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ÓVODÁNK ADATAI, BEMUTATÁSA 

 
  

Az óvoda hivatalos elnevezése, címe, telefonszáma: 

      Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

      4065 Újszentmaragita, Rákóczi u. 134.sz. 

      Telefon: 06-52/214-021 

       

Az óvoda fenntartója, címe, telefonszáma: 

       

      4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125. sz. 

      Telefon: 06-52/214-002 

 

Az óvoda Alapító Okiratának száma, kelte: 

      69/2009 (V.13.) Ök. sz. határozattal megállapított módosítás szövege 

 

Az óvoda vezetője, a program benyújtója: 

      Tóth Istvánné 

   intézményvezető 

 

Óvodánk településünk központjában helyezkedik el. Újszentmargita községhez 

közigazgatásilag Tuka, Bödönhát és Nagyszög is hozzátartozik. A falu gyermekein kívül a 

folyási gyermekeket is óvodai ellátásban részesítjük a két település önkormányzatai között 

létrejött közoktatási megállapodás alapján. 

 Az óvoda 1962-ben épült, amelyet a 2005/2006-os tanévben felújítottak, így 

alapfunkcióinak jól megfelel.  

A három óvodai csoportba (két csoport a központban, egy a folyási telephelyen) jelenleg 63 

gyermek jár, hét óvodapedagógus látja el a szakmai munkát, kisegítő személyzetünk száma 

7 fő. 

 Óvónőink, dajkáink gyermekszeretők, az új dolgok iránt fogékonyak, sokéves 

szakmai gyakorlattal rendelkeznek. 

 Az udvar tágas, mozgásfejlesztő játékokkal jól felszerelt. 

Az intézményhez saját négyszáz adagos, viszonylag korszerű eszközökkel felszerelt 

főzőkonyha tartozik. 

 Tapasztalataink szerint a szülők az óvoda munkájáról többségben elégedetten 

nyilatkoznak. 

 A Tevékenységközpontú óvodai nevelési program alkalmazását választottuk. 

A programbeválás-vizsgálat igazolta programválasztásunk helyességét, ezt a partneri 

elégedettség vizsgálat eredményei is alátámasztják 

 A programbeválás-vizsgálatánál az alábbi törvényeket vettük figyelembe: 

- Közoktatási Törvény és módosításai 

- Óvodai nevelés országos alapprogramja 

- Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve 
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Az óvoda személyi adottságai 
Óvodánkban 14 dolgozó biztosítja az intézmény zavartalan működését. A nevelőmunkát 7 

óvónő látja el 3 gyermekcsoportban. Az óvónők munkáját 3 dajka segíti, melyből 2 

szakképzett. 

Egyéb munkakörben foglalkoztatottak száma 4 fő, 1 fő élelmezésvezető, 2 fő szakács, 1 fő 

konyhai kisegítő. 

Az óvónők jól képzettek, többségük szakvizsgával rendelkezik. 

A pedagógusközösség személyi összetételében az állandóság a jellemző. A nevelőtestület 

tagjai közül 3 fő 30 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, akik jól szervezetten, magas 

pedagógiai színvonalon teljesítik a nevelőmunkát. Élnek módszertani szabadság 

lehetőségével, melyet önképzéssel és a szakmai továbbképzéseken szerzett újabb 

ismeretekkel erősítenek meg. 

A nevelőmunkát 3 dajka segíti folyamatos munkarendben, teljes nyitvatartási időben. 

Segítői a pedagógiai munkának, amelyet mindenkor az óvodában és a csoportban dolgozók 

összehangolt munkájával érünk el. Az óvoda összes dolgozóinak feladatkörét a munkaköri 

leírás tartalmazza. 

 

Humán erőforrás gazdálkodás 

Célja a programban megfogalmazott célkitűzések minél tökéletesebb megvalósítására való 

törekvés segítése. 

Megtalálható: Intézményi Minőségirányítási Program mellékletén 

 

 

A gyermekekre vonatkozó általános tapasztalataink 

Fokozatosan növekszik intézményünkben a hátrányos helyzetű és az etnikai kisebbséghez 

tartozók száma. A hátrányos helyzetűek számának növekedéséhez a törvényi változások is 

hozzájárultak. Jelenleg az óvodásaink kb.70 - 75%-a hátrányos helyzetű, kb. 30%-a etnikai 

kisebbséghez tartozik. A beíratott gyermekeink nagy egyéni letérésekkel érkeznek 

óvodánkba. Testileg közepesen fejlettek. Egyre több a részképesség-zavarral küzdő és a 

beszédhibás gyermek. 

 

Tárgyi feltételek 
Az elmúlt években jelentős fejlődést sikerült elérni, részben a költségvetés adta 

lehetőségek részben a sikeres pályázatok teremtették meg a pozitív változásokhoz az 

anyagi fedezetet. Programunk készítésénél fő célként az udvari vas játékok lecserélése fa 

játékokra, illetve a 100 m2 betonozott terasz lefedése. 

Udvari játékaink az EU feltételeinek megfelelnek. Tető került a betonozott terasz fölét. A 

csoportszobákban új asztalok, székek kerültek. Egy csoportszoba teljes bútorzatát 

kicseréltük, új szőnyegek és sötétítők teszik ízlésesebbé a csoportszobákat. 

 

Tartalmi munkát segítő eszközrendszer 

A nevelő munkát segítő egyéb eszközeink: 

□  3 db CD magnó 

□ diapozitív vetítő 

□ televízió 

□ videó 

□ videó kamera 

□ kerti szerszámok 

□ bábok 
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és a szabadidős tevékenységet segítő eszközök beszerzése megtörtént. Az 

eszközbeszerzéseknél az elhasználódás mellett legfőbb szempont programunk cél és 

feladatrendszerének minél tökéletesebb megvalósítása, az ehhez szükséges tárgyi feltétel 

megteremtése. 

 

 

II. GYERMEKKÉPÜNK, ÓVODAKÉPÜNK, PEDAGÓGUSKÉPÜNK 

1. Gyermekkép 

A gyermek fejlődő személyiség, ezért a gyermek sajátos életkorokén és életkori 

szakaszonként változó testi és lelki szükségletei vannak. A szükségletek kielégítésében, a 

gyermeki személyiség alakulásában a gyermeket körülvevő személyi, tárgyi környezetnek 

meghatározó szerepe van. Azt szeretnénk, hogy neveltjeink az óvodáskor végére testileg, 

lelkileg, szociálisan egészségesen fejlődő nyitott, önálló kreatív, az iskolát érdeklődéssel 

váró gyerekké váljanak. 

 

2. Óvodakép 

Otthonos környezetben a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, tudatos 

fejlesztésére törekszünk. Pedagógiai tevékenységrendszerünk és tárgyi környezetünk 

biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. 

Az óvoda funkcióin túl elősegítjük a következő életszakaszba való átlépés belső pszichikus 

feltételeinek kialakulását. Különös gondot fordítunk új óvodásaink beszoktatására, segítjük 

az elszakadás átélését, támaszt nyújtva a gyerekeknek érezze megértjük és segíteni 

szeretnénk. 

A gyermek szociális életképességét minden későbbi fejlődés alapjaként tekintjük. Valljuk, 

hogy a hátrányok jelentős része egyéni fejlesztéssel leküzdhető. A tevékenységeket úgy 

szervezzük, hogy a gyermekeink azt érezzék a siker valószínűbb, minta kudarc. Semmit 

sem teszünk meg a gyermek helyett, amire képes, hogy önbizalmát erősítsük.  

Azzal, hogy csak akkor segítünk, ha kéri: 

□ Megtanulja saját képességeinek felmérését 

□ Megítélni, hogy környezetében ki tud segíteni 

□ Megtanulja a problémák kulturált megoldását 

□ Kezdeményezővé válik, mert van módja próbálkozni 

□ Tudja, hogy segíteni jó, mert őt is elfogadják 

□ Önálló véleménye van, mert mindig meghallgatjuk 

□ Megtanul dönteni, mert a különböző érdekes tevékenységek különböző helyszínen 

találhatók 

□ Megtanulja használni az eszközöket 

□ Fejlődnek akarati tulajdonságai, kitartás, önfegyelem, mert arra neveljük, hogy az 

elkezdett tevékenységet be kell fejezni 

□ Átérzi a munkája sikerének örömét, a sikert további erőfeszítésekre ösztönzi 

□ Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni 

□ Megtanul társaival együttműködni 

□ Megtanul társaival kommunikálni 

Különös gondot fordítunk az etnikai kisebbséghez tartozó, a sajátos nevelési igényű és a 

kiemelt figyelmet igénylő gyerekek nevelésére az óvodai élet minden területén. Arra 

törekszünk, hogy gyermekeink egyformán magas színvonalú és szeretteljes nevelésben 

részesüljenek, a meglévő hátrányaik csökkenjenek. Nem adunk helyet semmiféle előítélet 

kibontakoztatásának. 
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3. Pedagóguskép: 

 

„Amilyen a nevelő, olyan a nevelés” 

Comenius 

 

Az óvodapedagógus a nevelési folyamat legfontosabb tényezője, a nevelőmunka 

kulcsszereplője. 

Nevelőtestületünk képzettsége, magatartása, módszertani kultúrájának színvonala 

garanciája programunk megvalósulásának. 

Óvodai programunk megköveteli az óvónőktől, hogy főiskolai végzettségük mellett 

szakirányú tanfolyamokon és továbbképzéseken folyamatosan fejlesszék tudásukat. 

Csak hiteles pedagógus tud cselekedeteivel, a gyermekekre hatni. A pedagógus mintaként 

álla gyermekek előtt. Modell szerepe életrendi mintáiban, szokásaiban, mindennapi 

viselkedési kultúrájában felerősödik. 

Fontosnak tartjuk a pozitív hozzáállást, az elfogadó, segítő, támogató attitüdöt a 

gyermekkel kapcsolatosan, a kedvességet, tapintatot, gyengédséget, megértést, az 

érzelemgazdagságot. 

Az életvidám hangulat, a rugalmasság, a kreativitás mind olyan emberi érték, melynek 

megléte segíti az óvónőt a munkálkodásban. 

Emberszeretete, türelme, következetessége a program megvalósításának záloga. 

A nevelőtestület minden tagja lehetőséget kap arra, hogy újabb dolgokat tegyen, alkotó és 

kezdeményező módon azzal a biztos tudattal, hogy a vezetés a hátuk mögött áll. 

Szeretnénk elérni, hogy minden óvónő önálló sikereket érjen el munkájában. 

Az óvónők fontos feladatának tartjuk, hogy a nevelőmunkába vonják be a dajkákat, 

különösen a közösségi élet, a környezeti nevelés és az egészséges életmód szokásainak 

megtervezésébe, elemzésébe, értékelésébe. A dajkák az óvónő irányításával szorosan 

kapcsolódjanak a csoportjuk mindennapi életéhez, eseményeihez, szokásaihoz, 

hagyományaihoz, ünnepeihez. 

Nevelőtestületünket jellemzi a belső megújulás, melynek során alkotóerőinket sikeresen 

mozgósítjuk. A pozitív változás a gyermekek személyiségének fejlődésében, a 

pedagógusok felkészültségében, a pedagógiai munkájukban és magatartásukban 

mutatkozik meg. 

 

 

1. Alapelveink 
Nevelőtestületünk alapelveinek meghatározásánál abból indulunk ki, hogy 

 az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a 

gyermeki jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának 

megerősítésére kell irányulnia, az egyenlő hozzáférés biztosításával;  

 a gyermeket - mint fejlődő személyiséget- elfogadás, tisztelet, megbecsülés és 

bizalom övezi, 

 a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, és ebben az 

óvodának kiegészítő szerepe van. 

 

Mindezek alapján ezek alkotják egyéni hitvallásunkat is: a gyermekekért 

dolgozom, minden gyermeket elfogadok olyannak, amilyen; 

 a gyermekeket megismerve egyéni képességeikhez, érdeklődésükhöz 

igazítom nevelőmunkámat; 
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 nevelői beállítottságomat tudatosan irányítom az elfogadás, szeretet, 

megbecsülés, bizalom, empátia, tolerancia, a gyermek személyiségének 

tiszteletben tartása felé; 

 biztonságos, nyitott, családias, érzelmekben gazdag légkört teremtek 

csoportomban; 

 a napirendben folyamatos életszervezést, élményekre épülő játéklehetőséget 

biztosítok minden gyermeknek; 

 arra törekszem, hogy az óvodáskor végére minden egészséges gyermek 

rendelkezzen a tanuláshoz szükséges készségekkel, képességekkel, 

kompetenciákkal; 

 saját módszereim szerint végzem nevelőmunkámat, de mindenkor egységes 

szemlélettel gondolkodom; 

 a gyermekek családi hátterét megismerve a szülőkkel őszinte kapcsolat 

kialakítására törekszem a gyermekek mindenekfelett álló érdekének 

védelmében. 

 
Programunkkal helyi szükségleteket, az óvodánkba járó gyermekeket és családjukat kívánjuk 

szolgálni. Falusi gyermekeket nevelünk, akiknek a valósággal való kapcsolata tág lehetőséget 

biztosít fejlesztésükre. Biztonságos, kedvező, csoportos együttlétre, megfelelő testi, mentális 

gondozásra, az óvodai élet nyitott, bizalmas, szeretetteljes légkörének megvalósítására törekszünk. 

Tiszteletben tartjuk a gyermekek egyéniségét, érdeklődését, adottságait, önállóságukat. Segítjük 

önkifejezésüket, személyiségük természetes fejlődését. 

