősorban a gazdagítás –dúsítás
módszerét alkalmazzuk. A tehetségígéretes gyerekek társaikkal együtt vesznek részt a
különböző tevékenységekben, azonban a nap bizonyos idejében az óvodapedagógusok
által differenciált „gondozásban” részesülnek. Minden esetben felhívjuk a szülők figyelmét
arra, hogy tehetség ígéretes gyermekeiket milyen óvodán kívüli tehetséggondozó
intézményekbe célszerű az óvodai nevelési időn túl is fejleszteni.
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Különleges bánásmódot igénylők még: csopor tok
-

a nemzeti kisebbségekhez tartozók,
a bevándorlók.

Eltérések
- Az anyanyelv és a többségi nyelv birtoklása.
- Kulturális sajátosságok; eltérés a többségi kultúrától.
- Csoportkohézió; a többséghez való viszony.
Multikulturalizmus és interkulturalizmus
- Multikulturalizmus.: A kisebbségi társadalmi csoportok nyelvének és
kultúrájának megjelenítése a pedagógiai hatásrendszerben.
- Interkulturalizmus: Egy óvodában a többséghez és a kisebbséghez tartozó
gyerekek együttnevelése.
A szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységek
-

-

-

Óvodahasználó gyermekeink szociokulturális háttere sok tekintetben egymástól
eltérő, így munkánk tervezésénél fokozottan figyelembe kell vennünk az elfoglalt,
időhiánnyal küszködő családok igényeit éppúgy, mint a szerényebb anyagi
lehetőségekkel bíró, több gyereket nevelő, esetleg egyszülős, vagy nevelő szülők
által nevelt családokét.
Felelősségünk különösen nagy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek
nevelésében és fejlesztésében. A hátrányos helyzet esetenként a gyermek
veszélyeztetettségét is magában hordja. Ők néha csak tőlünk kapnak segítséget a
világban való eligazodáshoz, a kultúra értékeinek megismeréséhez, lelki és testi
fejlődésükhöz.
Feladatunk az óvoda világát nehezen elfogadó, illetve együtt nem működő, esetleg
gyermeküket is elhanyagoló családokkal való - együttműködésre késztető kapcsolattartás.

A hátrányos helyzet leggyakoribb okai
- A család anyagi és egészségügyi állapota, erkölcsi helyzete és életvitele,
értékrendje.
- A család lakhelye és környezete.
- A gyermek és/vagy szülő egészségi állapota.
Környezeti okok lehetnek
- Sokgyermekes család: 3 vagy több gyermek.
- Szűkös lakásviszonyok: a család magas létszáma, több generáció együttélése.
- Szülők iskolázatlansága.
- Nevelési hiányosságok: kettős nevelés, felügyelet és gondozás hiánya, helytelen
bánásmód (brutalitás), érzelmi sivárság, közömbösség, könnyelmű, felelőtlen
életvitel, bűnöző családi háttér.
- Negatív hatású baráti kör.
Anyagi okok lehetnek
- Munkanélküliség.
- Létminimum alatti 1 főre jutó jövedelem.
- A szülő csökkent munkaképességű vagy munkaképtelen.
- A kereset nem a család szükségleteinek kielégítésére fordítódik.
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Egészségügyi okok
- Születési rendellenesség vagy szerzett fogyatékosság mozgáskorlátozottság,
érzékszervi károsodás (látás, hallás...), szervi rendellenesség.
- Tartós betegség.
- Idegrendszeri, pszichés problémák (szülő és/vagy gyerek).
- Higiénés hiányosságok.
A gyermek személyiségében rejlő okok
- Értelmileg, érzelmileg visszamaradt.
Feladataink a szociális hátrányok enyhítése érdekében
- Anyagi támogatás lehetőségeinek kiaknázása.
- Az önművelés igényének kialakítása.
- A tolerancia, segítőkészség kialakítása, a különbözőség elfogadása.
- Praktikus ismeretek elsajátíttatása.
- A mindennapi élethez szükséges készségek kialakításának segítése: tanácsadás,
külső segítség felajánlása.
- Családi életre és egészséges életmódra nevelés.
- A testnevelés és sport sajátos eszközeivel kialakítani az alapvető mozgás - és
feladatmegoldó képességet, az egészséget értéknek tekintő gondozásmódot, a
szabadidő tartalmas eltöltésének igényét.
Tevékenységeink a szociális hátrányok enyhítésére
- Differenciált fejlesztés.
- Egészségnevelés.
- A sport és egyéb mozgástevékenységek megismertetése, megszerettetése.
- Interkulturális ismeretnyújtás
- Tehetségígéretes gyermekek felkészítése.
- Felzárkóztató foglalkozás a valamilyen területen lemaradóknak.
- A családi életre nevelés tanítása: tanácsadás, külső segítség felajánlása;
- Kulturális rendezvények csoportos látogatása.
Szülőknek felajánlott segítség
- Fórum – Neveléssel, életvitellel kapcsolatos tanácsadás
- Közös programokon történő részvételi lehetőség az óvodában: Nyitott napok,
Egészség hetek, barkácsolás, kertgondozás stb.
- Felvilágosítás a szociális juttatások lehetőségeiről a szülői értekezleten, családi
beszélgetéseken (fogadó órákon), a gyermekvédelmi megbízott által szóban,
valamint írásos tájékoztatón keresztül.
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A sajátos nevelést igénylő gyermekek befogadása és fejlesztése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a sajátos nevelési igényű –
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb
pszichés fejlődési zavarral küzdő – gyermekek, eredményes fejlesztésének biztosítására
kiemelt figyelmet fordít.
Az alapprogramban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak minden gyermek
számára szükségesek, így az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a
nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik.
A gyermekek között fennálló különbségeket pedagógiai programunk kialakításakor
mindvégig figyelembe vettük és számos helyen beépítettük. A nevelés hatására a sérült
kisgyermeknél is fejlődik az alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra törekvés,
az érzelmi élet, az együttműködés. A sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása,
a szükséges tárgyi feltételek, és segédeszközök megléte akkor biztosítja a nevelési célok
megvalósíthatóságát, ha a napirend során a gyermek mindig csak annyi segítséget kap, ami
a további önálló cselekvéséhez szükséges.
Célunk, hogy:
Az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez:
- fontos, hogy fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg;
- a sajátos nevelési igényű gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl;
- egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő
foglalkozások programjai váljanak nevelőmunkánk tartalmi elemeivé.
A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és
eszközrendszert minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek
határozzák meg. Óvodánkban az együttnevelés – az illetékes szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleményének figyelembevételével – minden esetben egyéni döntést igényel
a gyerek szükségletei szerint.
Fontosnak véljük, hogy a szülők bevonódjanak a speciális szükségletekkel rendelkező
gyermekeik fejlesztésébe, és az egyénre szabott fejlesztő programokba.
A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei
A sajátos nevelési igény kifejezi
- a gyermek életkori sajátosságainak a fogyatékosság vagy egyéb pszichés fejlődési
zavar által okozott részleges vagy teljes körű módosulását;
- a képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, eltérő ütemű
fejleszthetőségét.
Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan teammunkában kialakított és szervezett nevelési folyamatban valósul meg, mely az egyes
gyermekek vagy gyermekcsoport igényeitől függő eljárások (időkeret, eszközök,
módszerek, terápiák) alkalmazását teszi szükségessé.
A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb
mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő,
korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások
alkalmazását teszi szükségessé.
A gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének az alapja a szakértői bizottság
szakvéleménye.
73

Nevelőmunkánk során figyelemmel kell lenni arra, hogy:
- a sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az
eredményeket értékelő környezet segíti;
- a gyermek iránti elvárást fogyatékosságának autizmus spektrum zavarának vagy
egyéb pszichés fejlődési zavarának jellege, súlyosságának mértéke határozza meg;
- terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága,
személyiségjegyei befolyásolják.
A habilitációs, rehabilitációs egyéni és/vagy csoportos fejlesztés gyógypedagógiai
kompetencia, amely kiegészül a társszakmák
-pszichológiai, orvosi- terápiás
együttműködésével. Az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez a gyermek igazodó sajátos
nevelési igényének megfelelő szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógus,
konduktorpszichológus, orvos együttműködése szükséges.
A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai
A fejlesztés céljait minden esetben a fejleszthetőséget megfogalmazó pedagógiai
gyógypedagógiai-orvosi-pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira kell
építeni.
- A
mozgásszervi,
érzékszervi
(látási,
hallási),
értelmi
vagy
beszédfogyatékosságból, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékosságból, autizmus spektrum zavarból illetve egyéb pszichés
fejlődési zavarból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók kompenzálása vagy
helyreállítása, a meglévő ép funkciók bevonásával.
- Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására.
- A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása.
- Az egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése.
- Az egyes területeken kimagasló képességeket mutató gyermek támogatása.
A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők
- A fogyatékosság típusa, súlyossága.
- A fogyatékosság kialakulásának, diagnosztizálásának és a speciális ellátás
megkezdésének ideje.
- A gyermek
✓ életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei;
✓ képességei, kialakult készségei;
✓ kognitív funkciói, meglévő ismeretei;
✓ családi háttere.
Mindezek alapján a fejlesztés magába foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis, mozgásos
észlelés folyamatait, a motoros képességek, a beszéd- és nyelvi készségek és az értelmi
képességek fejlesztését. Az egyes fogyatékossági típusok függvényében más-más terület
kap nagyobb hangsúlyt.
Halmozottan fogyatékos gyermek, gyermekcsoport esetén a megállapított fogyatékosságok
mindegyikére tekintettel kell lenni.
Pedagógiai programunkat egyéni fejlesztési terv is kiegészíti.
A szükséges gyógypedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű gyermek
számára
- A sérülés specifikus módszerek, terápiák, technikák szakszerű megválasztása és
alkalmazása.
- Az egyéni szükségletekhez igazodó környezet, speciális bútorok biztosítása.
74

-

-

Az egyéni szükségletekhez igazodóan speciális segédeszközök használata; a
segédeszközök elfogadtatása, azok következetes használatára és megóvására
nevelés.
A kompenzációs lehetőségek körének bővítése a nem vagy kevésbé sérült funkciók
differenciáltabb működésének tudatos fejlesztésével.
Annak felismerése, hogy a sajátos nevelési igényű kisgyermek egyes területeken
kiemelkedő teljesítményre is képes.
Rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek
egyéni foglalkoztatásának megvalósulásához.
Az óvodapedagógusok, valamint a pedagógiai munkát segítő alkalmazottai és a
szülők megfelelő tájékoztatása a sajátos nevelési igényű gyermek befogadására,
együttműködés a sérült gyermek családjával.

Óvodákban megvalósuló – integrált – nevelés, oktatás
A sajátos nevelési igényű gyermek családi nevelését, a közösségbe való beilleszkedését
elősegíti/elősegítheti a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt történő integrált
nevelése.
Óvodánk többet vállal, magasabb értéket kínál a sajátos nevelési igényű gyermeknek,
mint részvétet és védettséget:
Az integrált nevelésben részt vevő óvoda:
-

-

pedagógiai programunk készítésekor és a speciális tevékenységek
megvalósításakor figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényű gyermek
fejlesztésének igényeit
külön gondot fordítunk arra, hogy – kompetenciáink függvényében - a gyermek
minden segítséget megkapjon hátrányainak leküzdéséhez
a befogadó óvoda vezetője támogatja a pedagógusok részvételét az óvodai
integrációt segítő szakmai programokon, akkreditált továbbképzéseken

az adott gyermek fejlesztési stratégiájának kialakítását a gyermek fogyatékosságának
típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező, az integrált fejlesztésben lehetőleg
tapasztalatokkal rendelkező gyógypedagógus, konduktor segíti. Közreműködése kiterjed a
gyermeket fejlesztő óvodapedagógusok felkészítésére, a fogadó óvoda sajátos teendői
ellátásának tervezésére és folyamatos tanácsadásra, mely az óvodai nevelőmunkán túl a
szülők és az óvoda együttműködésére is kellő hangsúlyt helyez.
az integráltan fejlesztett gyermek számára biztosítjuk mindazokat a speciális eszközöket,
egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a szakértői
bizottság javaslatot tesz.
Sikerkritériumnak a gyermekek beilleszkedése, egyenlő hozzáférése a
foglalkozásokhoz, önmagához mért fejlődése tekinthető, melynek eredményes
megvalósítását az alábbiak szolgálják:
- Az együttnevelés megvalósításában érvényesül a habilitációs, rehabilitációs
szemlélet és a sérülés specifikus módszertani eljárások alkalmazása. A módszerek,
módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikusság” alkalmazkodást
jelent a sajátos nevelési igény típusához, eltérő mértékéhez, az egyéni fejlődési
sajátosságokhoz.
- A gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő, magas szintű
pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia,
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hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező
óvodapedagógus:
• egyéni fejlesztési tervet készít, individuális módszereket, technikákat
alkalmaz;
• a foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti,
a gyermek fejlődésének elemzése alapján – szükség esetén – eljárásait
megváltoztatja, az adott szükséglethez igazodó módszereket megválasztja;
• egy-egy nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres;
• alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez;
• együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus
iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba.
A gyermek fogyatékosságának autizmus spektrum zavarának vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarának típusához igazodó szakképesítéssel rendelkező, szakirányú
végzettségű gyógypedagógus az együttműködés során:
• segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek
haladását;
• javaslatot tesz gyógypedagógia-specifikus módszerek, módszerkombinációk
alkalmazására,
az
egyéni
fejlesztési
szükséglethez
igazodó
módszerváltásokra, a gyermek igényeihez igazodó környezet kialakítására;
• segítséget nyújt a szükséges speciális (segéd)eszközök kiválasztásában,
tájékoztat a beszerzés lehetőségéről;
• együttműködik az óvodapedagógusokkal, figyelembe veszi a gyermekkel
foglalkozó óvodapedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait;
• segít a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek
összehangolásában;
• kapcsolatot tart a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek
átadásával;
• részt vesz a befogadó közösség felkészítésében;
• részt vesz az óvodai foglalkozások és tevékenységek adaptációjában.

Óvodánk igénybe veheti az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, a
pedagógiai szakszolgálati, az utazó gyógypedagógiai utazó konduktori hálózat
működtetésére kijelölt intézmények segítségét a köznevelés-fejlesztési tervekben
meghatározott feladatellátás szerint.
A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés specifikus fejlesztésének elvei,
feladatai az óvodai nevelés során

Óvodánk fenntartója az Alapító Okiratban a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek
ellátását határozta meg. A szakértői bizottságok véleménye alapján az óvodapedagógusok
munkáját gyógypedagógus és szükség szerint utazó gyógypedagógusok segítik.

Pszichomotoros fejlesztés
A gyógypedagógiai munkában az egyéni fejlesztés módszereként a pszichomotoros
fejlesztést alkalmazzuk, mint fejlesztő eljárást, amely fogyatékos és ép gyerekek esetében
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egyaránt hatékony Pszichomotoros zavaroknak nevezzük az egész személyiséget érintő,
tanulási, és, vagy magatartási tüneteket okozó zavarok körét. így a pszichomotoros
fejlesztés olyan eljárás, amely mozgásakciókon, és mozgásos cselekvéseken keresztül,
valamint azok által előkészített és azokkal összefüggésben álló más gyakorlási módokon
keresztül fejleszti az személyiséget.
A pszichomotoros fejlesztés eredményeként fejlődő képességek, részképességek:
- Jótékony hatású a szomatikus fejlődés szempontjából, fokozza a testi ellenálló
képességet, növeli a szervezet aktivitását.
- A természetes mozgásöröm, a test feletti uralom biztonságot adó érzése, a jobb testi
adottságok, jobb fizikai, következményesen jobb lelki egészséget eredményeznek.
- A napi tevékenység során a testi ügyesség racionálisabb, kevésbé1áradtságs
munkavégzést tesz lehetővé.
- Minőségileg javul a testséma, amely következményesen az iderititás jobb megvalósulását
segíti.
- Bővülnek a percepciós lehetőségek, mozgáson keresztül az időt és a teret közvetlenül éli
át a gyermek.
- A kognitív ismeretek mozgás általi közvetítése alkalmat ad a gyermeknek jobb
asszociációs kapcsolatok létrehozására, a motoros reagálásra és lereagálódásra.
- Az aktivitás, cselekvő részvétel javítja a koncentrációt és a reakció készséget.
- A mozgás bővíti a kommunikációs lehetőségeket könnyebben közlekedik indirekt módon.
A pszichomotoros fejlesztés elméleti hátteréről:
A motoros fejlődés a tanulás alapfeltétele. A korai életszakaszokban a mozgásaktivitás
befolyásolja a teljes organikus fejlődést. A mozgásfejlődés az érés és a tanulás
kölcsönhatásban megy végbe. A környezethez való alkalmazkodás (adaptáció)
folyamatában- zavartalan fejlődés esetén- a gyermek megfelelő időben és minőségben
sajátítja el az alapvető mozgás-mintákat. Az adaptációt az ép organizmus „és az időben
érkező” ingerek biztosítják. A mozgásmintákból épülnek fel a motoros készségek, amelyek
az ismétlődés révén jól begyakoroltak, pontosak és célszerűek lesznek. Eltérő feltételek,
zavaró tényezők esetén a szervezet kompenzációs mechanizmusokkal igyekszik a külvilág
és a saját maga közötti egyensúlyi állapotot helyreállítani. Ezek a mechanizmusok
jelentkezhetnek motoros területen- ez esetben eltérő mozgásfejlődést észlelünk- vagy a
személyiségfejlődés más területein, pl. magatartászavarok, tanulási zavarok,
koncentrációgyengeség stb. formájában. Az adaptációs modell egyértelművé teszi, hogy
motoros zavarokat nemcsak a korai agykárosodást elszenvedett gyerekek esetében
találunk, hanem különböző mértékben más károsodások, illetőleg a fejlődést gátló más
tényezők eseteiben is.
A motoros fejlődést a következő tényezők gátolhatják:
Környezetből származó tényezők: Az alapvető mozgásminták megtanulásához az
szükséges, hogy a külvilágból elegendő számú és gyakoriságú észlelési és mozgás stimulus
érkezzen. Ezeknek hiánya, vagy korlátozott volta (szűk mozgástér, túlóvó, elhanyagoló
nevelés stb.) a mozgásfejlődés elmaradását okozhatja, vagy más személyiségfejlődési
területen okozhat anomáliát.
A pszichés, emocionális irányítás zavarai: Az agykárosodottakéhoz hasonló
mozgászavarokat megfigyelhetjük a gyermeki magatartászavarok esetében is. A szorongó
gyermek túlzott óvatosságot tanúsít külvilági kapcsolataiban, emiatt fontos észlelési-és
mozgási tapasztalatokat veszít. Az adaptáció folyamata az ilyen gyermeknél
értelemszerűen elhúzódik. Következményeképpen a gyermek teljesítménye csökken, amit
környezetének magatartása rögtön jelez. Amint a gyermek észleli- társaihoz képestcsökkent (mozgás) teljesítőképességét, még jobban szorong, még passzívabbá válik. Ez
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egy circulus vitiosus”-t alakít ki, amelyet gyakran a más személyiségterületen
megnyilvánuló kompenzációval sem lehet áttörni.
Minden tevékenység során kiemelt feladat a tapasztalatszerzés biztosítása, a cselekvéses
ismeretszerzés lehetőségének megteremtése. Alkalmat kell adni a minél sokrétűbb,
mozgásos tapasztalatszerzésre, fejleszteni kell a kognitív funkciókat, különböző észlelési
területeket, a figyelmet, emlékezetet, téri tájékozódást stb.
A kognitív terület zavarai:
A kognitív terület sérülései megnehezítik, illetőleg korlátozzák a bonyolult mozgásminták
megtanulását.
Zavarok a szenzoros funkciórendszer területén: Az észlelési, érzékszervi zavarok
nagymértékben megváltoztatják a mozgásfejlődés természetes menetét. Az olyan észlelési
zavarok, melyek nem az analizátor sérüléséből származnak, szintén eltérő motoros
fejlődéshez vezetnek. Hibás, hiányos percepció esetében a szenzomotoros integráció
folyamata is zavart, ez akadályozza a tanulási folyamatot, amelyek során a gyermek a
megfelelő mozgásmintákat elsajátítja. A gyermek idegenül érzi magát környezetében, ez
gátolja őt a tapasztalási próbálkozásaiban, motoros aktivitásában.
Zavarok a motoros funkciórendszer területén: A szomatikus-motoros funkcióban
akadályozott gyermek össz-mozgás magatartásában is különbözik a motorosan ép
gyermektől. Az idegrendszer megkísérli a megváltozott mozgásmagatartásból származó
hátrányokat kompenzálni annak érdekében, hogy a mindenkori feltételekhez megfelelő
alkalmazkodó funkciót hozza létre.
Összegezve elmondhatjuk, hogy a korai gyermekkorban mindenfajta akadályozottság
hátrányosan befolyásolja az alapvető mozgásminták megtanulását, megváltoztatja és
minőségileg befolyásolja azokat. A gyermekkori motoros zavarok gyakran több tényező
együttes hatásaként jönnek létre.
Percepciós, integrációs zavarok:
A szenzoros ingerek- kezdetben különösen a testből származó ingerek- zavartalan
beérkezése és bőséges kínálata a központi idegrendszer fejlődése szempontjából igen
fontos. Az agy funkcióegységei állandó interakcióban állnak egymással, működésükben
egymásra utaltak. Ha a szenzoros feldolgozás és rendezés folyamata nem működik
zavartalanul, azaz a szenzoros integrációban disfunkciók vannak, akkor a következmény,
tanulási zavar lehet. Az észlelési zavarban szenvedő gyermeknek nehézséget jelent, hogy
az ingereket észlelje, differenciálja, azok jelentéstartalmát megfejtse, alkalmazkodjék a
mindenkori szituációhoz. Mindez bizonytalanságot, félreértést-értelmezést és célszerűtlen
reakciókat eredményez. A zavarok nemcsak az észlelés területén jelennek meg, hanem
elsődlegesen, vagy következményesen a motorium területén is.
Elsődlegesen az eltérő fejlődés miatt, következményesen pedig azért, mert a
szenzomotoros koordináció folyamatában nagyon szoros az észlelés és mozgás
kölcsönhatása. Nyilvánvaló tehát, hogy az egyik funkcióterület eltérő volta szinte biztosan
hatással lesz a vele kapcsolatban álló másikra is.
Pszichomotoros zavarok:
Gyakran mutatkoznak regressziós jegyek, máskor gátlási tünetek, melyek passzivitásban,
vagy agresszivitásban nyilvánulhatnak meg.
Ezek a következők lehetnek:
Nagymozgások zavarai:
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Öt kritérium szerint kell értékelnünk a nagymozgások zavarait.
- Vannak-e akarattól független együttmozgások? Óvodás korban még bizonyos
együttmozgások megengedhetők, pl.: a nyelv kiöltése elmélyült munkavégzés alatt, de egy
iskolaérett gyermek esetében már korlátozódik a megengedhetőség.
- A motoros tervezés minősége: Pl. új mozgásformák tanulásakor a gyermek nem tudja
szervezni a mozgások egymásutánját, ügyetlen.
- A testrészek integrációja: a két testfél összehangolt működésének hiánya a mozgás
elakadásához, széteséséhez vezet.
- Tónusszabályozás: Enyhébb tónusfokozódást vagy tónuscsökkenést elég gyakran és
főként tartási és, vagy akaratlagos mozgási helyzetekben figyelhetünk meg.
- Mozgásos szimmetria, illetve asszimetria: Az egyik végtag feltűnő gyengeséget mutat a
másikhoz képest.
A manipuláció, finommotorika zavarai:
- A kéz és ujjak ügyessége, mozgékonysága.
- A kéz izmainak, izületeinek lazasága.
- A kézmozgások célpontossága.
- A kéz izomereje és az izomerő szabályozása a kívánalmaknak megfelelően.
- Az ujjak tapintási érzékenysége.
- Dominancia.
- Koordináció a hüvelykujj és a többi ujj között, a két kéz között, a szem és kézmozgások
között.
A lateralitás és dominancia zavarai:
- A dominancia az egyik oldali szem, kéz, fül, láb használatának előnyben részesítése.
- Keresztezett dominancia, ha a domináns szem és kéz az ellentétes oldalon van.
- Kevert dominancia, ha némi túlsúly van az egyik oldalon.
- Kétoldalasság, ha teljes, vagy majdnem teljes egyenlőség van a két oldal között.
- Átalakított dominancia, amikor a személy korábban a másik kezét preferálta.
- A lateralizáció a saját testen való tájékozódás, a jobb és a bal testfél megkülönböztetése,
illetve az ebből származó téri irányok megkülönböztetése.
Testséma, praxia zavarok:
A testséma megfelelő fejlettsége a motoros tervezés alapja. A gyermeknek tudnia kell,
hogy a mozgás során testrészei milyen sorrendben és milyen mozgásokkal vesznek részt.
A dyspraxias gyermekre jellemző, a lassúbb, körülményesebb mozgáskép, valamint a
célszerűtlen cselekvések.
A téri tájékozódási ás a ritmuszavarok:
A téri tájékozódás zavarait két kritérium szerint foglaljuk össze:
Hibás orientáció a kardinális pontoknál és a középpontoknál, a gyermek nem találja ezeket
a térbeli helyeket, felcseréli, vagy áthelyezi őket. Ezért nem is tudja ezeket rendszerbe
integrálni. Ezekből a pontokból indul ki a térbeli pontok oldalbizonytalansága és
lokalizációs nehézsége is.
Irány nehézségek: a gyermek nem ismeri fel a térbeli helyek kiinduló és végpontjait. Ez
abból származhat, hogy hiányoznak téri fogalmai, vagy az irányok felcseréléséből.
Ritmuszavarok: Az idői folyamatot a ritmus foglalja keretbe. Ritmuszavarok az elemek
egymás utáni sorrendjének összezavarodásából, megszakadásából is származhatnak. A
ritmuszavarok a végtagok mozgáskoordinációját is nehezítik.
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Beszédfogyatékos gyermek
Beszédfogyatékos az a gyermek, akit a szakértői bizottság a komplex vizsgálata
alapján annak minősít.
A beszédfogyatékos gyermek óvodai nevelését megelőzheti a korai fejlesztés.
A beszéd- és nyelvi problémák súlyos zavara mellé társulhatnak részképességzavarok
(diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia veszélyeztetettség) és magatartás problémák, amelyek
nehezítik a gyermek beilleszkedését.
Az óvodai nevelés/fejlesztés egész időtartama alatt kiemelt feladat az aktív nyelvhasználat
és kommunikáció kialakítása, az értelmi fejlesztés, a mozgás és észlelési funkciók,
valamint a vizuomotoros koordinációs készség javítása, az érzelmi élet fejlesztése,
speciális eszközök és módszerek alkalmazásával egyéni és kiscsoportos fejlesztési
formában.
Azoknál a beszédfogyatékos gyermekeknél, akiknél több beszédprobléma együttesen
fordul elő, vagy a beszédfogyatékossághoz a testi érzékszervi- és pszichés fejlődés zavara
társul, az eredményes fejlesztés a logopédia és a társuló fogyatékosság módszereinek
kombinációjával valósulhat meg.
Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek
Az autizmus spektrum zavarral küzdő kisgyermek lehető legkorábbi diagnózist követő
habilitációs terápiája megelőzheti egyes tünetek kialakulását, enyhítheti a fejlődés
devianciáját. Ennek eredményeként a nem beszélő, vagy megkésett beszédfejlődésű
gyermek (ha mentális szintje megengedi) óvodába lépéskor már rendelkezhet korlátozott
mennyiségű, – kommunikációs eszköztárral. A gyermek a szociális interakció
csecsemőkori fejlődési szintjének megfelelő egyes képességeket segítséggel használhat, és
a kölcsönösséget igénylő társas viselkedési helyzetekben, illetve környezetében az egyéni
fejlesztéshez szükséges viselkedéselemekkel képességeitől függően rendelkezhet.
A korai speciális terápia hiányában ezek lesznek az óvodai fejlesztés fő céljai, kiegészítve
a viselkedésproblémák, viselkedés- és gondolkodási készségek terápiájával, szükség esetén
a korai elemi készségek kialakításával (szobatisztaság, rágás-evés, önkiszolgálás)
fejlesztésének elemeivel.
A jó értelmi képességekkel rendelkező, jól beszélő autizmus spektrum zavarral küzdő
kisgyermekek számára is a kommunikációs, szociális és kognitív habilitációs terápia az
óvodai nevelés elsődleges feladata. A gyermekek szükségleteinek megfelelő fejlesztéséhez
az óvodai környezet megfelelő kialakítása, és a speciális módszerekben képzett szakember
vagy fejlesztő asszisztens jelenléte szükséges.
A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Az óvodában megvalósuló esélyegyenlőségi intézkedések közvetlen céljai
Az óvodai nevelés közvetlen célja az esélyegyenlőség biztosítása terén a szegényebb
családok gyermekeinél jelentkező kognitív hátrányok mérséklése. A pedagógiai és az
egyéb lépések tehát nem szociális, hanem nevelési/pedagógiai irányultságúak. Minden
lépés a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek megfelelő - a beiskolázhatóságot
biztosító - fejlődését szolgálja
A szociális hátrányok kompenzálása
A szociális hátrányok kompenzálása nem jelenti azt, hogy az óvoda átveszi, átveheti a
család, a szociális ellátórendszer vagy épp az önkormányzat szerepét. E helyett mélyebb
együttműködésre törekszik a többi szereplővel, a szülőkkel, a gyermekjóléti szolgálattal, a
80