A szakmai munka hatékonyságát igyekszünk növelni azzal, hogy intézményünk részt vesz a 

referencia-intézményi hálózat működésében, a szolgáltató megvalósításában. 
 

 

Célunk: 

 
Rövidtávú (1 éves) célunk: 

Felkészülés a referenciai-intézményi szerepkörre, azaz felkészülünk a referencia értékű jó 

gyakorlataink továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére és ezzel más közoktatási 

intézmények szakmai fejlesztő tevékenységét is segítjük 

KÖZÉPTÁVÚ (2-3 éves) CÉLUNK 

Referencia – intézménnyé válás, azaz közoktatási fejlesztésének minősített szolgáltatói 

bázisai legyünk, s ezzel 

 szakmai elismertségünket, piacképességünket növeljük 

 innovációs képességünket fenntartsuk 

 biztosítjuk a hosszabb távú szolgáltatói forrásteremtést 

Hosszútávú (5 éves) célunk 

Referencia – intézményi szerepkör fenntartása rendszeresen folyamatosan és 

differenciált kínálattal szolgáltatjuk a tanulási folyamathoz a mintákat. 

 

Feladatok: 
 

 A hálózati tanulás feltételeinek kiépítése 

 Hospitálási rendszer, műhelymunka, bemutatók rendszerének beépítése a mindennapi 
pedagógiai gyakorlatba 

 Jó gyakorlatok átadásának menedzselése 

 Fejlesztő csoportok kialakítása és működtetése 
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 Önfejlesztő óvodai gyakorlat tervszerű fejlesztése 

 Pedagógusok intézményközi együttműködésének biztosítása 

 Nyitott oktatási környezet kialakítása és fejlesztése 

 Külső és belső szakmai kapcsolati rendszer létrehozása és működtetése 

 Korszerű IKT eszközök és módszerek elterjesztése a mindennapi pedagógiai munkában 

 Felsőoktatási gyakorlóhelyi feladatellátás feltételeinek kialakítása 

 Mentorpedagógusi feladatokra való felkészülés 

 Intézményi önértékelési rendszer működtetése 

 Partneri igénymérések és ezekre épülő fejlesztések 

 Horizontális tanulási formák erősítése 

 

Hitvallás 

Intézményünk valamennyi dolgozója elkötelezett az udvariasság, a 

szolgáltatói attitűdre épülő minőségi munkavégzés mellett, melynek célja a 

partneri igényeknek való minél teljesebb körű megfelelés.  

 Intézményünkben deklarált érték az innovatív szemlélet és azok az 

innovációs tevékenységek, melyekben elsődleges szerepet kap a kompetencia 

alapú nevelés, a hátránykompenzálás, az integrációs törekvések. 

 Minta értékű pedagógiai gyakorlatunk széles körű bemutatására, 

publikálására, mások jó gyakorlatainak megismerésére, Referenciai-

intézményünk kiemelt feladatainak tekinti a hálózati tanulási formák 

lehetőségeinek kihasználását.  

 Az igénybe vevők előzetes ismereteihez, pedagógiai tapasztalatához, 

elvárásaihoz, pénzügyi lehetőségéhez mindig igazodó csomagokban kínált 

szolgáltatásaink sikerét sok éves gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal 

és fiatalos lendülettel egyaránt rendelkező kollektívánk elhivatottsága 

garantálja. 

 

Tárgyi feltételek 
 Tárgyalótér kialakítása 

Nyertes pályázat útján, óvodabővítéssel, a referencia- intézmény működéséhez szükséges 

feltételekkel rendelkezni fog a közeljövőben.    

 

 A referencia-intézményi szolgáltatás eszközrendszerének bemutatása 

 projektor 

 laptop 

 internet 

 számítógép 

 szoftverek 

 önálló e-mail fiók 

 televízió 

 fénymásoló 

 dvd lejátszó 

 videókamera 

 fényképezőgép 
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Személyi feltételek: 
Folyamatgazdák megnevezése és feladatai: 

 Házi asszonyi teendők- Soósné Hüse Tünde 

 PR- Cseléné Sándor Nikolett 

 Vendégfogadó- Valánszki Zoltánné 

 Telefonok fogadása- Tóth Istvánné 

 Pénzügyek- Tóth istvánné 

 Minőség biztosítás- Himer Sándorné 

 

Technikai felelős és feladatai 

Felelős: Pásztor Andrea Katalin 

Feladata: A referencia- intézményi szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő technikai 

teendők ellátása. 

 

 

 

„Jó gyakorlat” gazdák és feladatai:  

Felelősök: 

„Nyitott kézzel”- Zelei Kitti 

„Legyen élmény az iskola”- Himer Sándorné 

Feladataik: A kidolgozott eljárásrendek és dokumentumok szerint a „Jó gyakorlatok” 

átadása. 

Név Továbbképzés megnevezése 
Tóth Istvánné 1.Hálózati együttműködések, kapcsolatok  

 
 

2.A referencia – intézményi működéshez 

szükséges szervezeti, oktatásszervezése, 

szolgáltatásszervezési feltételrendszer 

kialakítása 

 

3.Változásmenedzselés a közoktatási 

intézményekben 

 

4. Felkészítés a mentorálás mesterségére 

Lukácsi Nóra 1.Hálózati együttműködések, kapcsolatok  

 

 

2.PR-tevékenységek és célirányos 

kommunikáció 

 

Himer Sándorné 1.Intézményi csoport felkészülése 

felsőoktatási gyakorlóhely funkció 

vállalására 

 

2.Felkészülés a gyakorlóhelyi mentori 

feladatokra 
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Soósné Hüse Tünde 1.Intézményi csoport felkészülése 

felsőoktatási gyakorlóhely funkció 

vállalására 

 

2. Felkészítés a mentorálás mesterségére 

 3. Felkészülés a gyakorlóhelyi mentori 

feladatokra 

Zelei Kitti  Felkészítés a mentorálás mesterségére 

 

Valánszki Zoltánné Felkészítés a mentorálás mesterségére 

 

 

 

 

 

2. Sajátos nevelési igényű gyermekek a csoportban 
  

  

 „Lehet, hogy gyenge még a hangunk 

   Lehet, hogy léptünk még bizonytalan, 

De indulunk: a szépet, a jót akarjuk, 

     S érezzük, hogy hitünknek szárnya van!” 

                 /Juhász Gyula/ 

  

     Bevezető 

  

Nevelési programunk figyelembe veszi az Óvodai Nevelés Alapprogramját, a 

Fogyatékos Gyermekek Óvodai Nevelésének Irányelveit, megőrzi és alapjának tekinti a 

hazai óvodai nevelés hagyományait. 

  

Sajátos nevelési igényű gyermek:  

Az a gyermek, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

a)      testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy 

a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 

rendellenességével küzd,  

b)      a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.   (Ktv. 121§ 29.) 

  

Különleges gondozási igény: a gyermek életkori sajátosságának fogyatékosság által okozott 

részleges vagy teljes körű módosulása. 

  

Óvodánk vegyes életkorú csoportjaiban vállaljuk a sajátos nevelési igényű gyermekek 

integrált nevelését az Alapító Okiratban megjelölt szakfeladatnak megfelelően: 

  

  

 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 121.§ 29.a) pontjában: 
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a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek   

a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek 

integrált nevelése (közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 121.§ 29. b) 

pont) 

beszédfogyatékos 

enyhén értelmi fogyatékos gyermekek integrált nevelése, fejlesztése 

integrálható (aspergeri) autista gyermek nevelése, fejlesztése (maximum 

2 fő) 

  

  

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: a pszichés fejlődés zavara miatt a 

nevelési, tanulási folyamatban tartósan akadályozott, a beilleszkedési, magatartási 

nehézségekkel küzdő, valamint a beszédfogyatékos és az enyhén értelmi fogyatékos 

gyermekek integrált nevelése, fejlesztése. 

  

  

    Általános céljaink, alapelveink 

  

Sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek 

megvalósítására törekszünk. A nevelés hatására a sérülés arányában ki kell alakulnia az 

alkalmazkodó készségnek, az akaraterőnek, önállóságra való törekvésnek, 

együttműködésnek. 

Figyelünk arra, hogy a sajátos nevelési igényű gyermeket a nevelés, fejlesztés ne 

terhelje túl, fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg.  

A fejlesztés rövid távú céljait minden esetben a fejleszthetőséget tükröző 

gyógypedagógiai - orvosi - pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira 

építjük.  

Az egyes fogyatékossági típusnak megfelelően más - más terület kap nagyobb 

hangsúlyt. 

A fejlesztés elemeit, felépítését a gyermekek fejlettségi szintje, fejlődési üteme alapján 

határozzuk meg. 

A fejlődés során a különböző funkciók fejlődését sok tényező befolyásolja, módosítja.  

Az óvodai napirendben törekszünk arra, hogy a fejlesztő foglalkozások mellett a 

közösségben szervezett tevékenységekben és a szabad játékban minél több lehetőségük 

legyen kipróbálni önmagukat. 

Fejlesztő tevékenységünk során nagy figyelmet szentelünk a transzferhatásra és arra, 

hogy lehetőleg minél több sikerélménnyel, pozitív elfogadással találkozzon a sérült 

gyermek. 

 Alternatív lehetőségeket biztosítunk a tevékenységek megválasztásában, melyekben 

személyiségük kiteljesedhet. 

Mindezeket szem előtt tartva a sokoldalú tapasztalatszerzésre és a többszöri visszatérő 

gyakorlásra fektetjük a hangsúlyt.  

  

 Nevelési feladataink a gyermekek személyiségfejlesztésében: 
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 Az integrált nevelés folyamatában a prevenciós (megelőzés), a korrekciós (javítás, 

korrigálás), és a kompenzációs (a kiesett funkciók mással való segítése) nevelési 

feladatainkat sérülés specifikusan, egyénre szabottan határozzuk meg minden gyermeki 

tevékenységben. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni szükségleteihez igazodó különleges 

gondozási feladatok ellátása.  

 A kommunikáció és elemi szociális viselkedés kialakítása, a viselkedésproblémák 

kezelése.  

 Fejlődésbeli elmaradások korrekciója, korai elemi készségek és kognitív funkciók 

kialakítása.  

  

     Nevelési gyakorlatunk 

  

Óvodánk inkluzív nevelést folytat, ugyanis a beiratkozott gyermekek között a 

nevelési folyamatban is kiderülhet, hogy van, aki sajátos nevelési igényű. 

Ebben az esetben a pedagógiai módszereket, fejlesztési eljárásokat az ő problémájához 

igazítjuk azzal a céllal, hogy sérülése alapján az óvodáskor végére a sérüléstípusának 

megfelelő iskolatípusba kerülhessen. Abban az esetben, ha a Szakértői Bizottság 

szakvéleményében úgy ítéli meg, akkor beiskolázása integrált módon történhessen meg. 

Az inkluzív nevelési forma tágabb, mint az integrált nevelés, mert a befogadott 

gyermekhez igazítja a nevelés – fejlesztés módszerét. Ez azt is jelenti, hogy befogadja 

azokat az óvodáskorú gyermekeket is, akik már szakértői véleménnyel rendelkeznek s az 

alapján óvodai integrációjuk megvalósítható. 

Így óvodánk tudatosan és felkészülten fogadja be az értelmileg enyhén sérült, tanulásban 

akadályozott és beszédfogyatékos gyermeket, valamint a pszichés fejlődés zavarai miatt a 

tanulási képességek, a beilleszkedés-, valamint a magatartási zavart mutató gyermeket. 

  

A sajátos nevelési igényű gyermekeket szakemberekből álló TEAM veszi körül 

(óvodapedagógusok, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógy-

testnevelő), akik együttműködve az óvodai keretekhez és lehetőségekhez igazodva tervezik 

és végzik prevenciós és korrekciós munkájukat.  

A nevelőmunkát segítő dajkák is képzett szakemberek, akik a gondozási feladatokon túl 

részt vállalnak a gyermekek érzelmi nevelésében. 

  

A gyermekek komplex orvosi, pszichológiai és pedagógiai vizsgálatát a Tanulási 

Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság munkatársai végzik, melynek 

kontrolljára a szakvéleményben meghatározott időpontban kerül sor. 

  

Magatartási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekeknél, aki(k)nél a sajátos 

nevelési igény megállapításra kerül, szintén a szakértői bizottság szakvéleménye határozza 

meg az elmaradás, illetve a zavar fő területeit, melyre az egyéni segítségnyújtás épül. 

  

Az elkészült szakvélemények alapján (team munkában) dolgozzuk ki a gyermekek 

egyéni fejlesztési tervét, melyben a legnagyobb hangsúlyt az alapozó pszichikus funkciókra 

helyezzük, mellyel előkészítjük a magasabb kérgi funkciók kibontakoztatását. 

  

A célzott fejlesztésen kívül a játékot is a fejlesztés fontos színterének tekintjük.  
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Ehhez olyan játék-rendszert dolgoztunk ki, mely felöleli a személyiséget alkotó összes 

képességet, fejlesztendő területet, így alkalmas a legkülönfélébb okok miatt eltérően 

fejlődő gyermekek számára is. 

Munkánkat a pszicho motoros fejlesztésre alapozzuk, amely magában foglalja a mozgás,- 

az értelmi,- és érzelmi funkciókat. 
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III.AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA ÉS FELADATAI 
 

 

 A tevékenységközpontú óvodai nevelés a gyermek középpontba helyezését és az 

óvoda nevelési tevékenységének kiteljesítését tekinti alapvető feladatának. A gyermeki 

személyiséget úgy határozzuk meg, mint az egyedi, megismételhetetlen, mással nem 

helyettesíthető indivídum és szociális lény aktivitását. A gyermekfejlődő személyiség, 

fejlődését genetikai adottságok, a belső fejlődés - az érés - sajátos törvényszerűségei, a 

spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. 