fenntartóval, az iskolával, a civil szervezetekkel és más intézményekkel. Az óvoda csak a
nevelési, szocializációs folyamatot közvetlenül akadályozó tényezők felszámolása terén bír
hatékony eszközökkel.
Az egyenlő bánásmód követelménye és az esélyegyenlőség előmozdítása nevelési
alapelveinkben és értékeinkben rejlik, miszerint minden gyermeknek vele született joga
van az emberi méltósághoz. Intézményünk óvodapedagógusainak alapvető feladata, hogy
az ellátott gyermekek hozzájussanak mindahhoz, amely a gyermeki személyiség szabadon
történő kibontakoztatásához szükséges.
Az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell
- a teljesítmények értékelése során
- az óvodai ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele
során
- gyermeki jogok gyakorlása során
- az óvodai ellátással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés során (a
jogszabály alapján járó juttatások, illetőleg a nevelési-oktatási intézmény
mérlegelése alapján adható juttatások)
- az óvoda feladata az is, hogy a tehetségígéretes és képességeihez viszonyítva
rosszul teljesítő gyermek részére segítséget nyújtson
- érvényesíteni kell az óvodai nevelésben való részvétellel összefüggő
jogviszony megszüntetése során
- a gyermek csoportban való elhelyezése során
- szülői igény esetén vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló
nevelésben részesüljön
- megfelelő számú szülői igény esetén nemzetiségi nevelésben részesüljön

X. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek
„Az emberek egymásért születtek.”
(Marcus Aurelius)
Gyermekvédelmi tevékenységünket a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
valamint a köznevelésről és annak módosításairól szóló törvények és jogszabályok
határozzák meg:
- Minden gyermeket érintő döntésben elsődlegesen a gyermekek érdekeit vesszük
figyelembe.
- Biztosítjuk a gyermekek jogait fajra, nemre, vallásra, származásra stb. való tekintet
nélkül.
- Személyes adatokat meghatározott célból és kötelezettség teljesítése érdekében a
törvényi elvárások és előírások szerint kezelünk, ezt megelőzően erről a szülőket
tájékoztatjuk.
- A gyerekeket hátrányos megkülönböztetés nem érheti.
- A gyerekeknek joga, hogy biztonságban és egészséges környezetben nevelődjenek.
- A gyerekeket védeni kell a fizikai, lelki erőszakkal szemben.
- A sajátos nevelést igénylő gyerekkel való kiemelt foglalkozás minden
óvodapedagógus kötelessége.
Óvodánkban a gyermekvédelmi munka több évtizedre tekint vissza. Az utóbbi években a
társadalmi, gazdasági viszonyok változásával változik a családok szociális helyzete is.
A gyermekvédelmi munka első és legfontosabb feladata a megelőzés megszervezése és a
speciális segítséget igénylő gyermek és családok felvilágosítása, segítése.
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A gyermekekre való fokozott odafigyelés lehetővé teszi, hogy a személyiségfejlődési
problémákat időben felfedezzük. Ilyenek: testi, szellemi fejlődésben való elmaradás,
nehezen nevelhetőség, higiénés gondozatlanság.
Mivel a családnak a nevelésben elsődleges szerepe van, ezért az óvodapedagógus és a
gyermekvédelmi felelős együttes feladata a szülők segítése, olykor az egész család
„nevelése”, gondozása, védelme. Mindez csak megfelelő bizalom alapján, és nagy
tapintattal történhet. Bizonyos esetekben a családsegítő rendszer szociális szakembereit –
szociális segítőt - , valamint a családorvos, védőnő segítségét is igénybe kell vennünk: Ha
a gyermek fejlődése, egészsége a családban veszélyeztetve van, kötelességünk segítséget
kérni a további intézkedéshez. Más esetekben a szülő tudtával és beleegyezésével
megfelelő szakember segítségét kérjük (pl. logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógytornász).
Alapelvünk: Az óvoda dolgozói, a szülők és a gyermekek körében legyen természetes a
különbözőség elfogadása, a különbözőséggel való együttélés.
A gyermekvédelmi munkánk célja:
- A halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetben élő gyerekek problémáinak
mielőbbi felismerését követően a probléma kezelése, segítése, ellensúlyozása, a
hátrányok csökkentése.
- A különleges bánásmódot igénylő gyermekek önmagukhoz képest eljussanak a
fejlődő képességük optimális fokára és ehhez megkapják a megfelelő segítséget.
- a gyermeki jogok védelme, a gyermek mindenekfelett álló érdekének
érvényesítése; az óvoda pedagógiai tevékenysége és működése során biztosítani a
gyermekek jogát, a gyermeki személyiség tiszteletben tartását, a gyermekek
védelmét,
- megszervezni és működtetni azt a gyermekvédelmi rendszert, mely a gyermekek
védelmét biztosítja az óvodába járó minden gyermekre, és az adekvát védelmet
igénylő gyerekekre vonatkozóan,
- esélyegyenlőség biztosítása a különböző szociális és kulturális környezetből érkező
gyermekek számára.
A célok elérése érdekében feladataink:
- családokkal jó kapcsolat kialakítása – tolerancia, bizalom kialakítása;
- a gyermek elfogadtatása a társak körében – tolerancia;
- fokozatosság elvének megtartása;
- biztonság megteremtése;
- gyermek aprólékos megfigyelése, pozitívum kiemelése;
- gyermeki és szülői jogok érvényesítése;
- együttműködés segítő, speciális szolgáltatást nyújtó szervezetekkel;
- a családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően különböző támogatásokhoz
történő segítségnyújtás;
- felzárkóztatás megszervezése.
A gyermekek zavartalan fejlődéséért, a gyermekek védelméért az óvodai
nevelőtestület együttesen felelős - Kompetencia szintek a gyermekvédelem területén:
1. szint: Az óvodapedagógusok szintjén:
- A gyermekek és a szülők jelzéseinek fogadása.
- A hátrányos vagy veszélyeztetett helyzet felismerése, felfedezése.
- Az ebbe a körbe tartozó gyermekek személyiségéhez illeszkedő differenciált és
egyéni fejlesztés.
A gyermekvédelem valamennyi óvodapedagógus feladatkörébe tartozik: az esetek
feltérképezése, adatszolgáltatás, környezettanulmány készítése a gyermekvédelmi
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felelőssel együtt, az egyéni bánásmódon alapuló pedagógiai munka megszervezése, a
rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése az óvónői nevelőtevékenység szerves része.
A pedagógiai munkát segítő kollégák az óvodapedagógusok irányába, a pedagógusok
pedig a gyermekvédelemmel kapcsolatos észrevételeiket a gyermekvédelmi felelősnek
továbbítják, akiknek feladatuk az óvodavezetőt tájékoztatni és a szükséges intézkedések
kezdeményezése (pl. jelzés a Gyermekjóléti Szolgálat felé, javaslat az illetékes szervek felé
anyagi támogatásra, stb.).
2. szint: Gyermekvédelmi felelősök szintjén:
- A pedagógusoktól beérkező információk gyűjtése →
- A meglévő információk alapján a gyermekvédelmi felelősnek lehetősége nyílik a
tanácsadásra és forrásfeltárásra (szociális támogatás, étkezési támogatás stb.) a
hátrányos vagy veszélyeztetett helyzetben lévő szülők felé a kapcsolattartásra a
családsegítő szolgálat felé.
3. szint: Óvodavezetői szinten:
- Irányítja és ellenőrzi az óvodában folyó gyermekvédelmi munkát.
- A gyermekek érdekeinek érvényesítése, és az érvényesítés ellenőrzése.
- Szükség szerinti feladata: határozottan felvenni a kapcsolatot az illetékes
gyermekvédelmi és családsegítő szervezetekkel.
Az óvodavezető feladatai:
- gondoskodik a gyermekvédelmi felelős továbbképzéséről és beszámoltatja az
elhangzottakról;
- évente egy alkalommal értékeli és minősíti a gyermekvédelmi munka
eredményességét;
- a rendszeres támogatás iránti kérelmekről a gyermekvédelmi felelőssel, és az
érintett óvodapedagógusokkal folyamatosan egyeztet és a megfelelő intézkedéseket
megteszi;
- a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén szükség szerint
segítséget kér, vagy nyújt a gyámhatóságnak, gyermekvédelmi szakembernek;
- írásban tájékoztatja a szülőket a gyermekvédelmi felelős személyéről és
elérhetőségéről;
- segítségére van a szülőknek problémáik megelőzésében és megoldásában.
Az óvodavezető az óvoda éves munkatervében ütemezetten, rendszeresen tájékozódik a
gyermekvédelmi helyzetről az óvodában.
Tájékoztatja a szülőket a településen működő gyermekjóléti szolgáltatásokról és
igénybevételi lehetőségeikről. Az óvodavezető kötelessége a veszélyeztetett gyermekekkel
kapcsolatban az azonnali intézkedést igénylő esetek haladéktalan jelzése, továbbítása az
illetékes szervek felé.
A gyermekvédelmi felelős feladatai:

-

a nevelési év elején megtervezi a gyermekvédelmi munkát az adott évre;
nyilvántartja a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket;
az étkezési kedvezmények dokumentációinak folyamatos vezetése és karbantartása
céljából kapcsolatot tart az óvodatitkárral;
szükség szerint családlátogatások végzése az óvodapedagógusokkal;
a fogadó órák alkalmával a szülők rendelkezésére áll a felmerülő problémák és
kérések megoldásában;
segélykérő lapok kitöltéséhez segítségadás, javaslatok készítése (együtt az
óvodapedagógusokkal);
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a központi faliújságon a szülők folyamatos tájékoztatása az őket érintő témákban;
szükség szerint hospitálások, tapasztalatcserék végzése a csoportokban;
folyamatos kapcsolattartás az óvodapedagógusokkal;
kerületi gyermekvédelmi továbbképzéseken, konferenciákon történő részvétel;
félévente beszámoló készítése az óvodapedagógusok és az óvodavezető felé;
szükség szerint kapcsolatfelvétel – kapcsolattartás:
• Gyámhivatallal, Szociális Osztállyal
• Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal– Szociális segítő
munkatárssal
• Gyermekjóléti szolgálattal
• Szakszolgálatokkal (Nevelési Tanácsadóval, Szakértői Bizottságokkal)
• Egészségügyi intézményekkel.
abban az esetben, ha az óvoda a felmerülő problémákra nem tud megoldást találni,
kapcsolatfelvétel a mindenkori jegyzővel.