 

 Az óvoda nevelő intézmény, a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll, s mint 

ilyen a gyermeki  személyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszik. Tehát 

nem csupán “megengedi”, hogy a gyermek fejlődjön, nem passzívan szemléli ezt a 

fejlődést, hanem lehetővé teszi, elősegíti azt, tudatosan tervezett, szervezett nevelési 

helyzetek megteremtésével. A tevékenységközpontú óvodai nevelés a 3-7 éves korú 

gyermekek szociális életképességét /életre nevelését/ minden későbbi fejlődés alapjaként 

kezeli, a pedagógiai célok és feladatok centrumába tudatosan az együttműködési és 

érintkezési képességek fejlesztését állítja, azaz kooperációra és kommunikációra kívánja 

képessé tenni óvodáskorban a gyermekeket. 

 

A kooperáció és a kommunikáció óvodánk lehetőségei között valamennyi nevelési 

helyzetre vonatkozóan a következő konkrét tartalmat foglalja magába: 

 

1. A kooperáció konkrét tartalma: 

a társas, közösségi és egyéni élet feltételeinek közös összehangolt erőfeszítésén alapuló 

újratermelése. 

 

2. A kommunikáció konkrét tartalma: 

a közmegegyezésre /a konszenzusra/ való törekvés mindazokban a kérdésekben, amelyek 

az együttélés és együttműködés előkészítését, lebonyolítását, ellenőrzését és értékelését 

szolgálják. 

 

Az óvoda a pedagógiailag segített, ösztönzött szocializáció minél teljesebb 

megvalósítására törekszik. A kisgyermeknek ahhoz, hogy boldoguljon, meg kell tanulnia 

beszélni, közlekedni, a környezet adta keretek között tevékenykedni, az eszközöket 

használni, a társakkal együttműködni, el kell lesnie a mindennapi élet adta szerepeket, 

magatartásmintákat. 

 Ez, akárhogyan is nézzük, komplex életfeladat, a szociális tanulás intenzív formája. 

Ennek egy részét - eltérő kulturális színvonalon - a családok teljesítik. Az óvoda azonban 

nem csupán kiegészítő szerepet játszik az elsődleges szocializáció folyamatában, hanem 

arányos fejlesztését, hatásosságának fokozását, magasabb színvonalra emelését is vállalja, 

azaz kiegészíti, kiterjeszti, felerősíti a szociális tanulást.” 

 “A társadalom és az egyén kölcsönviszonyának valamiképpen a nevelés fogalmában 

is tükröződnie kell. Felfogásunk szerint a nevelés a társadalom számára szükséges egyéni 

képességek intenzív fejlesztése, a mi esetünkben a tevékenységközpontú óvodai nevelés 

célja: 

 A 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése, 

amely magában foglalja: 
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a) a teljes gyermeki személyiség fejlesztését a tevékenységek által és a 

tevékenységeken keresztül. 

b) az életre való felkészítést a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül. A 

3-7 éves korú gyermekek óvodai foglalkoztatása, nevelése iskolára való 

felkészítése. 

c) az eltérő fejlődési ütemű gyermekekkel való foglalkozás, differenciált 

képességfejlesztés minden gyermekre vonatkozóan. 

d) kiemelt figyelmet fordítunk érzelmi nevelés terén az etnikai kisebbséghez tartozók 

körében az identitástudat kialakítására, kultúrájuk ápolására magyar nyelven. 

 

 Ez a helyi nevelési program - az óvodás gyermek szociális életképessége növelése 

érdekében - fejlesztő hatásokban gazdag nevelési alaphelyzet megteremtését feltételezi. A 

nevelési alaphelyzet mindenek előtt az óvodásokra jellemző tevékenységek, 

együttműködési formák, kapcsolatok, fejlesztő hatások és fejlődési lehetőségek összefüggő 

rendszerében és által létezik. A nevelés, mint tudatos “értékválasztás” a nevelési 

helyzetekbe beépített tevékenységek által valósítható meg, hiszen a gyermek állandó 

tevékenykedés közben fejlődik. A gyermeki megismerés alapja 3-7 éves korban a 

folyamatos érzékelés, tapasztalás és cselekvés, ezért a nevelési alaphelyzetbe szervesen 

illeszkedő rendszeres tevékenységeket úgy kell értelmeznünk, mint a pedagógiailag 

meghatározott szocializáció igazi determinánsait. 

A tevékenységközpontú óvodai program nem egyoldalú gyermekközpontúságot hirdet, 

nem abszolutizálja a gyermeki szükségleteket és az óvodáskori adottságokat. Ezeket 

alapnak tekinti a nevelés alapnormáinak megvalósításához. Programunk vallja, hogy a 

gyermeket minden életkori szakaszban orientálni kell valamire, vezetni kell valahová. 

 Mire orientálhat az óvoda? A szélesen értelmezett életfeladatokra. Az óvoda 

feladata tehát nem a szűken vett iskolai feladatokra való felkészítés. Mi azt állítjuk, hogy 

az életfeladatokra orientálás az igazi tennivaló. Azt mondjuk, hogy az életre való 

felkészítés csak valóságos tevékenységek, csak a tevékeny életre alapozott nevelőmunka 

útján valósítható meg. 

 

 

A nevelési cél elérésének feltételei:  

 

 Programunk kitűzött nevelési célját a gyermek szükségleteinek, tevékenységeinek 

és képességeinek figyelembevételével, a gyermek egyéni adottságaiból kiindulva lehetséges 

megvalósítani. 
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1. A sajátos nevelési igényű gyermekeknek szóló speciális fejlesztő 

tevékenységek 

 

 A fejlesztés főbb területei 
            

-  Testséma – énkép: saját test megismerése, a reális önismeret megalapozása 

-     Mozgáskoordináció: a motoros és egyensúlyi rendszer fejlesztésén keresztül 

igyekszünk kialakítani a helyes testtartást, a két testfél koordinációját, helyes 

egyensúlyi reakciókat, mozgásos ügyességet, harmonikus, összerendezett, 

koordinált mozgást. 

-     Térorientáció, forma megélése a térben 

-     Figyelem: mozgás,- vizuális,- auditív észlelés területén. 

-     Megfigyelés – tudatosítás 

-     Emlékezet: mozgásos, vizuális, auditív visszaemlékezés. 

-     Finommotorika: formaészlelés és kivitelezés. 

-     Szociális képességek: szabály,- feladattudat, önkiszolgálás, együtt 

tevékenykedés, alkalmazkodás, viselkedés. 

-     Kreativitás – önkifejezés 

-      Kommunikációs készségek fejlesztése, beszéd – anyanyelv helyes elsajátítása 

-     Gondolkodási műveletek 

  

  Fejlesztő program 

  

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésénél az alábbi képességterületek 

hangsúlyosak: 

  

  

1. Enyhe értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztése 

  

- Mozgás 

  

A nagymozgás fejlesztése az intézményen kívül mozgásterápiák (Ayres, Alapozó 

terápia), intézményen belül Mozgáskotta módszer alkalmazásával mikrocsoportos 

foglalkozások keretében történik. 

 A finommotorika és a grafomotorium fejlesztése kiscsoportos és egyéni foglalkozás 

keretében valósul meg gyurmázás, fűzés, csipeszelés, kézimunka, gyöngyözés, tépés, 

ragasztás és a Frostig-program segítségével. 

  

  

- Észlelés, emlékezet, figyelem fejlesztése 

  Vizuális Auditív Idői Téri Olfaktoros Taktilis-

kinesztéziás 

Észlelés Differenciálás: 

-különbségek 

keresése 

-mi változott meg 

-Frostig-program 

Differenciálás: 

-hallasz-e 

különbséget? 

(szavak, tárgyak) 

-környezet 

változásainak 

megfigyelése 

(évszakok, 

napszakok) 

-távolságok 

megfigyeltetése 

-téri irányok 

gyakorlása 

-bal-jobb 

-jellegzetes 

illatok ismerete 

-a négy alapíz 

megkülönbözte

tése 

-különböző 

tapintású és súlyú 

tárgyak 

tulajdonságának 

megfigyeltetése 
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Alak-háttér: 

-egymásra másolt 

ábrák 

-labirintusok 

-Frostig-program 

Alak-háttér:  

-párhuzamos 

beszédből, zajból 

információ 

kiemelése 

erősítése 

Emlékezet -mi tűnt el? 

-párkeresők 

-„papagáj-játék” 

-szólánc 

-különböző hangot 

adó tárgyak meg- 

szólalási sorrendje 

        

-eseményhez kötött: mi történt a 

közelmúltban? (naponta, csoportos 

beszélgetés formájában) 

Figyelem -figyelem szándé-

kolt irányítása 

-fontos inger kie-

melése, követése 

tekintettel 

-szem-kéz koord. 

pontosítása 

-súgós játékok 

-mi zörög az asztal 

alatt? 

      -mit rajzolok a 

bőrödre? 

-hol érintettelek 

meg? 

-milyen helyzetben 

vannak a végtag-

jaid? (viz. kontroll 

kizárása) 

           - Beszéd, kommunikáció 

A beszéd, a gondolkodás és a személyiségfejlődés kölcsönhatásának ismeretében 

munkánkban a beszéd fejlesztése a fejlesztő nevelőmunka minden területén központi 

jelentőséggel bír. 

Feladatunk a beszédértés –beszédfigyelem– a közölni kívánt gondolatok szóbeli 

közlésének kialakítása, fejlesztése. 

A beszédfejlesztés során célzott szókincs-bővítés (elsősorban fogalmi), a 

grammatikai hibák javítása és a kifejezőkészség, mondatalkotás elősegítése (képolvasás, 

meseszövés) történik a rendszeres logopédiai foglalkozások mellett. 

  

           - Gondolkodás 

  

 Az analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése puzzle-, barkochba játékokkal és 

hiányos képek felismerésével történik. 

 Az ok-okozati összefüggések meglátása a mindennapi helyzetek során, az 

események és azok következményeinek megbeszélésével, valamint célzott 

kérdésfeltevésekkel (mit gondolsz, miért?) valósul meg. 

 A szerialitás fejlesztése ritmikus vizuális, auditív és mozgásos sorok 

gyakoroltatásával zajlik (apró tárgyakkal, papír-ceruza feladatokkal, hangszerekkel, 

mozgásos utasítások végrehajtásával). 

 A fogalomalkotás fejlesztése során törekszünk arra, hogy a gyermekek tisztában 

legyenek az alapvető főfogalmakkal (állatok, gyümölcsök, zöldségek, játékok, szerszámok, 

ruhák, élelmiszerek, járművek, bútorok), és azok tartalmával. 

 A gondolkodás fejlesztése során folyamatosan gyakoroljuk a lényeg kiemelési és 

lényegmegértési funkciót. 

  

2.Beszédfogyatékos gyermekek fejlesztése 

  

 A gyermekek ellátását elsősorban az óvoda logopédusa végzi, vele konzultálva, a 

logopédiai foglalkozások kiegészítéseként történik a gyermekek fejlesztése.  
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- Mozgás 

  

A nagymozgás fejlesztése az ő esetükben is kiemelt feladatunk, mely az 

intézményen kívül mozgásterápiák (Ayres, Alapozó terápia), intézményen belül 

mikrocsoportos foglalkozások keretében történik. 

 A finommotorika és a grafomotorium fejlesztése kiscsoportos és egyéni foglalkozás 

keretében valósul meg gyurmázás, fűzés, csipeszelés, kézimunka, gyöngyözés, tépés, 

ragasztás és a Frostig - program segítségével. 

  

  

-Beszéd, kommunikáció 

  

A beszédfejlesztés során célzott szókincs-bővítés, a grammatikai hibák javítása, és 

a kifejezőkészség, mondatalkotás elősegítése (képolvasás, meseszövés) történik a 

rendszeres logopédiai fogalakozások mellett. 

Ezen gyermekek esetében kiemelten fontos a nonverbális jelek értelmezésének és 

használatának fejlesztése. 

Speciális feladatunk a megkésett beszédfejlődés beindítása és korrigálása. 

  

  

  

 3. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, valamint a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és 

súlyos rendellenességével küzdő gyermekek fejlesztése 

  

- Mozgás 

  

 Fontosnak tartjuk a nagymozgás fejlesztését, különösen a hiperaktív gyermekek 

esetében. Erre épülve történik a finommotorika és a grafomotorium fejlesztése az enyhe 

értelmi fogyatékosok esetében leírt módon és eszközökkel. 

  

- Észlelés, figyelem, emlékezet 

  

  Vizuális Auditív Idői Téri 

Észlelés Differenciálás: 
-különbségek 

keresése 
-mi változott meg 
-Frostig-program 

Differenciálás: 
-hallasz-e különbséget? 

(szavak, tárgyak) 

-környezet válto-

zásainak megfi-

gyelése (évszakok, 

napszakok) 

-távolságok 

megfigyeltetése 
-téri irányok 

gyakorlása 
-bal-jobb erősítése 

Alak-háttér: 
-egymásra másolt 

ábrák 
-labirintusok 
-Frostig-program 

Alak-háttér:  
-párhuzamos beszédből, 

zajból információ kiemelése 
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Emlékezet -mi tűnt el? 
-párkeresők 

-„papagáj-játék” 
-szólánc 
-különböző hangot adó 

tárgyak megszólalási 

sorrendje 

    

-eseményhez kötött: mi történt a közelmúltban? 