Az óvodapedagógusok feladatai:
- elősegíti a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését és
járását;
- biztosítja a gyermekeket megillető jogok érvényesülését, szükség esetén védő – óvó
intézkedésre javaslatot tesz;
- a családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a támogatáshoz való
hozzájárulást javaslatával elősegíti;
- a problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket és okokat felismeri, és szükség
esetén szakember segítségét kéri;
- a feltáró munka után a felzárkóztatást, tehetséggondozást megtervezi, megvalósítja,
ezekről a gyermekek fejlődési naplójában feljegyzést készít;
- szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztése, fejlődésük
elősegítése: A halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű, fejlődésükben
lemaradt, vagy lassabban fejlődő gyermekeknek, különösen nagy szükségük van a
megértő, türelmes bánásmódra. Ha érzik a gyermekek, hogy elegendő időt és
segítséget kapnak, szívesebben vállalnak komolyabb erőfeszítéseket. A feladatokat
a fejleszthetőség tempója határozza meg. Elsődleges feladat, hogy feltérképezzük
a gyermek képességeit, területenkénti fejlettségét. A hátrányos helyzetű
gyermekeknél a szükségletek kielégítése korlátozott valamilyen mértékben, de
fejlődése nem veszélyeztetett.
- a szülőkkel megfelelő, együttműködő kapcsolat kialakítása;
- közreműködik az óvodán belüli szociális szolgáltatások megszervezésében.
Szociális segítő szolgáltatás az óvodában

Az óvodai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében - igény szerint - a szociális segítő munka eszközeivel nyújt támogatást az
óvodába járó gyermeknek, a gyermek családjának és az intézmény pedagógusainak.
Az óvodai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint
támogatást nyújt a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában.
Ennek keretében segíti:
- a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez,
- a gyermeket lehetőségei kibontakozásában,
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a gyermek óvodába járási kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők
észlelését és feltárását,
a gyermek családját a gyermek óvodai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési
problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus
feloldásában,
prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését
és
a jelzőrendszer működését.

XI. AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERE
A család- óvoda kapcsolata - Az óvoda családsegítő és családokat támogató
tevékenysége

Az alapelveinkkel összhangban, saját nevelési céljainkat és feladataikat a családi nevelés
kiegészítéseként terveztük meg, mert tiszteltben tartjuk, hogy a gyermek nevelése
elsősorban a család joga és kötelessége. Szeretnénk gyermekeink fejlesztését a szülők
szoros együttműködésével megvalósítani, melynek alapja a kölcsönös bizalom és tisztelet.
Ebben az együttműködésben nyitottak vagyunk és felvállaljuk a kezdeményező szerepet.
A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formái, a továbbfejlesztés
lehetőségei:
Az óvodai és családi nevelés összhangjának megteremtése érdekében kiemelt feladatunk
a családokkal való együttműködés, a megfelelő kapcsolatok kialakítása, felkutatása
és mélyítése. Az ehhez szükséges kölcsönös bizalom elvét minden esetben betartjuk.
Fontos ehhez a kapcsolat megfelelő kiépítése és kölcsönös ápolása.
A családnak jelentős a szerepe, hiszen a gyermekre születése pillanatától hat, alapvető
viselkedési és érzelmi modelleket vés be a személyiségébe. A hatékonyabb nevelés
érdekében fontos, és az együttnevelés szempontjából meghatározó jelentőségű, hogy
megismerjük a gyermekek családját, otthoni környezetüket, élettörténetüket, fejlődési
jellemzőiket.
Napjainkban az oktatásirányítás képviselői és a pedagógusok egyaránt világosan látják,
hogy társadalmilag is a legnagyobb problémák egyike az erkölcsi kérdések közös
értelmezése és azok gyakorlati megvalósulása. Ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy a
családokkal együttműködve a viselkedéskultúra fejlesztésére tudatosan irányítsuk a
figyelmünket.
Ennek érdekében:
- el kell nyernünk a szülők bizalmát;
- az óvodapedagógusnak kell kezdeményező szerepet vállalnia;
- az óvoda minden dolgozójának előítéletektől mentesen kell közelednie minden
családhoz;
- kötelességünk megismerni a családok szokás- és normarendszerét;
- pozitív, követendő és példa értékű minta adása dolgozói és intézményi szinten
egyaránt.
Célunk az együttműködés terén:
- a gyermekek személyiségének megismerése, a családok megismerése;
- a gyermek fejlesztéséhez a feladatok egységes értelmezése;
- a gyermekneveléshez nyújtandó segítségadás koordinálása;
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a kölcsönös bizalom megteremtése;
szülők aktív közreműködésére történő inspirálás saját gyermekeik óvodai nevelése
terén: az óvodai és a szülői nevelés kölcsönös megismerése;
az együttműködés szabályainak betartása, a közös célok megvalósítása a gyermek
harmonikus személyiségfejlesztése érdekében;
kapcsolattartás a segítő szakma képviselőivel.

A kapcsolattartás az óvodában - Az óvodapedagógus feladatai:
- Az óvodapedagógus folyamatosan tájékoztatja a szülőket az óvoda életéről,
gyermekük óvodai helyzetéről. Fontos, hogy az óvodapedagógus információi a
gyermekekről mindig reálisak legyenek. Az óvodapedagógus tiszteli az érzelmeket,
segítőkészséget mutat, és magatartásával biztosítja a szülőt diszkréciójáról. Modell
szerepe az óvoda-család kapcsolatban is érezhető kell, hogy legyen.
- Az óvodapedagógus lehetővé teszi - amennyiben a szülő igényli - hogy a család
bepillantást nyerjen a csoport hétköznapi életébe is. Egy-egy szülő, vagy
szülőcsoport számára nyitott órákat vagy napot/hetet szervez, melyben az óvodai
élet közvetlen megfigyelése lehetséges.
- Lehetőséget teremt a szülők gyermekeik fejlődésével és óvodai életével kapcsolatos
problémáinak megbeszélésére, valamint a gyermek folyamatos nyomon követése
eredményeinek megbeszélésére, melyre leginkább a családi beszélgetés (fogadó
óra, családlátogatás) kerete alkalmas.
- A folyamatos kapcsolat alakulásában szerepet vállalhat a Szülői Szervezet
Választmánya, mely szülői kezdeményezéseket tolmácsol.
Az együttműködés formái:
A gyermek óvodába való lépése előtt
- Az óvodába történő jelentkezést megelőzően szervezett nyitott napjainkon a szülők
bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe, bekapcsolódhatnak a gyermeknek és
felnőtteknek szervezett tevékenységekbe, feltehetik kérdéseiket az óvoda
működésével, szokás és szabályaival kapcsolatosan.
- Óvodapedagógusok látogatása a bölcsődébe, leendő óvodások látogatása
gondozónőikkel az óvodába.
- Bölcsődei szülői értekezlet során a pedagógiai program bemutatása,
óvodapedagógusok bemutatkozása.
- Óvodába érkező szülőknek az óvoda bemutatása, a pedagógiai program
megismertetése.
- Az óvodapedagógus kezdeményezése alapján – egyeztetve a szülői igényekkel –
óvodába lépés előtt a gyermekek meglátogatása családi környezetükben.
A gyermekek óvodába lépése után
- szülői értekezletek legalább félévenként;
- családlátogatások: a szülő és az óvodapedagógus igényei alapján;
- családi beszélgetések (fogadóórák, családlátogatások);
- nyitott napok/hetek
- családbevonással szervezett napok
- játszó, tea, munka és egyéb délutánok: ünnepekre közös készülődés – sütés,
barkácsolás;
- faliújságon kifüggesztett információkon keresztül (pl. a nevelés-fejlesztés
műveltségtartalmai, óvodai hírek, programok stb.);
- óvodai közös ünnepélyek, rendezvények;
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közös kirándulások;
kiállítások a gyermekek produktumaiból, alkotásaiból;
nevelési és működési folyamataink jobbításának céljából a szülők igény és
elégedettségmérése → a mérési eredmények visszacsatolása.

Az együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségei:
- Szülők részvételének szorgalmazása akár megfigyelőként, vagy segítőként a
csoportban.
- A besegítő szülők minden esetben pontos felkészítést kapnak arról, hogy mit, és
milyen mélységben vár el tőlük az óvodapedagógus.
- Az információ áramlás folyamatos javítása, fejlesztése.
- Közös programok szervezése aktuális igényfelmérésekre alapozottan
- A szülői megbeszéléseken, szülői értekezleteken adjanak az óvodapedagógusok,
védőnők tanácsot a szülőknek az óvodai táplálkozás otthoni kiegészítésére.
- Óvodapszichológusi támogatás nyújtása szükség vagy igény szerint.
- A kisgyermek minden erőszakos cselekvéssel kapcsolatosan "érzékeny". Nemcsak
az erős fizikai ingerek okoznak az óvodás gyermeknél egészségkárosodást, hanem
az erőszakos cselekmények (brutalitás, vérengzés, gyilkosság) látványa is.
Mindezek megelőzésére nem elég a szülőket felvilágosítani, de a védekezés helyes
módszereinek alkalmazására sarkallni is szükséges. Ennek megvalósítása
érdekében a szülői értekezletekre megbeszélési anyagként javasoljuk az erőszakot
sugárzó tömeghírközlések kivédését.
- A segítséget igénylő szülők (anyagi, nevelési gondok stb.) minél szélesebb körű
támogatása a szülőtársak bevonásával.
- Rászoruló gyermekek számára ruházkodási csere akció.
- Halmozottan hátrányos helyzetű és a hátrányos helyzetű gyermekek fokozott
segítése.
A pedagógiai program megvalósítását szolgáló egyéb kapcsolatok
Kapcsolatunk a Gólyahír Bölcsödével
Az eddigi gyakorlatokhoz híven továbbra is szükségesnek tartjuk a kialakult jó kapcsolat
ápolását. Nagy segítséget nyújt, ha a kisgyermeknevelő gondozóktól tájékoztatást kapunk
az újonnan érkező gyermekek szokásairól, fejlettségéről. Az információk tudatában
segíteni tudjuk a gyermekek óvodai beilleszkedését.
A kapcsolattartás formái:
• a leendő kiscsoportos óvodapedagógusok ellátogatnak a bölcsődébe és tájékozódnak,
illetve tájékoztatást adnak a szülők számára az óvodáról
• a leendő kiscsoportosok ellátogatása kisgyermeknevelő gondozóikkal az óvodába
• közös szakmai tapasztalatcsere a kiscsoportosok beilleszkedését követően
Az óvoda-iskola kapcsolata
A gyakori törvényi változások, a tankötelezettség időpontjának megfelelő értelmezése és
gyakorlata, az óvodai nevelés országos alapprogramjának megállapítása, mely szerint „a
gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben
majd az iskolában, az óvodásból iskolássá érik”, a korábbi évek gyakorlatánál is
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fokozottabban indokolják a két intézmény típus együttműködését. Elsődlegesen azért
érezzük ennek fontosságát, hogy a két intézmény megismerje egymás nevelési és oktatási
koncepcióját, megkönnyítve ezzel a gyermekek intézményváltását. A szülők megfelelő
tájékoztatása is kötelességünk. Lehetővé kell tennünk, hogy a gyermekek pozitív
élményekkel találkozzanak az iskolai élettel kapcsolatosan.

A kapcsolattartás formái:
• tanköteles korúak látogatása az iskolába;
• tanítók meghívása a nagycsoportok szülői értekezleteire;
• tanítók látogatása - óvodai tevékenységek megtekintése - szakmai beszélgetések;
• óvodapedagógus látogatása az elsős osztályokba, - óralátogatás - tájékozódás a volt
óvodásaink beilleszkedéséről;
• szülők informálása: nyílt órák és egyéb iskolai rendezvények időpontjairól
faliújságon a szülők tájékoztatása a különböző iskolák által kiküldött szóróanyagok
kifüggesztésével, személyes ráhatással;
Kapcsolataink az egészségügyi szervekkel
Településünkön működő gyermekorvosok, védőnők, fogorvosok segítségével
gondoskodik fenntartó önkormányzatunk arról, hogy a gyermekek egészségének
megőrzése szakszerű felügyelet mellett valósuljon meg.
A gyermekorvos évente egy alkalommal (státusz vizsgálat) általános szűrővizsgálatot
végez a gyermekek körében, melyen a gyermekek általános egészségi állapotát, testi
fejlettségét vizsgálja és szükség szerint igényli a különböző szakorvosi vizsgálatot, ellátást
az arra rászoruló gyermekeknek. A védőnők évente több alkalommal is végeznek tisztasági
szemléket és egyéb szűrővizsgálatokat (pl. lúdtalp, túlsúlyosság kiszűrése).
A gyermekek érzékszerveinek /szem, fül/ épségét is a védőnők vizsgálják, az óvónők a
védőnőktől és a gyermekorvostól is kérhetnek tájékoztatást a csoportban ellátott
gyermekek, és a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális gondozásával kapcsolatban.
Az ÁNTSZ képviselői évente több alkalommal tartanak szemlét óvodáinkban és segítik
szakmai, észrevételeikkel az óvodai nevelőmunkát, a gyermekek egészséges óvodai
környezetének megteremtését.
Kapcsolatunk a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal
A gyermekvédelmi, intézkedések kapcsán gyakran találkozunk a Gyermekjóléti Szolgálat
Szakmai Csoportjának dolgozóival. Évek óta jó együttműködés jellemzi ezt a
kapcsolattartást. Jelzéseink nyomán gyakran kapnak segítséget az arra rászoruló óvodás
gyermekek családjai (pl. étkezési díjkedvezmények, rendszeres és rendkívüli segélyek a
nevelés támogatásához, szakszolgálati ellátás).
Kapcsolatunk a Szakszolgálatokkal - Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet,
Szakértői Bizottság:
A jelenlegi társadalmi helyzet, a családok megváltozott életkörülményei megköveteli
tőlünk napjainkban, hogy az eddigieknél is szorosabb, együttműködőbb kapcsolatot
alakítsunk ki e szakmai és szakszolgáltató intézményekkel. Sajnos a családok
életszínvonalának csökkenése következtében, valamint a családok széthullása miatt
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tapasztaljuk, hogy egyre több a veszélyeztetett gyermekek száma. Vannak olyan családok,
akik rendkívül nagy erőfeszítéseket tesznek életszínvonaluk megtartásáért, ezáltal egyre
kevesebb idejük jut a gyermekeik nevelésére. Ennek következményeként sajnálatos tény,
hogy egyre több kisgyermeknek van szocializációs, viselkedési problémája. Mindemellett
természetesen nem szabad megfeledkeznünk a tehetséggondozásról sem, melyben a
Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézetnek nagy szerepe van.
A különleges bánásmódot igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen
jelentős az óvoda együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott
speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel.
A kapcsolattartás tartalma:
- A gyermekek megfigyelése, megismerése után - szükség esetén - a kapcsolatok
felvételét az óvoda kezdeményezi.
- A
megfigyelési
tapasztalatok
függvényében
pszichológus,
fejlesztőpedagógus, logopédus látogat el a csoportokba, ahol a szülői
beleegyezést követően a közösségben, vagy egyénileg "vizsgálja" a
gyermekeket.
- A nagycsoportos gyermekekhez minden év októberében ellátogat a
pszichológus, majd az óvodapedagógusokkal konzultálva, közösen határozzák
meg a feladatokat. A nagycsoportos gyermekek szüleinek egy évben egyszer
szülői értekezletet tart, melynek témája az iskolaérettség.
- A Gyermekjóléti szolgálat munkatársa a kiscsoportos gyermekek szüleinek
tájékoztatót tart a szolgáltatásaikról, köztük az óvodai szociális segítő
tevékenységről, melynek során elsődleges szempont az óvoda kapcsán a
segítség és a segítség eszköztárának kialakítása, továbbá az új rendszer
mihamarabbi bevezetése annak érdekében, hogy a veszélyeztetett gyermekek
minél hamarabb kiszűrhetőek legyenek, és veszélyeztetett helyzetük
megszűnjön.
- Iskolaérettségi vizsgálatra - szükség esetén - a területileg illetékes szakértői
bizottsághoz az óvoda vezetője utalja be a gyermekeket.
Mindhárom intézménnyel az óvodavezető és a gyermekvédelmi felelős feladata a
kapcsolattartás.
Kapcsolatunk az óvoda élelmezését biztosító vállalattal:
Kapcsolattartásunk
során
igyekszünk
megfigyeléseinkre
alapozott
mérési
eredményeinkkel rendszeresen visszajelezni a mindenkori élelmezési vállalatnak, melynek
alapja:
Az egészséges táplálkozás érdekében gyermekeinknek naponta az öt alapélelmiszercsoport mindegyik tagjából kellene fogyasztania Az alapélelmiszer-csoportok között a
következőket tartjuk számon:
(1) kenyér, pékáru, tésztaféle, rizs,
(2) gyümölcs, zöldség,
(3) hús, hal, tojás,
(4) tej és tejtermék,
(5) olaj, margarin, vaj, zsír.
Célunk, hogy az óvodai élelmezés minél inkább biztosítani tudja a gyermekek számára az
egész napra szóló megfelelő élelmiszerek szükségességét. Ennek érdekében
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észrevételeinkről, az étel minőségével kapcsolatos gyermeki és felnőttek körében végzett
mérések tapasztalatairól folyamatos tájékoztatást adunk.

Közművelődési intézményekkel:
A település kínálta sajátos lehetőségeinket tudatosan építjük be a nevelőmunkánkba. A
kb.30.000 kötetes könyvtár működik, melyet viszonylag könnyen tudunk megközelíteni az
óvodásokkal, így a könyvtár látogatásával is szeretnénk elérni, hogy a gyermekek
megkedveljék a könyvet, mint az információszerzés, a szórakozás egyik lehetőségét.
- évente legalább egy alkalommal minden gyermekcsoport ellátogat a könyvtárba,
- a könyvtár és a közösségi központ által szervezett rendezvényekre a gyermekekkel
szervezetten is megjelenünk
A település határain túlról más intézmények is folyamatosan tájékoztatnak bennünket –
többnyire kiemelten a gyermekeknek szóló – aktuális kulturális programjaikról és
rendezvényekről. Faliújságjainkon keresztül a családoknak is ajánlani szoktuk ezeket a
gyermekprogramokat
A nevelési - oktatási intézmények közötti új horizontális kapcsolatok és azok ápolása
Felgyorsult világunk változásainak követése nagy kihívás az élet minden területén.
Versenyképes minőséget a nevelés-oktatás területén is csak úgy lehet létrehozni ha
„naprakészek vagyunk”, követjük szakterületünk változásait. A legújabb ismeretek,
információk megléte azonban nem elegendő. A lehető leggyorsabban alkalmazni is kell
azokat, azonban, csak akkor vagyunk képesek felhasználni, ha a neveléstudomány, benne
az óvodapedagógia szakterületünket jól ismerjük, naprakész információink vannak.
Csupán a konkrét, friss értékelési adatok és elemzések birtokában dönthetünk jól arról,
mely területeken, milyen változtatások szolgálnák a jobbítást, a hatékonyság növelését.
Mindezek hátterében meghatározó tényezőként ott áll szervezetünk saját küldetése,
jövőképe:
Kiemelés: Programunk küldetése - filozófiája
„A napjainkban világszerte zajló gyors változások erősítik bennünk annak a fontosságát,
hogy gyermekeinkben felébresszük a tanulás iránti vágyat, amely végig kíséri őket egész
életük során. Annak érdekében, hogy felkészítsük a gyermekeket a belsőleg motivált
tanulásra, helyi pedagógiai programunk igyekszik megalapozni a jelenkor és a jövő
kihívásaihoz elengedhetetlen attitűdöket, készségeket és képességeket.”
Rohanó világunkban azonban egyre kevesebb időnk van (s még kevesebb lesz) a
változások követésére, a kutatási eredmények kipróbálására és beillesztésére a gyakorlatba.
Hosszú időbe telik a beválás, a hatékonyság elemzése is. Ezért kapnak egyre nagyobb
szerepet az egymástól való tanulás módszerei életünk szinte minden területén. A
horizontális tanulás talán legfontosabb jellemzője ugyanis az, hogy bevált gyakorlatokat
közvetít. Rengeteg idő és energia takarítható meg az intézmények közötti ismeret és
módszercserének, a benchmarkingnak.
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Szervezetünk csak akkor lehet tanuló szervezet, ha a horizontális tanulás módjait
ismerjük és alkalmazzuk. Szükséges feltétel tehát, hogy a minőség iránt elkötelezett
vezetésnek az óvodapedagógusok is elkötelezettjei legyenek, azaz a folyamatos fejlesztés,
az állandó jobbítás szervezeti filozófiáját vallják.
Ennek meghatározó szervezeti jellemzői:
- ciklikus értékelési rendszerrel kövessük saját működési gyakorlatunkat;
- a teljes szervezet a jobbítás, a fejlesztés elkötelezettje legyen, azaz, a
minőségirányítási rendszer (tudatos vagy ösztönös) működtetése elengedhetetlen
feltétele a horizontális tanulásnak.
Horizontális tanulás: a tanulás olyan módja, ahol a gyakorlatban keletkező
tudás partneri cseréje, egyenrangú felek közötti elosztása történik.
Legfontosabb céljaink:
- saját pedagógiai rendszerünk folyamatos jobbítása;
- a szakmai együttműködés lehetőségeinek felkutatása;
- a már bevált pedagógiai gyakorlatok (intézményi jó gyakorlatok) megismerése.
Előnyei:
- elsődleges cél mindig a saját szervezetünk működésének jobbítása marad;
- nyitott, rugalmas, egymásra figyelő kommunikációt feltételez;
- időt, energiát, pénzt takaríthatunk meg: jól működő gyakorlatokat közvetít;
- saját szervezetünk vagy telephelyeink működésének elemzésére késztet, hisz ez az
alapja a megismert új gyakorlatok adaptálásának;
- az adaptált gyakorlat külső „benchmark” (összehasonlítási, mérési alap) lehet;
- egymást támogató fejlesztési rendszerek jöhetnek létre.
Megvalósítási feladatok
- Hospitálási rendszer működtetése az egyes tagintézmények, a tagintézmények
között, valamint óvodánk és az ország más óvodái között.
- A hospitálásokkal kapcsolatos adminisztratív és gyakorlati feladatok: szervezés,
látogatók fogadása, adminisztráció.
- Munkaközösség működtetése: műhely munka során használandó módszerek és
eljárások, a műhelymunka dokumentálása→ közös összegzések → saját
intézményben vagy tagintézményben felhasználható tapasztalatok.
- Részvétel szervezése és egyéb igény szerinti lehetőségek.
A horizontális tanulást segítő kapcsolatok kialakításának, ápolásának, valamint a tartalmi
megvalósítás feladatait a mindenkori éves munkaterv tartalmazza.
Az óvoda külhoni kapcsolatai
A jövőben – lehetőségeink függvényében - törekszünk arra, hogy a Kárpát-medence magyar nyelvű
óvodaintézményeivel kapcsolatokat ápoljunk. Jelenleg van folyamatban egy Szatmárnémetiben
működő két csoportos óvodával a kapcsolatfelvételünk.
Az óvoda külhoni kapcsolatainak fejlesztési lehetőségei:

-

Kapcsolatfelvétel és ápolás a 29-es számú Napköziotthonos Tagóvoda
Szatmárnémeti, 1 Decembrie 1918 utca 15 szám, I SZ. 440010
Szakmai tapasztalatcserék szervezése:
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-

-

Olyan pályázati lehetőségek és egyéb források felkutatása, amelyek hozzásegítenek
a külhoni magyar óvodákkal történő szakmai kapcsolatfelvételre és annak
ápolására.
Olyan szakmai tartalmak (versek, mesék, dalok, fotók, kisfilmek, stb.) beemelése
az óvodai nevelőmunkába, melynek révén a gyermekek is közelebb kerülhetnek a
Kárpát medence magyar lakta településeihez, kultúrájához.