(naponta, csoportos beszélgetés formájában) 

Figyelem -figyelem szándé-

kolt irányítása 
-fontos inger kie-

melése, követése 

tekintettel 
-szem-kéz koord. 

pontosítása 

-súgós játékok 
-mi zörög az asztal alatt? 

    

  

- Gondolkodás 

  

 A szerialitás fejlesztése ritmikus vizuális, auditív és mozgásos sorok 

gyakoroltatásával zajlik (apró tárgyakkal, papír-ceruza feladatokkal, hangszerekkel, 

mozgásos utasítások végrehajtása) 

Az ok-okozati összefüggések meglátása a mindennapi helyzetek során, az 

események és azok következményeinek megbeszélésével valamint célzott 

kérdésfeltevésekkel (mit gondolsz, miért?) valósul meg. 

  

 Az analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése puzzle-, és barkochba játékokkal, 

valamint hiányos képek felismerésével történik. 

A fejlesztésnél hangsúlyos terület a csoportosítás képessége, amelynél eleinte egy, majd 

fokozatosan több szempont bevonása történik. Ez oldja az esetlegesen fennálló 

perszeverációt is. 

  

-Beszéd, kommunikáció 

  

A beszédfejlesztés során célzott szókincs-bővítés (elsősorban fogalmi), a 

grammatikai hibák javítása és a kifejezőkészség, mondatalkotás elősegítése (képolvasás, 

meseszövés) történik a rendszeres logopédiai fogalakozások mellett. 

A fogalmi szókincs bővítésén keresztül törekszünk arra is, hogy a gyermekek tisztában 

legyenek az alapvető főfogalmakkal (állatok, gyümölcsök, zöldségek, játékok, szerszámok, 

ruhák, élelmiszerek, járművek, bútorok), és azok tartalmával. 

  

A fejlesztő foglalkozások egyéni és kiscsoportos formában zajlanak, és a gyermeki 

tevékenységeket, játékokat minden esetben verbális megerősítés kíséri. 

A logopédus és a gyógypedagógus a sajátos nevelési igényű gyermekek 

fejlesztésével kapcsolatban folyamatosan konzultál az óvodapedagógusokkal és tanácsot, 

segítséget ad. 

  

  

4. Autista gyermekek fejlesztése 
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 5.  Módszereink a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében 

  

       A környezet adaptálása a gyermek speciális igényeihez 

Strukturált környezet kialakítása térben és időben. A gyermek 

biztonságérzetének megalapozása, a különböző tevékenységekhez igazodó 

helyszínek, határvonalak kijelölése. 

A napirendi tevékenységek vizuális megjelenítése, képi segédeszközök 

alkalmazása. 

Az önálló tevékenységhez szükséges kommunikációs, kognitív készségek 

tanítása, a kialakult készségek gyakorlása, szinten tartása. 

Szociális készségek fejlesztése, a gyermek beilleszkedésének segítése. 

A játéktevékenység tanítása. 

A játékeszközök adekvát használatának megtanítása, a gyakorló didaktikus 

konstrukciós játékok alkalmazása interaktív helyzetekben, sokirányú 

tapasztalatszerzés biztosítása. 

Az autista gyermekek mozgásfejlesztése az enyhe értelmi sérült 

gyermekek fejlesztéséhez alkalmazott módszerekkel és eszközökkel történik.  

  

  

A gyermekek fejlődésének nyomon követése a fejlesztési terv jegyzőkönyve alapján 

történik. 

Számszerűsíthető mérésekhez az alábbi eszközöket használjuk: 

-         gyógypedagógus által alkalmazott – MSSST, SINDELAR, Bender A, Frostig 

program 

-         óvodapedagógusok célzott, összehasonlító elemzéseket végeznek 

MSSST, SINDELAR mérést képzettséggel rendelkező pedagógusok is végeznek. 

  

-     Fejlesztjük a vizuális észlelést (alak, forma, szín pontos és differenciált 

megkülönböztetése, alak-háttér felismerése, alakállandóság kialakítása). 

-     Auditív észlelés fejlesztésekor törekszünk a hallott információ pontos 

észlelésére, megkülönböztetésére, hangok kiemelésére és felismerésére. 

-     A különböző modalitások (látás, hallás, tapintás stb.) önálló fejlesztése után 

kialakítjuk ezek összekapcsolását. 

-     Fontosnak tartjuk a memória fejlesztését (auditív, vizuális). 

-     A figyelem fejlesztésekor gondot fordítunk mind a terjedelmére, precizitására, 

mind a stabilitására.  

  

  A hosszú előkészítő időszak után, amelyben az alapozó képességek sokoldalú fejlesztése 

folyt, megkezdődik a magasabb rendű pszichikus funkciók fejlesztése, valamint az 

életkornak megfelelő tapasztalatok útján szerzett ismeretek elsajátítása. Ennek során 

meghatározónak a helyi nevelési programot tekintjük. 
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 A nevelési program megvalósításának feltételrendszere 

  

  
     1. Személyi feltételek 

  

Sajátos nevelési igényű gyermekeket olyan csoportokba integrálunk, amelyben a 

pedagógusok megfelelő szaktudással rendelkeznek, képesek a befogadó környezet 

megteremtésére. 

Nagy hangsúlyt fordítunk a pedagógusok képzésére. Továbbképzési, beiskolázási 

programunk tervezésekor továbbra is azokat a képzéseket helyezzük előtérbe, melyek, 

segítik nevelési programunk sikeres megvalósítását, a pedagógusok munkáját (SNI 

gyermekek nevelése, ellátása…) az együttnevelésben. 

Pedagógiai gyakorlatunkban alkalmazott, a fejlesztést szolgáló módszereket 

nevelési programunk tartalmazza (VII. fejezet, 2.). 

Az óvodában főállású gyógypedagógus, utazó logopédus és pszichológus is segíti a 

sajátos nevelési igényű gyermekek folyamatos fejlesztését. Az autista gyermekek speciális 

nevelését gyógypedagógiai asszisztens is segíti.  

Sikerkritériumnak tekintjük a gyermekek beilleszkedését, fejlődését, a társakkal 

való együtt haladását, a számukra megfelelő iskola megkezdéséhez szükséges fejlettségi 

szint elérését. 

  

Az óvoda munkatársai mindent megtesznek azért, hogy az ép és sajátos nevelési 

igényű kisgyermekek számára sok közös élményt, örömteli együttlétet biztosítsanak, ahol 

épek és sérültek megtanulják elfogadni egymást. 

Hiszünk abban, hogy ezzel megalapozzuk a későbbi önálló életvezetést, társadalmi 

integrációt. 

  

  

   2. Tárgyi feltételek 

  

A játék és mozgás óvodánkban hangsúlyos szerepet kap, ezért az 

eszközellátottságot is ehhez alakítottuk ki.  

Csoportszobáink, tornatermeink jól felszereltek, a gyermekek rendelkezésére áll 

sokféle mozgás,- és képességfejlesztő játék.    

Ligetes, füvesített udvaraink optimális feltételt nyújtanak gyermekeink játék- és 

mozgásigényének kielégítéséhez, egészséges fejlődésük biztosításához.  
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2. Az egészséges életmódra nevelés, egészségvédelem 

 
A kisgyermekek egészségi szempontból is különbözőek, ezért az egészségvédő, 

egészségfejlesztő nevelésünknek is egyedi jellegűnek kell lennie minden gyermekkel 

kapcsolatosan. Az óvodai neveléssel elősegítjük az egészséges életvitel iránti igény 

kifejlődését, az egészséges életmód választását, az egészséget károsító magatartások 

visszaszorítását, ezzel a betegségek megelőzésére, kivédésére törekszünk. 

Gyakorlati tapasztalataink meggyőztek bennünket arról, hogy programunk az emberi 

életminőség javításának gyermekszempontú megközelítése, valamint segíti a fenntartható 

fejlődés biztosítását is. 

Az egészségnevelés így válik az óvoda megalapozó jellegű, minden nevelési mozzanatban 

jelenlévő feladatává. Abból indulunk ki, hogy: mivel az emberi szervezet a személyiség 

útján van kapcsolatban a társadalmi - szociális környezettel, egészségének kialakításában, 

edzésében, megőrzésében, gyógyításában is a személyiségre kell hatnia. Mindenkor az 

életkori sajátosságokra és a gyermek egyéni képességeire építünk. 

Az egészségre való nevelés, az egészségi állapot kérdése az a nevelési terület, amibe a 

szülők közvetlenül is bekapcsolódnak és gyakran bele is szólnak. Ezért nagy súlyt 

fektetünk az óvoda és a család egészségnevelő feladatainak összehangolására is. 

A megalapozott, következetes, rugalmasan kezelt szokásrendszer, mint a kompetencia 

alapú nevelés egyik eleme is figyelembe veszi : 

-a gyermek egyéni szükségleteit, 

-az életkori sajátosságokat, 

-a rendszeres életritmust, és 

-a megfelelő napirend kialakítását. 

 
Az egészségnevelés az óvoda megalapozó jellegű, immanens, minden nevelési 

mozzanatban jelenlevő feladata. Az egészség a testi, fizikai, a szellemi, pszichikus, és a 

társas-társadalmi, szociális jólét állapota.  

 

 A testi szükségletek késleltetés, agyonszabályozás nélküli kielégítése elsődleges. 

Vizet inni, WC-re menni, szabadon mozogni mindig lehet. Enni és pihenni az egyéni 

igények, és a legszükségesebb csoportnormák figyelembevételével kell és lehet. 

 A gyermek kedve, igénye szerinti szabad mozgást (lehetőség szerint az udvaron) a 

gyermek alapvető mentálhigiénés szükségletének tartjuk. Fontos a feltételek tudatos 

megteremtése, amelyek a mozgás belső motiváltságát erősítik, legfőképpen az 

egyensúlyérzék, a belső ritmus kialakításában. 

 Az egészséges életmód, az egészségmegőrzés szokásainak megalapozása, a belsővé 

válás elősegítése. 

 A testi fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet kialakítása. A 

gyermekek testi épségének, egészségének megóvása, az ehhez szükséges – életkornak 

megfelelő – ismeretek átadása, szabályok betartatása. 

Az ép testben ép lélek elve alapján fontosnak tartjuk a mentális egészség védelmét is. 

 

Feladatunk: az egészségnevelő munka tartalmi elemei tükrében: 

a) Testi nevelés: 

Higiénés nevelés: A személyi higiénia és az intimitás igényét alakítjuk, fejlesztjük. 

Figyelemmel kísérjük a gyermek egészségi állapotát, külsejét, személyi tisztaságát, 

zsebkendő meglétét, használatát. Odafigyelünk az eszközök személyes használatára (fésű, 
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fogkefe stb.). Felfigyelünk az érzékszervi mozgásos rendellenességekre. 

Egészséges ruházkodás terén odafigyelünk, hogy: mindenkor feleljen meg a 

gyermek méretének, a hőmérsékletnek, a gyermek mozgásos tevékenységének. Óvja őt a 

sérülésektől. A réteges öltözködés fontosságára is felhívjuk a szülők és a gyermekek 

figyelmét. 

Étkezés: A kultúrált étkezési szokások kialakítását kiscsoporttól kezdődően 

mindig magasabb szinten valósítjuk meg. Óvodánk az egészséges táplálkozás alapelveire - 

a kiegészítő táplálék fogyasztására nagy hangsúlyt fektet.  

 

Egészséges táplálkozás:  

 

A növekedés és a fejlődés egyik legfontosabb előfeltétele az egészséges táplálkozás. 

Az egészséges táplálkozáshoz a gyermekeknek az 5 alapélelmiszer-csoport mindegyik 

tagjából kell naponta fogyasztani. Az alapélelmiszerek csoportjai:  

1. kenyér, pékáru, tésztaféle, rizs 

2. zöldség, gyümölcs 

3. hal, hús, tojás, 

4. tej és tejtermék 

5. olaj, margarin, vaj, zsír 

Boltos, piacos és családjátékokban ismertetjük meg a gyermekeket az alapélelmiszerekkel. 

Folyamatos tízóraiztatás esetén is szükség van az étkezések közötti két és fél, 

háromórás időközre, hogy a gyermek gyomra a következő étkezés időpontjáig 

kiürülhessen. Az ebédeltetés közösen kezdődik minden csoportban. A szülők 

közreműködésével minden nap kapnak friss gyümölcsöt az óvodában. 

Megismertetjük a gyerekeket a zöldségek, gyümölcsök ízével. Hetenként 

gyümölcsnapot tartunk, megismerkedünk évszakonként a zöldségekkel.  

Beszélgetünk a tejtermékek jelentőségéről, miért is fontos az emberi szervezet számára, 

kiemelve a csontok, és a fogak egészségét. Megtanítjuk a helyes fogápolást.  

A kiválasztó szervek megfelelő működése érdekében a gyermekeknek folyadékot 

állandóan biztosítunk a csoportszobában és az udvaron egyaránt.   

 

b) Környezethigiéniára való nevelés: 

Óvodánk csoportszobai és udvari játékai is az egészségnevelést szolgálják, mint 

környezeti, tárgyi miliőben. 

Külön szerephez jut az óvoda tisztaságának, rendjének megteremtése, a feltételek 

biztosítása, amikor csak lehetséges a gyermekek aktív közreműködésével. 

A szabadban való tartózkodást: az egészségvédelem alapvető elvének és 

gyakorlatának tekintjük, ahol a környezetbarát eszközök alkalmazásával elősegítjük a 

pozitív érzelmi viszonyok kialakítását a környezethez, természethez. 

Szépítés, higiénia: szoros kapcsolatban áll egymással, nevelő hatásukat 

kölcsönösen erősítik. Odafigyelünk a berendezés, a dekoráció, színben, formában 

harmonizáló, nyugalmat biztosító hatására.  

c) Betegségek megelőzése 

Fertőző betegségek megelőzése: Az egyéni higiénés felszereléssel való 

tisztálkodást jelenti. Különösen a szezonális megbetegedések idején tartjuk fontosnak a 

fertőtlenítő eljárás betartására figyelmeztetni a gyermeket. Csak egészséges gyermek 

látogathatja az óvodát. A prevencióval a gyermekek szervezetének 

edzését, ellenálló képességük növelését, a stresszhatások feldolgozására felkészítésüket, - 

egészségben való megtartásukat célozzuk meg. 



 24 

Egyszerűbb rendellenességek megelőzése ill. korrekciója: Az egyszerűbb 

rendellenességek felderítésére, majd korrekciójukra a testnevelési foglalkozások és más 

tevékenységek során nyílik alkalom. Felismerőjük lehet az óvodapedagógus, de jelezheti 

szülő is. 

Kondicionálás, testnevelés, testedzés, sportolás: A gyermekek testi képességének 

fejlesztését, - életkornak megfelelő terheléssel – segíti a nagycsoportos torna, a vízhez 

szoktatás, amely kialakítja a gyermekekben a kondicionális és koordinációs képességeket.  

A felnőtt élet számára biztosítja az egészséget alapozó szokásrend kialakítását is.  

Ahhoz hogy a kisgyermek szervezete el tudja viselni a környezeti stresszhatásokat, hogy 

alkalmazkodó képes legyen, szervezetét az időjáráshoz, a fizikai megterheléshez 

kondicionálni, edzeni kell, a szabad levegőn mozgásos tevékenységek végzésével, sétákkal, 

kirándulásokkal. 

Eddzük a gyermek bőrét a vízhez, levegőhöz, napfürdőzéshez, a nyári pancsolással. A 

szülőknek is ajánljuk a gyermekek hideg-melegvizes váltakozó 

zuhanyozását, mert valóságos "értorna" és a gyermeket ellenállóbbá, edzettebbé teszi. 

Ugyanakkor a gyermek központi idegrendszerét megnyugtatja, pihenteti, alvását is 

elősegíti. 

A nyári hőség enyhítésére csoportszobáinkban mobil ventillátorokat kapcsolunk be. 

Óvodánk udvarán a sok fából készült tornaszer, mászóka biztosítja a gyermekek testi 

fejlődését, mozgásuk összerendezettségét. Rendelkezünk néhány mozgási 

képességfejlesztő eszközzel, amelyek nagyon jól felhasználhatók terápiás célokra is, mint 

testtartásjavításra, izomerősítésre és mozgáskoordináció fejlesztésére. 

Baleset megelőzésre nevelés: Nem elég az egészséget edzeni, a váratlan balesetek 

megelőzésével védeni is kell. Éppen ezért felhívjuk óvodásaink figyelmét a 

balesetveszélyes helyekre, alkalmakra, de rávezetjük őket az ezt megelőző helyes 

magatartásra, viselkedésre. 

Ezt szolgálja a helyes közlekedésre való nevelésünk is. 

Lelki egészségvédelem 

A higiénés nevelés speciális területe a lelki egészségvédelem. A gyermek szempontjából 

alapvető jelentőségű: 

- a gyermek biztonságérzetének megteremtése 

- a személyiség szabad kibontakozásának lehetősége 

- és a harmonikus társkapcsolat alakítás lehetősége 

Az óvónő oldaláról pedig: 

- az óvónő empátiás készsége 

- a feszültségek felismerésének képessége 

- a lelki vezetési készsége és 

- az egyszerűbb korrekcióra való felkészültség 

Egészséges életvezetés, érzelmi nevelés: Hibás viselkedési szokások megelőzését, 

idegrendszeri feszültségek, agresszivitás, nevelési hibák kiküszöbölését, javítását 

tartalmazza. 

A szokásbeli rendellenességek (ujjszopás, körömrágás stb.) pótcselekvések. Azt 

tapasztaltuk, hogy a szeretetteljes figyelmeztetés, lágy hangszín, simogatás hatására 

elmaradnak. A pszichomotoros rendellenességeknél (beszédzavarok, kapkodó cselekvések 

és túlmozgékonyság különféle fajtái) az okok feltárását orvossal, logopédussal végezzük. 

Valamennyi esetben a problémát a szülőkkel is megbeszéljük. 

Feszültség elhárítás: - A feszültséget keltő jelenségek kiküszöbölése és 

kompenzációja: Záloga a nyugodt miliő, az óvoda otthonosságának biztosítása. 

A gyermeki szervezet alkalmazkodó képességét megtámadó okokat mindenképpen 
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igyekszünk kiküszöbölni. (zaj, hideg, meleg, párateltség egyhangúsága, változatlansága). 

Az óvodában dolgozó felnőttek a gyermekkel nem csak szeretettel beszélnek, de szeretettel 

simogatnak is (testbeszéd-metakommunikáció jelentősége). Az óvodában tartózkodó 

valamennyi felnőtt és gyermek érzelmi kötödésének alapja: - az együttjátszás, egymás 

segítése, egymás érzelmeinek tiszteletben tartása, együttes élményszerzés, 

élményfeldolgozás, a gyermek szeretete, barátságos, kellemes hangulatú, kiegyensúlyozott 

pszichés klíma, amely nagyon kedvezően befolyásolja a gyermek teljes személyiségének 

fejlesztését, így egészségnevelését is. 

 

Szociálhigiénés nevelés 

Sok éve tapasztaljuk, hogy derűs légkörben a gyermek kreatívvá válik, nyitottá a feléje 

irányuló ismeretek iránt, az estenkénti feszültségeket könnyebben elviseli. Sok beszéltető 

játékhelyzetet biztosítunk, hogy a kommunikációs zavarokkal küszködő gyermekeknek 

segítsünk, beszédhibáikat korrigáljuk, úgyszintén a viselkedési rendellenességeket is. A 

szituációs játékokat, szerepjátékokat, a bábozást, dramatizálást, különféle beszélgetéseket, 

az óvó nénit, mint partnert a játékban, a feszültségoldás széleskörű lehetőségeinek 

tekintjük. Az óvónő első számú segítője az egészségvédelmi megvalósításban az óvoda 

orvosa és a védőnő. A vizsgálatok az egészségnevelés jelentős alkalmai, itt tanulja meg a 

gyermek, hogy az orvostól nem kell félni. A szülők körében végzendő egészségnevelő 

munkánk célja a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítása családon belül, a szülők 

korszerű egészségügyi ismereteinek bővítése és az óvoda, valamint a családi háznevelési 

módszereinek összehangolása. A szülői értekezleteink témái is pl. a gyermekek helyes 

öltöztetése, levegőztetése, otthoni kiegészítő étkeztetés, korszerűbb, egészségesebb 

táplálkozás. 

 

A gondozás az óvodai nevelésben nagyon fontos szerepet tölt be. A kisgyermek alapvető 

szükségleteinek kielégítését jelenti, hozzájárul egészségünk megőrzéséhez, jó közérzetünk 

kialakításához.  

A testápolási szokások megalapozásához, a testápolási szerek rendeltetésszerű 

használatának elsajátításához szükség van az óvónő és a gyermek közötti bensőséges 

kapcsolatra.  

Különösen védjük a gyermekek érzékszerveit. Ápolásukhoz tiszta eszközöket, 

nyugodt feltételeket teremtünk. 

Különös gondot fordítunk arra, hogy a gyermek ruházata megfelelő legyen a 

különböző tevékenységek során. Az udvari levegőzésnél, a csoportszobában, a 

mindennapos testnevelés során és pihenéskor. 

A pihenéshez megfelelő feltételeket biztosítunk. Legfontosabb a nyugodt légkör 

biztosítása. A csoportszobát kiszellőztetjük. A gyermekek pihenését segíti, ha maguk mellé 

vehetik kedvenc játékukat, személyes tárgyukat. Balesetvédelmi okokból ügyelünk arra, 

hogy az ágyba vitt játék puha és kellő méretű legyen. Ne szúrja meg a gyereket pihenés 

közben, véletlenül se kerülhessen a gyermek fülébe, orrába és ne akadjon meg a torkán. 

Higiénés szabályok kialakítása, betartatása: 

 WC papír megfelelő használata  (főleg lányoknál) 

 WC -n egy gyermek legyen egyszerre 

 folyékony szappannal való kézmosás 

 körömkefe igénybevétele szennyező tevékenység után 

 saját fésű, fogmosó felszerelés használata 

 megfelelő orrfúvási technika elsajátíttatása 

 a szülő ösztönzése tiszta, megfelelő méretű ruházat biztosítására 
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 váltóruha biztosítása 

 a haj rendszeres gondozása 

 megfelelő tisztaságú ivóvíz biztosítása 

 a textíliák szükség szerinti cseréje 

 fertőzések, egyszerűbb rendellenességek megelőzése 

 a szezonális fertőző betegségekre való felkészülés: szellőztetés, fertőtlenítés 

 zsebkendő beszerzése 

 egyéni eszközök biztosítása 

 beteg gyermek elkülönítése 

  

Pszicho-higiénés egészségvédelem: 

Nagyon fontos feladat, hiszen a lelki eredetű problémák negatívan hatnak a fizikai 

állapotra. 

Mit tehetünk ennek érdekében? 

 tartózkodunk a megszégyenítéstől / pl.: bepisilés / 

 lehetőség szerint alvásidőben, WC használatakor, megteremtjük a nyugalmat, 

csendet, az intimitást 

 nem siettetjük a gyermeket alapvető tevékenységeiben 

 nem terheljük túl gyermekeinket 

 meghallgatjuk a problémákat 

 biztosítjuk a rendszerességet, e mellett a rugalmasságot 

 igyekszünk csökkenteni a konfliktusokat 

 nem tűrjük el a gyermekek közötti megkülönböztetést, erőszakot 

 

A gondozás és az egészséges életmódra nevelés feladatai: 

 

□ A gyermekek élettani szükségleteinek megfelelő napirend kialakítása 

□ Folyamatos tízóraizás 

□ A nap azonos időpontjában változatos, egészséges táplálkozás biztosítása kultúrált 

körülmények között 

□ Testápolási szokások kialakítása /kéz-, fogmosás, fésülködés, orrtörlés/ Különösen 

nagy gondot fordítunk a hátrányos helyzetű és az etnikai kisebbséghez tartozó 

gyerekek személyi higiéniájára. 

□ Az óvoda és a család egészségnevelő feladatainak összehangolása 

□ Testi szükségletek kielégítése /WC-zés, ivás bármikor/  

□ Célszerű, réteges ruházat, zárt benti cipő előtérbe helyezése 

□ Az ebéd utáni pihenés nyugodt körülményeinek biztosítása 

 

Az iskolába lépés feltételei (sikerkritériumok): 

 

1.  Önállóan használja a WC-t  (A ) 

2. Vigyáz a mosdó rendjére  ( A ) 

3. Önállóan mos kezet, használja a körömkefét   ( K ) 

4. Ismeri a fogápolás rendjét   ( I ) 

5. Szükség szerint használ zsebkendőt   ( K ) 

6. Ügyel az étkezőasztal esztétikumára  ( A ) 

7. Ismeri az evőeszközök funkcióit  (I ) 

8. Mozgása harmonikus, összerendezett  ( K ) 
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9. Szokásává vált a rendszeres, gondos tisztálkodás  ( A ) 

10. Ismeri az öltözködés sorrendjét  ( I ) 

 

3. Érzelmi, erkölcsi nevelés és szocializáció 
 

A szükségletek szerepe a nevelési cél elérésében: 
 

 A gyermek szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi, fejlődő 

személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán 

és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg, ezért a 

gyermeknek sajátos, életkoronként, életkori szakaszonként és egyénenként változó testi, 

lelki szükségletei vannak. A szükségletek kielégítésében, a gyermeki személyiség 

alakulásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezetnek meghatározó szerepe 

van. A környezeti hatások közül a család szerepe igen jelentős, hiszen a család az első 

szocializációs szintér, amely a kisgyermeket formálja. A családi hatások a legtöbb esetben 

nem tudatosan tervezettek, sokkal inkább jellemző rájuk, hogy spontán módon valósítják 

meg a “társadalomba való bevezetés” feladatait.  

 Természetesen a különböző kultúrájú családok másként viszonyulnak a 

gyermekhez, a gyermeknek a családban elfoglalt helyéhez és más-más szerepet szánnak 

neki a családi életen belül. A családi nevelés mellett az óvodának igen nagy szerepe van az 

elsődleges szocializáció során. Az óvoda nagy előnye a családdal szemben, hogy a 

családénál tágabb, tagoltabb szocializációs erőteret hozhat létre. Tudatosan alakítja, építi, 

kombinálja azokat a nevelő hatásokat, amelyekben az együttműködés és a társas érintkezés 

elemi formái integráns egységet, szerves, kölcsönös kapcsolatot alkotnak.  Az óvoda 

tehát nem a spontán szocializációnak a színtere, ahol az elemi kooperációs és 

kommunikációs formák tudatos kibontakoztatása folyik. Az óvodáskorú gyermekek 

érzelmi állapotát, befolyásolhatóságát nagymértékben az a családi atmoszféra határozza 

meg, amelyben élnek. Az érzelmi alapigények kielégítése, pl. a biztonságérzet, 

védettségérzet a feltétele annak, hogy a gyermek a környezete iránt érdeklődést mutasson, 

kezdeményezzen, más emberekhez is kötődjön. Az óvodapedagógus nagyon eltérő érzelmi 

kívánalmakkal találkozik. Az óvodában a gyermek egyéni igényeit megértéssel fogadni és 

empátiakészséget mutatni ugyanúgy hozzátartozik az érzelmi neveléshez, mint a 

kiegyensúlyozott, harmonikus alaphangulat kialakítása.  