Az intézmény fenntartójával való együttműködés

Intézményünk részéről pedagógiai programunk egyfajta kötelezettségvállalás Pilis Város
Önkormányzata – mint intézményfenntartó – felé arra vonatkozóan, milyen színvonalú
óvodai ellátást biztosít állampolgárainak, az óvodát igénybe vevő családoknak.
Fenntartónk részéről az óvodai nevelésre fordított költségek a település költségvetésének
jelentős részét teszik ki, ezért jogosan merül fel az a kérdés, hogyan hasznosul a
köznevelésre fordított pénz. Más szóval, mennyire működünk hatékonyan és
eredményesen, teljesítjük-e alapvető funkciónkat, el tudunk-e pénzügyileg és szakmailag
számolni a rendelkezésünkre bocsátott forrásokkal.
Célunk:
A
kapcsolat
lehetőségeinek
folyamatos
felülvizsgálatával
az
intézményfenntartóval, illetve annak munkatársaival való eredményes és hatékony
együttműködés kiemelten az alábbi tartalmak vonatkozásában:
- az intézményi dokumentumokkal szembeni fenntartói elvárások pontosítása;
- a beszámoltatás szempontjainak és eljárásrendjének kidolgozása, működtetése;
- adatszolgáltatás rendjének szabályozása;
- partneri igény és elégedettség mérés eljárásrendjének egyeztetése;
- egyéb kapcsolattartási tartalmak.
Az óvoda és a fenntartó kapcsolata elsősorban a következő főbb területekre terjed ki:
- az óvoda Alapító okiratának kialakítása, módosítása;
- pénzügyi-, gazdálkodási tevékenységére, az éves költségvetés jóváhagyására,
elfogadására, módosítására;
- óvodánk ellenőrzése:
• gazdálkodási szempontból,
• működési szempontból,
• törvényességi szempontból,
• a szakmai munka eredményessége tekintetében,
• az itt folyó gyermekvédelmi tevékenységre,
• a gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések tekintetében;
-

az óvodában folyó szakmai munka értékelése;
az SZMSZ, Házirend és a Pedagógiai Programja jóváhagyása, módosítása abban az
esetben, ha annak költségvetési kihatása van.

A fenntartóval való kapcsolattartás formái
- szóbeli tájékoztatás;
- írásban beszámoló évente egy alkalommal;
- egyeztető tárgyalások és megbeszélések;
- értekezletek;
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-

az óvoda képviseletének szükség és igény szerint biztosítása képviselő testületi és
bizottsági üléseken;
fenntartói rendeletek és határozatok átvétele azok végrehajtása céljából;
szükség és igény szerint speciális információszolgáltatás az óvoda pénzügyi-,
gazdálkodási-, szakmai tevékenységhez kapcsolódóan;
működésünkkel és eredményességünkkel kapcsolatos igény és elégedettség mérés
önértékelés előtt évente egy alkalommal.
A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottsággal a bizottság munkaterve szerint
tartjuk a kapcsolatot, illetve a bizottság tagjait gyakorta meghívjuk az óvodai
rendezvényekre, eseményekre.

Az óvoda - írásban történő - éves beszámolójának szempontjai az intézménnyel
szembeni általános és fenntartói elvárások tükrében
Évente értékelendő területek és elvárások
Forrás: Önértékelési kézikönyv óvodák számára:
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/onertekelesi_kezikony
v_ovoda.pdf
1. Pedagógiai folyamatok – Tervezés – Megvalósítás – Ellenőrzés – Értékelés Korrekció
1.1. Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a
munkaközösségek terveivel.
1.2. A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év
tervezése.
1.3. A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az
egyénre szabott értékelés, amely a fejlődési naplóban (feljegyzésekben) nyomon
követhető.
A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak
szüleinek/gondviselőjének és az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában
gyermeknek.
1.4. Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során
megtörténik az ellenőrzések során feltárt információk felhasználása.
2. Személyiség- és közösségfejlesztés
2.1. Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden
gyermek szociális helyzetéről.
2.2. A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.
3. Eredmények
3.1. Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket:
• helyben szokásos megfigyelésen, vagy más alapon megszervezett mérések
eredményei;
• esetleges sport, más versenyeredmények: országos szint, megyei szint, települési
szint;
• elismerések;
• 6 éves kor után óvodában maradó mutatók, elégedettségmérés eredményei (szülő,
óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők);
• neveltségi mutatók;
• stb.
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
4.1. A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló
munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével
határozzák meg.
4.2. Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges
információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.
5. Az intézmény külső kapcsolatai
5.1. Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az
információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).
5.2. A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan
felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.
6. A pedagógiai munka feltételei
6.1. Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges
infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.
6.2. Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a
nevelő-oktató munka humánerőforrás szükségletéről.
6.3. A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat
idejében jelzi a fenntartó számára.
7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a
pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés
7.1. A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól
követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok,
felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók.
A fenntartóval való kapcsolattartás felelőse az óvoda vezetője, felhatalmazása alapján
az óvoda más dolgozója.

XII. A gyermekek fejlettségállapotának mérése – A pedagógiai munka
dokumentációi
A tervezési folyamatot érintő legfontosabb meghatározások és érvényesítendő
tartalmi elvárások:
(Kiemelés az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez c. dokumentum
fogalomtárából.
Forrás:https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_p
edagogusok_minositesi_rendszereben_4jav.pdf)
-

-

Tanmenet/Éves terv: A pedagógus által készített tervezési dokumentum, amely az
Óvodai nevelés országos alapprogramjára és az intézmény pedagógiai programjára
épül. Célja áttekintést adni a pedagógusnak egy-egy tevékenységhez kapcsolódva
az adott csoportban zajló egész éves nevelési-oktatási folyamatáról. Az éves terv
tartalmazza a csoport megnevezését, a foglalkozások számát és felosztását
témakörönként. A foglalkozásokhoz kapcsolódva megadja a főbb didaktikai
feladatokat, a fejlesztendő készségeket és képességeket, valamint a kapcsolódó
ismereteket is. Az éves tervet a pedagógus év közben a tapasztalataival,
megjegyzéseivel egészítheti ki.
Tanulási-tanítási egység: A tanulási-tanítási folyamatnak egy olyan egysége,
amelynek keretében a gyermek valamely nevelési-oktatási célt egy adott
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műveltségtartalom, tanítási téma feldolgozása révén ér el. A tanulási-tanítási
egységhez meghatározott időkeret kapcsolódik. Egyik fajtája a tematikus terv.
Tematikus terv: A tanulási-tanítási egység egyik fajtája. A pedagógus által
készített tervezési dokumentum, amely az Óvodai nevelés országos
alapprogramjára, az adott műveltségi területhez és tevékenységhez kapcsolódva, az
intézmény pedagógiai programjára és a pedagógus által készített éves tervre épül.
Célja, hogy áttekintést adjon egy adott csoportban egy konkrét témakörnek a
tanulási-tanítási folyamatáról. A tematikus terv részletesebb, mint az éves terv,
mely intézményünkben a nevelőközösség által elfogadott Óvodai csoportnaplóban
a csoport megnevezésén, a foglalkozások számán és felosztásán, a
foglalkozásokhoz rendelt didaktikai feladatokon túl a fejlesztendő készségeket és
képességeket, tartalmazza.
Foglalkozásterv A pedagógus által készített tervezési dokumentum, amely rögzíti
a foglalkozás céljait, nevelési-oktatási stratégiáját, a foglalkozás felépítését,
menetét, az alkalmazott módszereket és szervezési módokat, valamint az
eszközöket. A foglalkozásterv tartalmazhatja a gyermeki és a pedagógusi
tevékenységek tömör leírását, valamint a pedagógus instrukcióit is, továbbá a
lehetséges gyermeki válaszokat és választevékenységeket. A foglalkozástervhez –
önértékelés, szakmai ellenőrzés, minősítés, portfólióba történő feltöltés során - a
mellékletben célszerű csatolni a gyermekek részére szóló feladatlapokat, a
feldolgozott szövegeket, az egyéb segédeszközöket, és érdemes mellékelni az IKTműveltségtartalmakat is.
Óra/foglakozás vázlat: Rövidített óraterv, a tanítással kapcsolatos fontosabb
tevékenységeket címszavakban, forgatókönyvszerűen rögzíti.
Didaktikai feladat: Az oktatási folyamat egyes elemeinek fő feladatait jelzi, az új
ismeretek elsajátítását, alkalmazását, rendszerezését, rögzítését, ellenőrzését és
értékelését. A tanulási feltételek biztosítása, megszervezése nem tartozik szorosan
a didaktikai feladatok közé.

A pedagógiai dokumentáció célja, hogy megjelenítse a helyi pedagógiai program elv-,
cél-, és feladatrendszerét, meghagyva az óvodapedagógusok választási szabadságát a
módszerek és az eszközök alkalmazásában. Az óvodapedagógus feladata, hogy a
különböző tevékenységeket, kötetlen és kötött foglalkozásokat a pedagógiai program cél
és feladatrendszere mentén logikusan építi fel.
Elvárás, hogy a pedagógiai munka napi gyakorlata összhangban legyen az éves, valamint
a kapcsolódó tematikus tervezésben foglaltakkal. Eltérések csak indokolt esetben
fordulhatnak elő.
A pedagógiai dokumentumok elkészítése (tervezés, értékelés) és a tartalmak megvalósítása
során – szükség szerint – elengedhetetlen a pedagógusok egymással, és a pedagógiai
munkát segítő kollégákkal (pedagógiai asszisztensekkel, dajkákkal, fejlesztőkkel) történő
együttműködése.
Intézményi szintű pedagógiai dokumentumok
• Óvodai nevelés országos alapprogramja
• A Pilisi Játékország Óvoda Pedagógiai Programja, valamint a székhely és
tagintézmények saját hatáskörben - nevelőtestületi határozattal elfogadott - és a
program mellékletében elhelyezett kiegészítő szakmai anyagai.
• A Pilisi Játékország Óvoda Önértékelési Programja.
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•

A Pilisi Játékország Óvoda mindenkori éves Munkaterve, mely komplex módon a
teljes szakmai szervezetre, azon belül pedig nyomon követhetően az egyes
tagintézményekre, személyekre vonatkozó – a pedagógiai program adott évben
megvalósítandó – céljait és feladatait tartalmazza.

Csoportszintű pedagógiai dokumentumok
•

Csoportnapló; a gyermekcsoportok nevelési-fejlesztési programja, mely
tartalmazza:
- a gyermekcsoport összetételére, létszámára, a csoport működésére vonatkozó
adatokat,
- javasolt napi és hetirendet,
- speciális fejlesztésben résztvevő gyermekek névsorait,
- óvó-védő szabályokat,
- befogadási tervet,
- éves tanulási tervet,
- a csoport szokásrendszerének
tervezését; időkeret: 1/2 év
ciklusra, (nevelési terv)
- a csoport szokásrendszerének
értékelését; időkeret: 1/2 év
ciklusra, (nevelési terv)
- tervezett programokat, szervezési
- a csoportban elvégzett
feladatokat,
egészségügyi
- mindennapos mozgás tervezete
szűrések/ellenőrzéseket,
- fejlesztési
ütemterveket;
A
- ünnepek és hagyományok /
tevékenységekben megvalósuló
eseményeket,
tanulás – Tematikus terveket,
- szülői
értekezletek
reflexiót időkeret: 2 hét ciklusra,
dokumentációit,
- átvett intézményi jó gyakorlatok,
saját
innovációk
nyomon
követését,
- kapcsolatot a szülőkkel,
- hivatalos
ellenőrzések,
látogatókat,
- szülői nyilatkozatokat,
- Balesetek nyilvántartását,
- a csoport életével kapcsolatos
feljegyzéseket.