 

 Az olyan óvodai atmoszféra, amelyik sokoldalú érzelmi kifejezéseket és pozitív 

élményeket tesz lehetővé, hozzájárulhat a gyermek boldog alaphangulatának kifejlődéséhez 

és ezzel együtt a másik megértéséhez. Azok a gyermekek pedig, akik viselkedési 

nehézségekkel és zavarokkal küzdenek /agresszivitás, gátlás/, különösen sok figyelmet és 

megértő nevelői magatartást igényelnek.  

 

Az óvodáskorú gyermek viselkedését érzelmei vezérlik, ezért fontos az érzelmi 

biztonságra épülő szeretetkapcsolat a felnőttek (nem csak óvónők) és a gyermekek 

között. KODÁLY ZOLTÁN gondolatával azonosulunk, amely szerint az érzelemmel átélt 

világból lesz az értelemmel felfogott világ. 

 Fontos, hogy az óvoda derűs – nyugodt – elfogadó légköre oldja szorongásaikat, 

erősítse énképüket, segítse erkölcsi tulajdonságaik (együttérzés, segítőkészség, 

türelem, figyelmesség, a másság elfogadása), akaratuk (ezen belül: önállóság, 
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önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat) fejlődését; életkoruknak megfelelő 

szokás- és normarendszer kialakulását. 

 A hátrányos helyzetű, a sajátos igényű vagy különböző zavarokkal küzdő gyermekek 

másságának elfogadása, elfogadtatása. Óvodai szocializációjuk szempontjából 

elsődleges és modellértékű az óvodában dolgozó felnőttek példája. Az integrált 

nevelés ugyanakkor olyan szocializációs lehetőségeket, érzelmi többletet nyújt, amely 

mindenkit egyaránt gazdagít. 

 A játék, a mindennapos mese, az ének az érzelmek megélésének, gazdagításának, 

alapvető erkölcsi szokások, értékek megismerésének és a szocializációnak legfontosabb 

eszközei. Olyan lehetőségek, amelyek ebben az életkorban természetes módon, 

„magától értetődően” hatnak.  

 A közösségben átélt élmények – amelyek az ünnepekre való készülődés időszakaiban 

felerősödnek – a gyermekek érzelmi életét, akarati és erkölcsi tulajdonságaikat erősítik, 

megalapozásukat segítik.  

Az egyes csoportoknak a közös óvodai hagyományokon túli saját szokásai, a szülőkkel 

megbeszélt, együtt kialakított tevékenységei, programjai felkészítik a gyermekeket a 

későbbi tudatos közösségi életre. 

 

Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek: 

 

Szociális hátrányú gyermek: 

 Halmozottan hátrányos helyzetű 

 Egyedülálló szülő által nevelt 

 Aki jogosult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

 

Feladataink: 

 Megállapítani, hogy képességei kibontakozásában elsősorban mi akadályozza. 

 Meghatározni a lemaradás mértékét, minőségét, majd megkezdeni a felzárkóztatást. 

 

A szociális hátrányok enyhítését óvodánkban az alábbi tevékenységek szolgálják: 

 

 Egészségnevelési, gondozási tevékenységek. 

 Segítségnyújtás a rászorulóknak 

 

 

Az érzelmi nevelés feladatai: 

 

□ A szeretet és a kötődés képességének fejlesztése 

A csoportban dolgozó felnőttek összehangolt munkájával biztonságos légkör 

kialakítása  

□ A mások iránti tisztelet, megbecsülés érzésének fejlesztése 

Tolerancia kialakítása. Felnőtt és társai iránti tisztelet, megbecsülés érzésének 

kialakítása - közösségi magatartás. „Éntudat” kialakítása. 

□ Az élménybefogadás képességének fejlesztése 

Nyitottság, fogékonyság jóra-szépre, ennek tisztelete és becsülése. 

□ Az érzelmek kifejező képességének fejlesztése 

Ismerje fel, vegye észre az érzelmeket képről is: öröm-bánat, öreg-fiatal és nevezze is 

meg ezeket. 
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□ Az ösztönök és az érzelem irányításának fejlesztése 

Akarat, figyelem, kitartás, önállóság, önfegyelem, feladattudat, szabálytudat, 

konfliktus kezelés képességének fejlesztése.  

□ Az érzelmi zavarok tompítása, leépítése, biztonságérzetük növelése 

□ a zavar okainak felderítése 

□ pszichikus feszültség oldása 

□ család segítésének kérése / esetleges nevelési hibákra rámutatás -segítségadás az óvónő 

részéről 

□ gyermekek pozitív tulajdonságainak kiemelése 

□ szükség esetén szakember kérése 

□ fokozott figyelemmel a hátrányos, fokozottan hátrányos és az etnikai kisebbség 

gyermekeire. 

 A fejlesztés tehát az után kezdődik, miután a gyermek beilleszkedett a csoportba, 

jól érzi magát, alapvetően derűs, vidám légkör veszi körül, megismerkedett a felnőttekkel 

és a gyerekekkel, azaz bátran, biztonságosan mozog az őt körülvevő környezetben. 

 A gyermekek gondozása az óvodai nevelőmunka alapvető feladata; olyan sajátos 

nevelési feladat, melynek színvonalas megvalósítása nemcsak a gyermek személyiségének 

fejlesztését alapozza meg, de lehetővé teszi annak a kedvező környezeti hatásnak a 

kialakulását, ami a gyermek további fejlődéséhez nagymértékben hozzájárul. 

 

Feladataink a gyermeki szükségletek kielégítésében: 

1. Az egészséges óvodai környezet megteremtése  

2. A nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes óvodai légkör kialakítása 

 

 

 

A tevékenységek szerepe a nevelési cél elérésében 
 

 A gyermek tevékenykedő lény. Személyisége komplex tevékenységek által fejleszthető a 

leghatékonyabban.  

 

A gyermeki tevékenység fogalma összefoglalható az alábbiakban: 

a) Valamilyen belső szükséglet kielégítésének vagy külső követelmény teljesítésének 

eszköze  

b) Képesség felhasználás, képességfejlesztés eszköze 

 

 A nevelő hatás belső - a tevékenység tartalmából eredő - feltételei  

 

a) Az egyén számára érdekes, a csoport számára fontos, hasznos tevékenység legyen 

/aminek hasznosságát egyre szélesebb közösség ítélheti meg/ 

b) A célkitűző és a célmegvalósító tevékenység egysége érvényesüljön 

c) A tevékenység és az eredmény kölcsönös feltételezettsége biztosítva legyen /csak a 

végigvitt, befejezett tevékenységnek van élményereje/ 

d) A tevékenységrendszer teljessége zavartalan legyen kettős szempontból: 

□ elégítse ki a gyermekek akciószükségletét 

□ -oldja meg az adott gyermekközösség valamennyi feladatát /az önkiszolgálástól 

a csoportélet kialakításáig - a csoportélet kialakításától a környezet 

formálásáig/ 
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 A nevelő hatás pedagógiai feltételei: 

 

a) A tevékenység pedagógiai előkészítése /ráhangolás, tudatosítás, stb./ közös feladata 

az óvodapedagógusnak, az egész óvodai környezetnek. 

b) A tevékenység pedagógiai megszervezése részünkről nagy tapintatot igényel 

/semmit se végezzünk el a gyermekek helyett, de mindenben segítsünk, amikor arra 

szükségük van a gyermekeknek. 

c) A tevékenység pedagógiai értékelése ugyancsak alapvető feladatunk. A siker, a 

sikertelenség okai, a jól vagy rosszul megválasztott tevékenységi mód, az 

együttműködés megléte vagy hiánya, stb. lehet az értékelés kiinduló alapja. 

 

 

 A személyiség felfogható az egyénre jellemző tevékenység hierarchiaként: 

 

  A gyermekek számára megadjuk a lehetőséget az önállóan megválasztott belsőből 

fakadó tevékenységre. A gyermeki tevékenység szervezésekor figyelembe vesszük a 3-7 

éves korú gyermekek tevékenységének jellemzőit. A 3-7 éves korú gyermeket tevékenységi 

vágy jellemzi. Bármilyen mozgás, cselekvés, változás felkelti a gyermek figyelmét, és 

utánzásra ösztönzi. A megismerési vágy a kíváncsiság életkori sajátossága az óvodáskorú 

gyermeknek. A gyermek tevékenysége gyakran változik, minél kisebb a gyermek, annál 

gyakrabban változtatja tevékenységi formáit.  Ennek következtében egy adott tevékenység 

általában rövid ideig tart és nincs mindig összhangban a kitűzött céllal. 

 Tudjuk, hogy az életkor és az egyéni adottság nagymértékben meghatározzák a 

gyermeki tevékenység minőségét és mennyiségét, tehát ezt figyelembe véve segítjük elő a 

tevékenységek minél szélesebb kibontakoztatását a csoportban. A 3-7 éves korú gyermek 

életmegnyilvánulásaiban nem különülnek el élesen a különböző tevékenységek. A gyermek 

számára a játék lehet munka is és fordítva. A közösségért végzett feladat lehet játék, 

esetleg a szabadidő kellemes eltöltése.  

 

 

Feladataink a tevékenységek megszervezésében: 

 

□ Biztosítjuk minél változatosabb többfajta tevékenység egyidőben történő gyakorlásához 

a megfelelő feltételeket. /idő, hely, eszközök, ötletek/ 

□ A tevékenységek megszervezésében támaszkodunk a gyermekek tapasztalataira,  a 

gyermekek aktuális élményvilágára.  

□ Élmények nyújtásával segítjük elő a minél sokrétűbb és minél komplexebb 

tevékenységformák kialakulását a csoportban. Különös tekintettel a hátrányos helyzetű 

és az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekekre.  

□ Igyekszünk elérni, hogy a tapasztalat és ismeretszerzés pozitív érzelmeket váltson ki, 

váljon élménnyé.  

□ Biztosítjuk a gyerekek aktivitását, kiküszöböljük a formális tevékenykedést.  

□ Arra törekszünk, hogy a gyerekek életkoruknak megfelelő  tevékenységet folytassanak 

és abban minden gyerek képességének megfelelő szinten, vehessen részt.  

□ Beszédhelyzeteket teremtünk. /képolvasás, bábozás, dramatizálás, mesemondás/ 
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Az iskolába lépés feltételei (sikerkritériumok): 

 

□ A tevékenységekben többnyire aktívan vesznek részt.  

□ A csoport nagy része elfogadja az adott tevékenység által megkívánt magatartási 

formákat.  

□ Másokkal szemben kezdenek figyelmesek, toleránsak lenni.  

□ Igyekszenek saját akaratukat alávetni másokénak.  

□ Általában képesek másokkal együttműködni, együttdolgozni. 

□ Kialakulóban van a tűrő- és konfliktusmegoldó képességük. 

□ A sikerélmények erősítik önbizalmukat, bátorságukat. 

□ Többségük bátran megnyilatkozik, önálló véleményalkotásra vállalkozik.  

□ Alakul döntési képességük.  

□ Próbálnak felelősséget érezni a vállalt feladatokért.  

□ Képességüknek megfelelően felfogják az alapvető metakommunikatív jelzéseket 

/öröm, bánat, nemtetszés, elismerés, biztatás, stb./. 

 

 

A képességek szerepe a nevelési cél elérésében 
 

 A tevékenységközpontú nevelés olyan képességek, kifejlesztését jelenti, amelyek a 

társadalomban létező, elképzelhető pozitív tevékenységek gyakorlásához szükségesek. 

Végső soron minden alkotó, termelő képesség társadalmilag szükségesnek tekinthető. Az 

egyéni képesség részben öncél, az önmegvalósítás mértéke, részben a társadalmi létezés 

eszköze, a társadalmi haladás feltétele, forrása. Ezt a kettős meghatározottságot a 

pedagógiának nem áll módjában megkerülni, a belső arányokon, a tendenciákon azonban 

lehet módosítani, az önmegvalósítás és a társadalom érdekeit szolgáló tevékenység teljes 

vagy részleges egybeesését elő lehet segíteni. 

 

 

 

A tevékenységszervezés és a képességfejlesztés kölcsönös kapcsolatban áll egymással:  

A nevelés a társadalmilag szükséges egyéni képességek intenzív fejlesztése. Ebben a 

minőségében egyszerre több részfunkciót teljesít: 

 

A nevelés  - orientáló tevékenység is 

                  - tevékenységszervezés is 

                  - képességfejlesztés is. 

 

 Az első két funkcióval korábban már foglalkoztunk. 

Most a harmadik részfunkció sajátosságait és teljesítésének feltételeit nézzük meg 

közelebbről. 

       A lehetséges emberi képességek és tulajdonságok száma szinte végtelen.; ezeket 

képtelenség lenne áttekinteni és külön-külön formálni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne 

lennének a nevelés szempontjából kitüntetett képességosztályok. 