•

Felvételi és mulasztási napló; időkerete: naponta

•

A gyermekek fejlettségállapotának mérése - Egyéni fejlődés nyomon
követésének dokumentuma - Fejlődési napló egységes vezetésére kerül sor
elektronikus formában.
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Az általunk alkalmazott fejlődési napló a gyermekek széles körű megismerésén
alapuló, kompetenciáik figyelembe vételét előtérbe helyező, szöveges és kódolásos
rendszer. Célja a gyermekek megfigyelése és a megismert képességekre alapozott
fejlődés differenciált segítése.
Elvárás minden gyermek vonatkozásában, hogy évente legalább kétszer, szükség
esetén többször is családi beszélgetésen (fogadó órán, családlátogatáson) kapjanak a
szülők visszacsatolást a gyermekeik fejlődéséről, teljesítményéről, valamint beszéljék
meg a gyermek otthoni vagy óvodai nehézségeit.
A Fejlődési napló legfontosabb jellemzői - Az óvodapedagógusok feladatai:
- A mérési és értékelési eredmények felhasználása elengedhetetlen a fejlesztés során,
a saját pedagógiai gyakorlatában.
- Az értékelés a további fejlesztés kiindulópontjaként, egyéni fejlesztési tervként
értelmezendő.
- A gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi, évente két alkalommal
írásban rögzíti.
- A fejlődési naplóba – összhangban a tematikus tervekkel – minimum negyedévente
elhelyezésre kerül 1-1- gyermeki produktum.
- Indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét.
- A gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét –
szükség szerint, de legalább félévenként – rögzíti.
- Rögzíteni kell a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat,
javaslatokat.
- A szülő kérésére az óvoda tájékoztatót készít a gyermek óvodai fejlődéséről, és
javaslatot tesz a gyermek további fejlődéséhez szükséges intézkedésekre (a
továbbiakban: fejlesztési javaslat). A fejlesztési javaslat elkészítését a szülő az
iskolába lépést megelőző három, illetve az iskola megkezdését követő hat hónapon
belül kérheti. A fejlesztési javaslatot az óvoda átadja a szülő részére.
- A fejlesztő munka során a gyermeki produktumok tudatos felhasználásával nyomon
követhető a PDCA – SDCA ciklus (tervezés, megvalósítás, ellenőrzés-értékelés,
szükség szerinti korrekció, alkalmazás a tapasztalatok beépítésével).
Módszertani ajánlás a fejlődési napló vezetéséhez:
- Cél, hogy a nyomon követés a mindennapok tevékenységeibe beágyazva
realizálódjon.
- A gyermekek fejlettségi állapotáról szóló szülői beszélgetések (fogadó óra,
családlátogatás) tartalmát a fejlődési napló bejegyzéseire szükséges alapozni.
- A szülő a fejlődési naplóban aláírásával ad nyomatékot a közös megbeszélések
tartalmának.
•

A foglalkozástervek készítésének intézményi gyakorlata
Gyakornok heti két alkalommal készít foglalkozástervet/terveket.
Amennyiben külső vagy belső ellenőrzés, látogatás (hospitálás, belső
továbbképzés) várható, az érintett pedagógus köteles foglalkozástervet készíteni,
amelyet átad a látogatóknak, vezetőnek.
- Azok a pedagógusok, akiknél a teljesítményértékelés során a 2. sz. pedagógus
kompetencia terület (tervezés és az arra való reflektálás) átlag eredménye nem
éri el a 75%-ot, kötelesek foglalkozástervet írni minimum heti 2 alkalommal.
- Azok a pedagógusok, akiknél a teljesítményértékelés során a 2. sz. pedagógus
kompetencia terüket (tervezés és az arra való reflektálás) átlag eredménye 85%,
-
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vagy annál magasabb eredménnyel zárul (kivéve a b) pontban foglaltakat) pedig
saját belátásuk alapján készítenek foglalkozástervet.
A foglalkozás tervek formai kivitelezése megkötéseket nem tartalmaz.

XIII. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat
eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet
megkezdéséhez szükséges fejlettséget . A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú
átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá érik.
A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség
szerinti iskolakezdésre.
Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális
érettség, amelyek egyaránt szükségesek a sikeres iskolai munkához.
- A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első
alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste
arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikus
finommozgásra képes. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését
szándékosan irányítani képes.
- A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott
érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei
alkalmassá teszik az iskolai tanulás megkezdéséhez Érzékelése, észlelése tovább
differenciálódik. (Különös jelentősége van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális
és az akusztikus differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli
mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.)
A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél
- Az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett
megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a
felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés.
- Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a
figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele.
- A cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi
gondolkodás is kialakulóban van.
Az egészségesen fejlődő gyermek
- Érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások
számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja
kifejezni; minden szófajt használ; különböző mondatszerkezeteket,
mondatfajtákat alkot; tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat (a fogváltással is
összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek); végig tudja hallgatni és megérti
mások beszédét.
- Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét,
lakcímét, szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban
alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait; ismeri szűkebb lakóhelyét,
a környezetében élő növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét; felismeri
az öltözködés és az időjárás összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvető
szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a
természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek;
elemi mennyiségi ismeretei vannak.
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Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A
szociálisan egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító
elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre
felnőttel és gyermektársaival, amennyiben az iskolai légkör ezt lehetővé teszi. A
szociálisan érett gyermek
- egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; késleltetni tudja szükségletei
kielégítését;
- feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a
feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának,
munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a
tevékenységet.
A három éves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat
célja, feladata változatlanul az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének
elősegítése.
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek
segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettségi
szint.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a
befogadó intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.

XIV. A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES
ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK
A pedagógiai program megvalósításához szükséges alapvető eszközök és felszerelések
valamennyi óvodaépületben rendelkezésre állnak.
A lehetőségek függvényében alapítványi, pályázati, vagy költségvetési forrásból, valamint
a szülők egyéb támogatásával folyamatosan bővítjük eszköztárunkat.
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1. sz. melléklet: Eszközök, felszerelések jegyzéke
Elvárás

Jelenlegi állapot
megfelelősége

Megnevezés
Óvodai Csoport Egyéni

Igen

Részbe

Nem

n X

X

szint

szint

szint

✓

Törölközőtartó/Fogas

420

30

1

X

Tükör

40

X

WC papír tartó

46

X

Szappantartó

46

X

Körömkefe

46

X

Fésűtartó

14

1

Törölköző (gyermek+felnőtt)

1449

99

3

X

Fésű

420

30

1

X

Fogmosó felszerelés

420

30

1

X

Öltözőszekrény/Fogas

420

30

1

X

Cipőszekrény/tartó

420

30

1

X

Ruhafogas

420

30

1

X

Nagyméretű tükör

14

1

Ruhazsák

420

30

Sárkefe

42

3

Lábtörlő

47

Egészséges életmódra nevelés
Testápolás

X

X
1

X
X
X

Étkezés
Étkészlet gyermek+felnőtt(pohár,
kistányér, lapos, mély)

1872

120

1garn

X

Evőeszköz készlet (kanál, villa, kés)

1407

90

1 garn

X

Tálalótál

56

4

X

Tálalótál gyermek

75

5

X

Merőkanál nagy

6

Merőkanál kicsi

75

100

X
5

X

Elvárás

Jelenlegi állapot
megfelelősége

Megnevezés
Óvodai

Csoport

Egyén

Igen

Részbe

Nem

szint

szint

i szint

✓

n X

X

Kancsó

75

5

X

Tálca

75

5

X

Kenőkés

20

Szalvéta tartó

75

5

X

Tálalókocsi

14

1

X

Zöldség-gyümölcs tisztítás eszközei

14

1

X

Ágy

420

30

1

X

Takaró, takaróhuzat

1680

120

1+3

X

Lepedő,

1260

90

3

X

Várépítő „kocka” készlet

28

2

X

Építőjátékok (klf. kockák)

28

2

X

Autók, járművek, emberek, állatok

70

5

X

Babák

70

5

X

Babakocsi

7

1

Plüss állatok

70

5

X

14-14

1-1

X

Konstrukciós játékok

70

5

X

Társasjátékok

70

5

X

X

Pihenés, alvás

Játéktevékenység

Babakonyha, szoba felszereléssel
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X

Elvárás

Jelenlegi állapot
megfelelősége

Megnevezés
Óvodai Csoport Egyén

Részbe

Nem

✓

n X

X

szint

szint

Kártyák, memóriák

70

5

X

„Fejlesztő” játékok)

70

5

X

Kirakó játékok

72

3

X

3-5
készl.

X

70

5

X

Homokozó játékok

1260

30

X

Vizes játékok

1260

30

X

Roller

28

2

X

Bicikli

28

2

X

Labdák, karikák, dobójátékok

168

12

X

Egyéni udvari mozgáseszközök
(ugróasztal, forgók, egyensúlyozók)

70

5

X

Udvari
telepített
sportszerek

50

Szerepjáték
eszközei
(mobil,
változó, gyerek igénye szerinti)
Egyéni mozgásfejlesztő eszközök

játékszerek,

i szint

Igen

X

Munka
Naposi munka kellékei

70

5

Kerti munka kellékei (söprű,
lombsöprű, kerti szerszám)

70

5

X

Locsolókanna

14

1

X

Mesekönyvek, képeskönyvek

350

25

X

Magnó-kazetták

70

5

X

Video kazetták

70

5

X

Gyerekbáb

210

15

X

Applikációs tábla

14

1

X

ujjbábok

210

15

X

1

X

Tanulási tevékenység, mese-vers

Elvárás

Jelenlegi állapot
megfelelősége
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Megnevezés

Óvodai Csopor Egyéni
szint

t szint

szint

Igen

Részbe

Nem

✓

n X

X

Vizuális
✓X

Festés eszközei
Ecsetek, papírok, szivacsnyomók,
vízfesték, ujjfesték, temperafesték, 
ecsettartó, ecsetmosó, üveglapok,
fóliák
Rajzolás

X
Valamennyi eszközre
érvényes, hogy
mennyiségét tekintve

Papírok,
ceruzák,
filctollak,
zsírkréták, aszfalt és táblakréták,
ablakkréták

X
X

10-15 gyerek egyidejű

Kézimunka, vágás, hajtogatás

foglalkozásához

X

Papírok,
ollók,
mintanyomók,
hullámosítók,
mintanyomók,
sablonok, ragasztók, hurkapálcák

elegendő legyen

X

Varrás



Az állandó, tartós
X

Tű, fonal, alaplapok

eszközök időnkénti

X

Agyagozás, gyurmázás

cserére szorulnak

X

Agyag, pecsétnyomók, karcolók,
vágók, lapítók ……

Nyomdázás
Ujjnyomók,
szivacsnyomdák,
sablonok, papírok, festékek

X
A fogyóeszközök a
folyamatos pótlást

X

igénylik

Egyéb

X

Textília, speciális ragasztó, szalvéta
technika, gipszöntés

X

Ének-zene
Csoportok ritmushangszer készletei,
a foglalkozások ritmushangszerei
(dob, kasztanyetta, csörgődob,
száncsengő, cintányér, hang és
zörejkeltők, agyagdobok)

14

1

X

Készlet, mely a 25 gyerek egyidejű
foglalkozásához szükséges

14

1

X

Elvárás

Jelenlegi állapot
megfelelősége
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Megnevezés

Óvodai Csoport Egyén

Részbe

Nem

✓

n X

X

szint

szint

14

1

X

Tapasztaltatás eszközei

70

5

X

Matematikatanítás minimat készlet

3

CD-magnó

i szint

Igen

Matematika
X

Környezeti nevelés
Tapasztaltatás eszközei

70

5

X
x

Emberek világa, készlet

3

X

Növények világa készlet

3

X

Állatok világa készlet

3

X

Közlekedés

3

X

Számítógép

3

X

3

X

Drámajáték
Textíliák
Képek, kártyák, készletek,
sorozatok
Kommunikációs játékok
Képes
anyanyelvi
applikációs tábla

nevelés

Képek, kártyák, készletek

70

5

X

Logopédiai fejlesztő játékok

42

3

X

Bordásfal

28

2

Zsámoly

6

Szőnyegek

28

2

X

Kézi sportszerek

140

10

X

Testnevelés

104

X
X

Elvárás

Jelenlegi állapot
megfelelősége

Megnevezés
Óvodai Csoport Egyén
szint

szint

i szint

Igen

Részbe

Nem

✓

n X

X

Wesco készlet

3

Tornapad

6

Ayres eszközök (készlet)

3

X

Létrák, billenők

3

X

Egyensúlyozók (különféle)

9

X
X

X

Képességfejlesztés, készségfejlesztés, egyéni fejlesztés
Feladatlapok, munkalapok (készlet)

420

30

X

Részképesség fejlesztő játékok

42

3

X

Differenciált
képességfejlesztés,
készségfejlesztés

42

3

X

Mozgásfejlesztés (lsd. testnevelés)

140

10

X

105

Elvárás

Jelenlegi állapot
megfelelősége

Megnevezés
Óvodai Csoport Egyén
szint

szint

i szint

Igen

Részbe

Nem

✓

n X

X

Fogyatékos gyermekek nevelésének további speciális eszközei
Beszédfogyatékosok tükör 120x180
cm

3

X

Felmérő-tesztek
(pöszeség,
megkésett
beszédfejlődés,
Peeabadiy
szókincs
vizsgáló,
INISAN ,dislexia szűrő, G-O-Hhallás-beszédészlelés,

1

X

Gyakorló anyag a pöszeség
javításához, szó-képgyűjtemény

3

1

X

Memóriajáték

3

1

X

Szókincs fogalombővítő

3

1

X

Hanggyakorló segédeszközök
készl.