A társadalmi és egyéni szempontból lényeges képességek két nagy csoportba sorolhatók: 

 

1. Az első csoportba tartoznak a kooperációs képességek, 

           - együttműködés, összedolgozás képessége 

           - az összehangolt közös tevékenykedés, cselekvés képessége 
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           - az együttes munka képessége, az együttjátszás képessége, egymás kölcsönös  

megsegítésének képessége 

 

2. A második csoportba tartoznak a kommunikációs képességek. 

 

 A kisebbséghez tartozó gyermekekre jellemző genetikailag a muzikalitás, a jó 

ritmusérzék, mozgás- és tánckészség. Ezek a képességek elősegítik, alapját képezik a 

beszédfejlesztésnek. 

 A kommunikációs képesség része a nonverbális kommunikácó /nem szóbeli közlés/ 

hangszín, tekintet, mimika /csodálkozás, értetlenség/ a testtartások. 

Fontos a verbális - nemverbális kommunkáció összhangja. 

 Az együttműködési és érintkezési képességek jellegét, tartalmát, színvonalát, 

hatékonyságát, stb. mindenekelőtt az alapul szolgáló tevékenység társadalmisága 

/közhasznú volta, kulturális színvonala, relációgazdagsága, stb./ határozza meg. 

Más szóval: korántsem mindegy, hogy miben kooperálunk, hogy miről kommunikálunk. 

A tevékenység több szempontból is bázisa a képességfejlesztésnek: 

 

□ a tevékenység a kifejlesztett képesség forrása /mivel a képességek tevékenység közben 

fejlődnek/ 

□ a tevékenység nemcsak forrása, hanem célja is a képességek fejlesztésének / a 

képesség, meghatározott tevékenységekre való alkalmasság/ 

□ a tevékenység a képességfejlesztés eszköze / az adekvát képességek csak konkrét 

tevékenységek által formálhatók/ 

□ a tevékenység a kifejlesztett képességek felhasználásának, kifejtésének színhelye /a 

képességek csak meghatározott tevékenységekben nyilvánulnak meg / 

 

 A képesség és a tevékenység annyira mély és genetikus kapcsolatban áll egymással, 

hogy csak a reáltevékenységekre alapozott nevelésnek lehet igazi esélye a sikeres 

képességfejlesztésre, hiszen minden képesség valamilyen tevékenységre való alkalmasság, 

és a képességek csak tevékenységekben fejlődhetnek ki és nyilvánulhatnak meg. Ez az 

általános képességekre is érvényes. 

 Nincs olyan általános képesség, amelynek ne valamilyen konkrét tevékenység lett 

volna az eredeti forrása. A kommunikációra való képességet a gyermek a kommunikáció és 

a kooperáció egymással összefüggő folyamatában a kommunikácó és kooperáció 

gyakorlása közben és által szerezheti meg. Ezek kitüntetett képességosztályok, bár nem 

tartalmazzák az emberi képességek összességét, magukban foglalják azokat a lényegi 

képességeket, amelyek a tudatos emberi élet folytatásához elsőrendűen szükségesek. Az 

emberi képességek összessége több emberformáló folyamat, pl. a szocializáció, a 

művelődés eredményeként jelenik meg. Az előbbiek azonban itt is aktív szerepet töltenek 

be: szervezik, rendezik, hatékonyabbá teszik, stb. az egyén képességstruktúráját. 

 

 

Feladataink a képességek fejlesztésében: 

 

-Folyamatosan biztosítjuk a gyermekek számára, a képességeik kibontakoztatásához 

szükséges tevékenységek gyakorlásának lehetőségeit. 

-Folyamatos megfigyelés útján tiszta képet alkotunk a gyermek meglévő, képességeiről. 

Ennek ismeretében törekszünk a képességek fejlesztésére. 
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-A kiemelkedő képességű és részképességek fejlődésében elmaradott gyermekre, egyénre 

szabott fejlesztési terv alapján próbálunk hatást gyakorolni. 

-Minden gyermek képességét önmagához - a saját lehetőségeihez - viszonyítva igyekszünk 

fejleszteni. 

- Fejlődési napló vezetése 

- Különösen nagy gondot fordítunk a hátrányos helyzetű és az etnikai kisebbséghez tartozó 

gyerekek képességeinek fejlesztésére többszörös gyakorlási lehetőség feltételeinek 

megteremtésével.  

 

Az iskolába lépés feltételei (sikerkritériumok): 

 

a) Teste arányosan fejlett, teherbíró. 

Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb. 

Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes. 

b) A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek. 

Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik /téri észlelés fejlettsége, téri tájékozottság, 

testséma kialakulása/ 

Megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama. 

Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a 

figyelem tartalma, terjedelme. 

A cselekvő-szemléletes és a képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is 

kialakulóban van. 

 

Az egészségesen fejlődő gyermek: 

 

Mások számára is érthető formában, megfelelő tempóban, hangsúllyal tudja magát 

kifejezni. Minden szófajt használ. Tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat. 

Végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét. 

Ismeri a viselkedés alapvető szabályait. 

 

c) A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek: képes a fokozatosan kialakuló 

együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival. 

□ egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségleteit 

□ -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. 

 

 

Szociális kapcsolatok erősítése:  

 

„A társas fejlődés egyik oldala a szocializáció – az a folyamat, amelyben a gyerekek 

társadalmuk normáit, értékeit és ismereteit sajátítják el. A társas fejlődés másik oldala a 

személyiségalakulás – az az út, amelyen minden egyes gyermeknek kialakul saját egyéni 

érzésvilága és viselkedése…”  

(COLE) 
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A személyiségfejlődésben az első életéveket követően fokozatosan nő az 

intézményes nevelés szerepe. 

Az óvodai gyerekközösségben elérhető legfőbb eredmény, hogy a gyerekek jól 

érezzék magukat. 

Törekszünk elérni, hogy a gyerekek figyeljenek egymásra, segítsék egymást, 

érdeklődés alakuljon ki bennük társaik iránt. Ez elengedhetetlen feltétele a jó, 

együttműködő légkör kialakulásának. Huzamosabb hiányzás esetén a csoport tagjai 

tudatják a távollévő gyerekkel, hogy hiányzik és gondolnak rá. 

A gyerekek közötti kapcsolatokat életkoruk, korábbi környezetük, egyéni 

sajátosságaik nagymértékben befolyásolják. Az együtt megélt élmények rokonszenvet 

ébresztenek egymás iránt. 

A gyerekek közötti kapcsolatok alakulását nem erőltetjük, de a perifériára szorult 

gyerekeket különös gonddal próbáljuk bevonni a csoport életébe.   

 

 

4. Anyanyelvi és értelmi nevelés 
 

Akkor tartjuk sikeresnek, ha: 

- a gyermek sokoldalú érdeklődését felkeltettük, kíváncsiságát, felismerési vágyát 

kielégítettük. Olyan változatos tevékenységeket biztosítunk, amelyeken keresztül a 

gyermek a természeti és társadalmi környezetéről minél többoldalú tapasztalatokat 

szerezhet. Szűkebb és tágabb környezetük megismertetésével megalapozzuk a szülőföldhöz 

való kötődést. 

- Olyan lehetőségeket kínálunk a gyermek számára, amelyben olyan szituációkat él át, ahol 

megismerheti a felfedezés, a kutatás örömét, vagyis az ösztönző környezet biztosításával 

fejlődik képzeletük és kreativitásuk.  

Feladatunk: 

- A gyermekek egyéni érdeklődésének megfelelő tevékenységek biztosításával a gyermekek 

spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, illetve bővítése. 

- Miközben sokat beszélgetünk a gyermekekkel, kérdezünk, meghallgatjuk, válaszolunk 

kérdéseikre, az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása 

mellett a gyermeki kreativitás és értelmi képességek fejlesztésére törekszünk. (érzékelés, 

észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) 

- Tehetségek felkutatása, kibontakoztatása a gyermek képességének megfelelő területen, a 

szülői házzal karöltve. 

Helye a nevelési folyamatban: 

Az emberek közötti kommunikációnak és a szociális kapcsolatok kiépítésének 

legfontosabb eszköze az anyanyelv. Anyanyelvünk sokrétű jelrendszer, melyet az óvodában 

a gyermekek sokféle tevékenység közben sajátítanak el, az óvodai élet minden 

mozzanatában, a nevelés egész folyamatában. A beszéd és a gondolkodás szoros 

kapcsolatban áll egymással, fontos tehát a gyermekek anyanyelvi fejlesztése, mert, ezáltal 

nemcsak jobban és tisztábban fognak beszélni, hanem fejlődik a gondolkodásuk is. A 

szocializáció folyamán a beszéd a gyermek 

környezetével való érintkezésének, önkifejezésének, gondolkodásának legfőbb eszközévé 

válik. A beszéd által erősödik a gyermekek biztonságérzete, gazdagodnak ismeretei. 

Akkor tarjuk sikeresnek, ha: 

- a gyermekek szívesen, örömmel beszélnek, kezdeményezők a beszélgetéseknél, 

- önkifejezésük biztos, gondolkodásuk fejlődik a beszéd által, 

- szépen, tisztán, jól artikuláltan beszélnek, 
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- aktív szókincsük bővül, 

- igényesen tudnak kommunikálni. 

Feladataink: 

- érthető, szép, kifejező beszéd készségének alakítása, 

- anyanyelvünk szépségének, kifejezőerejének megláttatása, a gyermek érdeklődésére, 

kíváncsiságára, valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve. 

Biztosítjuk a gyermekek változatos tevékenységét, amelyeken keresztül további 

élményeket, tapasztalatokat szerezhetnek az őket körülvevő természeti és társadalmi 

környezetről. 

- helyes nyelvhasználattal a biztonságos önkifejezés megalapozása, 

- a kommunikáció különböző formáinak alakítása, beszélő környezettel, helyes 

mintaadással és szabályközvetítéssel. 

- helyes légzéstechnika elsajátíttatása játékos feladatok végzésével. 

Tartalma: 

Az anyanyelvi programot minden tevékenységi szinten - játék - munka – tanulás- 

igyekszünk megvalósítani a komplexitás elvének érvényesítésével nyelvi, irodalmi, zenei 

anyag színesítésével, szóbeli és mozgáshoz kötött cselekvések beiktatásával, nyelvi 

játékok, feladatok megoldásával. 

- A játékos helyzetekkel a gyermekeket vidám, önfeledt kitárulkozásra, beszédaktivitásra 

késztetjük. Tanulási folyamatoknál is előtérbe helyezzük a szóbeli megnyilatkoztatásokat a 

feladatlapok helyett. Valljuk, hogy a feladatlapok gátolják a beszédet, ami a 

kommunikációs képességek fejlesztésére is negatívan hat. A mennyiséget, az időtartamot 

mindig az adott helyzet, az alkalom és a gyermekek érdeklődése határozza meg. 

A család, a környezet megismeréséből indulunk ki és a gyermek egyéni képességeinek 

megismerésén keresztül fejtjük ki a hatását. A fejlesztést a gyermek élményeihez 

kapcsolódva és tapasztalatszerzéssel egybekötve tervezzük. 

A beszéd formai és tartalmi oldalának fejlesztése játékos formában történik. 

- A beszéd formai oldalának fejlesztése: a beszédképzés, a hanghallás, a ritmus, a szünet, 

beszédszervek fejlesztése, hangmagasság - hangmélység, artikuláció, hanglejtés, hangszín, 

hangsúly megfigyelése. 

- A beszéd tartalmi jegyeinek fejlesztése játékos formában: szókincsbővítés, 

szövegmondás, önálló szöveg, - mondatalkotás, kérdés-felelet játékok, relációs szókincs 

fejlesztése (matematika, vizuális nevelés, testnevelés-foglalkozásokon főként), 

dramatizálás, bábozás, mesefeldolgozások, metakommunikáció fejlesztésén keresztül 

történik. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

Az anyanyelvi fejlesztés terén ahhoz, hogy bármit is el lehessen kezdeni, meg kell nyerni a 

gyerekeket: biztonságérzetet, bizalmas légkört kell teremteni, hisz a beszédkapcsolatok 

kialakulásának alapja a jó, oldott csoportlégkör. 

- Olyan érzelmileg gazdag, beszélő környezet, légkör kialakítása, amelyben szívesen 

beszélnek, kitárulkoznak a gyermekek. 

- Őszinte, érdeklődő meghallgatás és segítségnyújtás a természetes beszéd és 

kommunikációs kedv fenntartására, ösztönzésére. 

- Mivel minden gyermek beszédét meghatározza a család kultúrája, az otthoni nyelvi 

környezet, nekünk óvodapedagógusoknak kell lehetőséget biztosítani arra, hogy a 

gyermekek egyéni képességeinek megismerése után ezekre építve kezdjük el a fejlesztést. 

- Biztosítani kell, hogy nyugodt légkörben, minden gyerek beszélhessen arról, ami érdekli, 

ami foglalkoztatja. 

- Minden napnak legyen egy olyan nyugodt időszaka, amely jó hangulatú együttlétet, a 
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közösségi érzések felerősítését, a nyugodt beszélgetést biztosítja. 

- Dicsérettel, buzdítással a gyermekek beszédkommunikációs kedvének fenntartásával 

serkentjük őket a beszédre, nem vesszük el a kedvüket az állandó javítgatásokkal, 

figyelmeztetéssel. 

- Azoknál a gyermekeknél, akik beszédhibával, beszédgátlásossággal, beszédbeli 

elmaradással küzdenek, logopédus segítségét kérjük. 