3

X

Logopédiai táska

3

X

Felzárkóztató-fejlesztő SNI
Fejlesztő szobaberendezés
Állítható magasságú gyermekszék
lábtartós

3

Állítható magasságú, dönthető lapú,
egyszemélyes asztal

3

Spec.játéktartó szekrény vagy polc

3

X

Képtartó fémállvány

3

X

Szekrény dobozzal

3

X

Görgős 9 dobozos elem

3

X

Festőállvány hátfal

3

X

Könyvtároló hátfal

3

X

Mágneses tároló hátfal

3

X

Öt érzékszerv fejlesztő játék

3

X

3

X

Megfigyelőképesség fejlesztő

3

X

Sztereó fejhallgató

3

X

Számfogalom
fejlesztő

kialakító

logikai
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X
X

Sztereó fejhallgató elosztó

3

X

Hangjáték fejlesztő

3

X

Hang-kép társítás fejlesztő

3

X

Mágneses nyelvi gyakorló

3

X

Állathang lottó

3

X

Ritmusok - fejlesztő

3

X

Bohócos logikai készlet

3

X

Diktafon

3

X

Speciális tornaeszközök készlet

3

X

Tanulási képességet fejl. eszközök
típusonként

3-3

X

Egészség- és munkavédelmi eszközök:
Étel-mintavétel készlet/tízórai, ebéd, uzsonna
mintavételhez szükséges mennyiségben/

óvodánként 1 készlet

Mentőláda
Gyógyszerszekrény /zárható/
Munkaruházat

óvodánként 1 db
óvodánként 1 db
a Munka Törvénykönyve, valamint a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. Törvény és
végrehajtási rendeletei alapján az
óvodai kollektív szerződés szerint.

Védőruha

a Munkavédelemről szóló 1993. évi
CXIII. Törvény és végrehajtási
rendeletei
alapján
az
óvoda
munkavédelmi szabályzata szerint.

Tűzoltó készülék
szerint

az érvényes tűzvédelmi szabályok

Az óvodai alapeszközöket kiegészítve a program eredményességét, hatását erősítik a
következő speciális eszközök:
Egész alakot láttató tükör
A testsémafejlesztés fontos és hasznos kelléke, sok játéklehetőséget hordoz magában.
Segítségével a gyermek képet alakíthat ki önmagáról, testéről, fejlődik „én” tudata.
Lateralitást jelző karszalag
A kéz, később a test jobb-bal oldalának megkülönböztetését segíti a testnevelés
foglalkozásokon de játékidőben is) a jobb csuklón viselhető színes szalag, gumipánt.
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Fejlesztő játékok
A játékeszközök vásárlásánál fontos az óvodapedagógus tudatos odafigyelése arra, hogy
melyik játék milyen részképességet fejleszt használatakor.
Mozgást fejlesztő tornaszerek, napi játékos használatra
A testnevelés foglalkozáson felhasznált eszközök közül néhányat célszerű a szabad játék
során is felhasználni. Ezzel a gyermekek játékidőben is gyakorolhatják a mozgásfejlesztő
feladatokat, illetve újabb játékokat is kitalálhatnak.
Hagyományos óvodai játékok, eszközök, berendezési tárgyak
A meglévő eszközök tudatosabb használata a program szellemében. Újak vásárlásánál is
ezeket a szempontokat érdemes előtérbe helyezni.
Szakkönyvek, folyóiratok
Az újabb pszichológiai, pedagógiai, módszertani kutatások folyamatos figyelemmel
kísérése elengedhetetlen a program korszerűsítése érdekében.
A nevelési program megvalósításához szükséges eszközöket és felszereléseket az 11/1994.
/VI.8./ MKM rendelet7. sz. melléklete tartalmazza, mely a nevelési-oktatási intézmények
kötelező /minimális/ eszközeiről és felszereléseiről rendelkezik.
Elvárás

Jelenlegi állapot
megfelelősége

Megnevezés
Óvodai Csoport Egyén
szint

szint

i szint

Igen

Részbe

Nem

X

n X

X

Helyiségek
Székhely
Csoportszoba

7

Tornaszoba

1

X

Logopédiai foglalkoztató,fejlesztősz

1

X

játszóudvar

1

X

Óvodavezetői iroda

1

X

Óvodavezető helyettesi iroda

1

X

Gazdasági iroda

1

X

Nevelőtestületi szoba

1

X

Orvosi szoba

1

X

Elkülönítő

1

X

gyermeköltöző

7

X

Gyermekmosdó-WC

7

X
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1

X

Kiszolgáló helyiségek
Székhely
Felnőtt öltöző

1

Melegítő konyha

1

X

Tálaló-mosogató/felnőtt étkező

1

X

Felnőtt mosdó

1

X

Felnőtt WC

1

X

Mosléktároló

1

X

Raktár

1

Szertár

1

X

Szülői tárgyaló

1

X

X

X

Helyiségek
Meserét tagintézmény
Csoportszoba

5

X

Tornaszoba

1

X

Logopédiai foglalkoztató,fejlesztő

1

X

Játszóudvar

1

Óvodavezetői iroda

1

Nevelőtestületi szoba

1

X

Orvosi szoba

1

X

Elkülönítő szoba

1

X

Gyermeköltöző

5

X

Gyermekmosdó, WC

5

X
X

X

Kiszolgáló helyiségek
Felnőtt öltöző

1

Melegítő konyha

1

Tálaló, mosogató/felnőtt étkező

1

Felnőtt mosdó

1

X

Felnőtt WC

1

X

Mosléktároló

1

Raktár

1

Szertár

1

X
X
X

X
X
X

Helyiségek
Gesztenyéskert tagintézmény
Csoportszoba

3
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X

Tornaszoba

1

X

Logopédiai foglalkoztató, fejlesztő

1

X

Játszóudvar

1

X

Óvodavezetői iroda

1

X

Nevelőtestületi szoba

1

X

Elkülönítő szoba

1

X

Gyermeköltöző

2

X

Kiszolgáló helyiségek
Gyermekmosdó WC

3

X

Melegítőkonyha

1

X

Tálaló, mosogató konyha

1

X

Felnőtt mosdó

2

X

Felnőtt WC

3

X

Mosléktároló

1

X

Raktár

1

X

Szertár

1

X

Fogalomértelmezés a pedagógiai program célrendszeréhez
Személyiség:
A személyiség az ember öröklött és tanult pszichikus komponensrendszere, mely aktivitásával
lehetővé teszi a kölcsönhatást a külvilággal.
Kompetencia: A kompetencia valamely funkció teljesítésére való alkalmasságot jelenti. Ez az
alkalmasság döntések meghozatalában és a döntések kivitelezésében, végrehajtásában
nyilvánul meg. A döntés meghozatalának feltétele a motiváltság, a kivitelezésé a képesség.
A képesség – mint a döntés kivitelezésének feltétele – is összetett rendszer. A képesség és az
ismeret egy és ugyanazon dolognak két, egymást kölcsönösen feltételező és meghatározó
eleme.
Az értelem kiművelésének két alapvető feladata emelhető ki: a kognitív (tanulási)
motívumrendszer és a kognitív képességrendszer kialakulásának segítése.
A kognitív motívumrendszer: a személyiség kialakulásának, változásának, fejlődésének
belső indítéka, energiaforrása.
A kognitív képesség rendszer: az információfeldolgozás (az információk vétele, közlése,
kódolása, átalakítása, rendszerezése, létrehozása, tárolása) szervezője, megvalósítója
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ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉS
A Pilisi Játékország Óvoda 2/2019.(VIII.28.) számú határozatával elfogadott Pedagógiai
Programjának jelen módosítása 2020-ban készült.
A módosítást a 137/2018. (VII.25.) Korm. rendelet, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
118. § (3) a) pontja, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 25. § (3) tette szükségessé.
Az újonnan megalkotott pedagógiai program jogelőd programja: PILISI JÁTÉKORSZÁG
ÓVODA. 2721 Pilis, Rákóczi út 42. PEDAGÓGIAI PROGRAM. 2019.
Érvényessége:
Az intézményvezető jóváhagyását követően a kihirdetéstől lép életbe és visszavonásig
érvényes. A módosított Pedagógiai Programot 2020. szeptember 1-jétől szükséges
bevezetni.
Ezzel egy időben hatályon kívül helyeződik a: 2/2019. (VIII. 28.) határozat számon
elfogadott PILISI JÁTÉKORSZÁG ÓVODA. 2721 Pilis, Rákóczi út 42. PEDAGÓGIAI
PROGRAM. 2019.
Az Óvodai Pedagógiai Program értékelése, felülvizsgálata
- A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a
nevelőtestület folyamatosan vizsgálja.
- A Pedagógiai Program hatékonyság és beválás vizsgálatára négyévente,
legközelebb a 2021/2022 nevelési évben kerül sor.
- Az óvodapedagógusok szakmai munkaközösségei minden nevelési év végén,
írásban (az éves beszámolóban) értékelik a Pedagógiai Programban
megfogalmazott általános és speciális célok/feladatok megvalósulását.
A Pedagógiai Program módosítása - A Pedagógiai Program módosítására javaslatot
tehet:
- intézményvezető,
- a nevelő testület bármely tagja,
- szakmai munkaközösség,
- Szülői Szervezet,
- az óvoda fenntartója.
A Pedagógiai Program módosítását a nevelőtestület fogadja el és az intézmény vezetője
hagyja jóvá.
A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatala
A Pedagógiai Program nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető.
A dokumentum egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve helyeken tekinthető
meg:
- óvoda honlapján,
- óvoda irattárában,
- az intézmény és tagóvodák vezetőinél,
- az óvodai csoportokban.
A Pedagógiai Program jelen módosításának indoka:
- Törvényi jogszabályi változás
Tájékoztatás a Pedagógiai Programról
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-

-

A kiscsoportos gyermekek szülei számára tartott első szülői értekezlet alkalmával
az intézményvezető vagy az általa megbízott személy átfogó tájékoztatást nyújt a
pedagógiai program tartalmáról. Az óvodával később jogviszonyt létesítő gyerekek
szüleinek az intézményvezető vagy az általa megbízott személy előre egyeztetett
időpontban ad tájékoztatást az óvoda pedagógiai programjáról, mely a fenntartó
honlapján folyamatosan, az óvoda irattárában, az óvodavezetői irodában, valamint
az érintett óvodai csoportokban az óvoda nyitva tartása alatt megtekinthető.
A fentieken túl a szülők bármely szülői értekezleten tájékoztatást kérhetnek az
intézményvezetőjétől, a tagóvoda vezetőktől és a csoportos óvodapedagógusoktól.
A Pedagógiai Programmal kapcsolatos kérdéseket a nevelési év ideje alatt bárki,
bármikor feltehet az intézmény vezetőjének, aki azokra az ügyintézési határidőn
belül érdemi választ ad. Ennek pontos időpontja a szülővel történő előzetes
egyeztetés alapján kerül meghatározásra. Szóbeli érdeklődésre, szóbeli
tájékoztatást kaphat az óvoda képviseletére jogosult személyektől.

Pilis, 2020. 08. 31.
Ph.

.................................................................
Orbán Péterné
intézményvezető
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Legitimációs záradék
1.
Készítette a Pilisi Játékország Óvoda nevelőtestülete.
Pilis, 2020.08.10.
2.

Véleményezési jogát korlátozás nélkül gyakorolta
A Pilisi Játékország Óvoda Pedagógiai Programjában foglaltakkal kapcsolatosan
magasabb jogszabályban 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 118. § (3) a) pontban
biztosított véleményezési jogát korlátozás nélkül gyakorolta és a dokumentumról
véleményt alkotott az óvodában működő valamennyi szakmai munkaközösség.
Pilis, 2020.08.12.
Szegedi Brigitta
Nevelőtestület képviseletében

3.
Véleményezési jogát korlátozás nélkül gyakorolta
A Pilisi Játékország Óvoda Pedagógiai Programjában foglaltakkal kapcsolatosan
magasabb jogszabályban (Nkt.72.§(5) biztosított véleményezési jogát korlátozás nélkül
gyakorolta és a dokumentumról véleményt alkotott az óvodában működő Szülői
Szervezet.
Pilis, 2020.08.12.
Dr. Gajdos Eszter
Szülői Szervezet elnöke
4.
Véleményezési jogát korlátozás nélkül gyakorolta
A Pilisi Játékország Óvoda Pedagógiai Programjában foglaltakkal kapcsolatosan
magasabb jogszabályban (2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 264. § (1)
biztosított véleményezési jogát korlátozás nélkül gyakorolta és a dokumentumról
véleményt alkotott az óvodában működő Közalkalmazotti Tanács.
. Pilis, 2020.08.12.
Dankáné Miklós Csilla
Szakszervezet elnöke
5.
A Pilisi Játékország Óvoda Pedagógiai Programról szóló tájékoztatást a nevelőmunkát
segítő alkalmazottak megkapták.
Pilis, 2020.08.12.
Pálinkás Katalin
A nevelőmunkát segítő alkalmazottak nevében
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6.

A Pilisi Játékország Óvoda Pedagógiai Programja többletköltség finanszírozást nem
tartalmaz. (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 26. § (1)
Pilis, 2020.08.31.
..….…………………………………
Hajnal Csilla
A fenntartó képviseletében

7.

A Pilisi Játékország Óvoda Pedagógiai Programját az intézmény vezetője a
3/2020.(VIII.28.) számú határozatával jóváhagyta.
Pilis, 2020.08.31.
P.H.
………………………………………
Orbán Péterné
intézményvezető
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