 

 

 

IV. PROGRAMUNK TARTALMA 

 

1.A fejlesztés tartalma 
  

 Meggyőződésünk, hogy a tevékenységek által nevelődő gyermek felnőve cselekvő 

részese lesz saját természeti és társadalmi környezete kialakításának. Éppen ezért a 

tevékenységközpontú óvodai nevelés tartalma a tevékenységeken keresztül jut érvényre és 

a nevelési folyamat négyes feladatrendszerén, keresztül valósul meg. A négyes 

feladatrendszer elemeit a nevelés foglalja keretbe. A feladatrendszer elemei a gyakorlatban 

nem különülnek el egymástól. 

 

 

A feladatrendszer elemei:  

 

1. Játék és a tevékenységekben megvalósuló tanulás 

2. Társas és közösségi tevékenység 

3. Munkatevékenység  

4. Szabadidős tevékenység 

 
 A feladatrendszer elemei egymást átszőve érvényesülnek és valamennyien együtt 

jelentik az óvodáskorú gyermek nevelésének tartalmát. 

Ezt azért is szükséges hangsúlyozni, mert a gyermek életmegnyilvánulásaiban sohasem 

különülnek el a különböző tevékenységek, azok komplex módon, egymást kiegészítve 

jelennek meg. Természetes tehát, hogy a feladatrendszer elemei mereven nem választhatók 

el egymástól, mint ahogy a tevékenységek is összefüggenek egymással. A gyermek 

számára egy adott tevékenység, mint pl. a sepregetés éppúgy lehet játék és munka is, mint 

ahogy beletartozhat a közösségi tevékenységek körébe, hiszen másokért, másokkal 

együttműködve végezheti. Pontosan ez az oka annak, hogy a nevelés tervezésekor nem 

szedhetjük szét a feladatrendszer elemeit, hanem egységben gondolkodva a tervezett 

tevékenységekből kiindulva kell a tervezést átgondolnunk. Miután a tanulást a nevelés 

részének tekintjük, ezért a nevelés és a tanulás tervezésében is a komplex 

gondolkodásmód, az egymáshoz való kapcsolódás és nem a nevelési területek 

szétdarabolásának szándéka vezeti gondolatainkat. 
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2. Tevékenységi formák 

 
2.1. Játék és a tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 
 A játék a 3-7 éves korú gyermek alapvető, mindennapjait átszövő tevékenysége. A 

játék nemcsak azért kitűnő talaja a fejlesztésnek,  mert általa szinte észrevétlenül tanul a 

gyermek, hanem azért is, mert a játékban kiélheti, kipróbálhatja, feldolgozhatja és 

gyakorolhatja az életben előforduló szituációkat, az őt érő élményeket. Ugyanakkor 

módokat kaphat bizonyos élethelyzetekben való viselkedésre, megnyugodhat, kiélheti 

szorongásait, problémáit és újraélheti kellemes élményeit. A környező világról, sőt a 

világegyetem egészéről is a játékon keresztül közvetíthetjük a legtöbb ismeretet a 

kisgyermek felé. 

 A játék tehát olyan komplex tevékenységforrás, melyet  tudatosan felhasználunk a 

nevelés folyamatában céljaink eléréséhez. Tudatosságunk természetesen sohasem 

irányulhat a gyermekre, hiszen kitalált és erőltetett úgynevezett "játékos módszerekkel" 

nem helyettesíthető a gyermeki tevékenység. A gyermeki tevékenységet - különösen a 

játékban - nem szabad szűken értelmeznünk. A játéktevékenység tág értelmezése lehetővé 

teszi, hogy nemcsak a tárgyi manuális, vagy mozgáshoz kapcsolt tevékenységeket ismerjük 

el, hanem a "szellemi alkotást" is tevékenységként fogjuk fel a játék során. A gyermek 

gondolatban megalkotja, kitalálja a játék szereplőit és bármilyen eszközzel vagy tárggyal 

helyettesíti azokat. Minden gyermeki tevékenység beleértve a játékot is - felosztható 

spontán és általunk irányított tevékenységre. Nagyon fontosnak tartjuk olyan hangulatok, 

ingerek, tárgyi lehetőségek megteremtését, melyeknek hatására a gyermekek spontán 

játéka, tevékenysége önmagától beindul. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nincs 

szükség általunk kezdeményezett vagy irányított játéktevékenységre, hiszen köztudott, 

hogy 3 éves kor táján még kifejezetten igényli a gyermek a felnőttel való együttjátszást. 

Csupán a helyes arányok megtalálására figyelünk. 

 

 

Folyamat ismertetése 

 

 A játékfajták legjellemzőbb megjelenési szintjei 3-4; 4-5; 5-6-7 éves korban 

gyakorlójáték, szerepjáték, építő-, konstrukciós játék, szabályjáték, barkácsolás, 

dramatizálás - bábozás, udvari játéklehetőségek, az óvónő játéka a gyerekekkel. 

 A nevelési folyamat intenzív képességtermelő jellege ugyanis alapvetően attól függ, 

hogy milyen szélességben és mélységben képes az óvoda a gyermeki öntevékenység 

rendszerét kiépíteni. A játékon belül meghatározott eredmény elérését célzó öntevékenység 

a legfőbb biztosíték arra nézve, hogy az öntevékenység az önfejlődés, az önfejlesztés 

motívumait, képességeit és készségeit is létrehozza. 

Jót és jól játszani - ez a gyermek dolga az óvodában. 

 Feladatunk megfigyelni a gyermek játékát, felhasználjuk azt saját nevelési céljaink 

elérése érdekében és szükség esetén indirekt módon befolyásoljuk. 

 A játék kicsiben maga az élet; az amit a kisgyermek felfog és rekonstruálni képes az 

őt körülvevő világból. Éppen ezért az életre nevelés is a játékból indul ki és a játék 

segítségével teljesedhet ki. A tevékenységközpontú program alapelve, hogy minél több 

időt, alkalmat és lehetőséget biztosítsunk a gyermekeknek az elmélyült játékra. A 

játéktevékenységhez szükséges feltételeket, ötleteket és eszközöket azonban mi biztosítjuk. 
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 Külön szót érdemel az élmények szerepe a gyermek játékában.  

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a cigánygyermekek minél több érzelemgazdag 

élményhez jussanak. Az élmény, legyen az a gyermek egyéni élménye, amelyet a családból, 

a környezetéből hoz az óvodás, vagy legyen az az óvodai társakkal átélt élmény, rendkívüli 

jelentőséggel bír az életre való felkészítés folyamatában. 

 A különböző szituációk megteremtése, az élménynyújtás, tudatos, átgondolt 

munkánkat feltételezi. Indirekt módon így lehet a gyermeki világot befolyásolni. 

Természetesen a gyermek spontán élményszerzése éppen olyan fontos, mint az általunk 

irányított, megtervezett. A lényeg, hogy a gyermekek élményeiket tevékenységekben éljék 

meg. A gyermek spontán szerzett élményei és tapasztalatai kellő figyelmet kapnak 

óvodánkban. 

 A tevékenységközpontú óvodai nevelés nemcsak feltételezi, hanem el is várja az 

ilyen irányú figyelmünket, érzékeny reagáló készségünket. Ilyen pedagógiai alaphelyzetben 

már valóban nem lesz mesterkélt és erőltetett a gyermekek képességeire építve, azt alapul 

véve fejleszteni az egyént éppúgy, mint a csoportot. 

A játék tehát, mint az óvodáskorú gyermek alaptevékenysége olyan lehetőséget jelent 

számára, amit tudatosan felhasználunk a gyermekek fejlesztése érdekében. Legfőbb 

célkitűzéseinket szem előtt tartva olyan tulajdonságok fejlődhetnek ki a gyermekben a játék 

folyamatában, ami később a társadalomba való beilleszkedését nagymértékben elősegítheti. 

Gondoljunk például a társakkal való együttjátszás kialakulására, vagy a játékon belüli 

önállóságra, a másik gyermek játékának tiszteletben tartására, a kezdeményezőkészség 

kibontakoztatásának lehetőségeire, vagy olyan tulajdonságok szükségességére, mint a 

mások mozgósításának képessége vagy az alá-fölérendeltségi viszonyok önkéntes 

kialakítására egy-egy játékszituációban. Beszélhetünk azokról a nagyon is demokratikusan, 

a gyermekközösség elfogadott belső törvényszerűségei szerint kialakított játékon belüli 

szerepelosztásokról is, melyek a szerepjátékot a társadalmi gyakorlatban tapasztalható 

szituációk előzményeivé avatják. 

 

 

Feladataink a játékkal kapcsolatban: 

 

□ Nyugodt légkört biztosítunk az elmélyült játékhoz. 

□ A napirenden belül elegendő időt és helyet biztosítunk a játékhoz. 

□ A játékhoz szükséges eszközöket folyamatosan biztosítjuk. 

□ - Ötleteket, lehetőségeket, helyzeteket teremtünk a sokszínű játék kialakulásához. 

□ Az egyéni élményeken túl, a közös élményszerzési lehetőségeket kihasználjuk a játék 

fejlesztése érdekében. 

□ A gyermeki játék önállóságát tiszteletben tartjuk.   

□ Szükség esetén bekapcsolódunk a játékba, együttjátszunk. a gyermekekkel. 

□ Különös tekintettel a hátrányos helyzetű és az etnikai kisebbséghez tartozó gyerekekre. 

 

 

Az iskolába lépés feltételei (sikerkritériumok): 

 

1. Társaival a játék során cselekvéseit összehangolja  ( A )  

2.  A játékhoz készített eszközöket felhasználja a  további játékai során ( A )  

3. A barkácsolás természetes része a szerepjátéknak ( A )  

4. A játék témát napokon keresztül folytatja társaival  ( A )  

5. Ismeri a játék szabályait  ( I ) 
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6. Ismeri a felnőttek tevékenységeit és ezeket játékhelyzetekben újra tudja alkotni ( I )  

7. Le tud mondani egy- egy  kedves játékszerről ( K )  

8. Képes szerepvállalásra és szerepek elosztására  ( K )  

9. Képes szerepjáték megszervezésére és a szabadidős tevékenységek 

 megválasztására ( K )  

10. Ismeri a csoportban lévő játékok használatát ( I ) 

 

 

 

A játék és a tanulás teljes mértékben összekapcsolódik óvodáskorban. A gyermek esetében 

a tevékenységi vágy ösztönöz a tapasztalatszerzésre, a cselekvésre és közben minden 

pillanatban újabb és újabb felfedezéseket tesz, azaz tanul a kisgyermek. Játék közben, 

játékosan szinte észrevétlenül tanul, tehát a játék az óvodai tanulás egyik legfontosabb 

színtere, de nem kizárólagosan az. A játékon belül a motoros,  a szociális és a verbális 

tanulás összefonódik, komplex formában jelenik meg. Az óvodai tanulás azonban 

szélesebb értelmű annál, hogy csupán a játékkal való összefüggésein keresztül értelmezzük. 

A nevelési folyamat egésze, azaz valamennyi pillanata alkalmas arra, hogy erőltetés nélkül 

spontán vagy irányított módon tanuljon a kisgyermek. A tanulás természetesen csupán 

része a nevelési folyamat egészének. Legfőbb célkitűzésünk, hogy egyszerre, egy időben 

kevesebbet, de minőségében és használhatóságában mégis több ismeretet kapjanak a 

gyermekek. A több érzékszervet igénybe vevő tapasztalás és a sokoldalú cselekedtetés 

mindennél fontosabb a 3-7 éves korú gyermek fejlődésének szempontjából. 

 

 Ezt nem lehet kiváltani, vagy helyettesíteni az egyoldalú intellektuális fejlesztéssel, 

aminek jelentőségét elismerjük, ám mértéke és hatása alatta marad a tevékenységek általi 

fejlesztésnek. A közvetlen környezet folyamatos megismerése, az érzékelés és a többoldalú 

tapasztalatszerzés azért központi kérdése a tanulási folyamatnak, mert szerintünk 

kevesebbet, de azt jobban, alaposabban, több oldalról megközelítve kell a gyerekek 

számára közvetítenünk és velük együtt átélnünk. Miután a gyermek a világot komplex 

módon érzékeli, észleli és éli meg, ezért a tanulás során is ebből kívánunk kiindulni. Ez az 

oka annak, hogy komplex foglalkozások rendszerén keresztül jut el a gyermekhez az, ami 

számára a világból megismerhető, befogadható ismeretet, tapasztalatot jelent. 

 Egyáltalán nem mellékes az a szempont sem, hogy azok a tanulási tapasztalatok, 

melyeket óvodáskorban szereznek a gyermekek hatással lehetnek az iskolai tanuláshoz való 

viszonyukra is. Nem mindegy milyen érdekeltség fejlődik ki a gyermekben a tanulással 

kapcsolatban, hiszen már kialakulnak annak csírái, hogy később örömmel tanul-e a 

gyermek. Képes lesz-e saját motiváltságból kiinduló erőfeszítésre a tanulás során. Ennek a 

belső motiváltságnak a kialakítását kezdjük meg az óvodában. A tanulási tevékenység 

esetén is azt szeretnénk elérni, hogy örömmel és önként vegyen részt ebben a folyamatban 

a gyermek, ne csupán külső motiváció /jutalom/ késztesse erre. A cél az, hogy megfelelő 

színvonalú feladatok elé állítsuk a gyermeket. Természetesen minden gyermek esetében 

képességeinek megfelelő feladatokról van szó. A követelményeket az egyéni 

teljesítőképességhez kell mérni. A sikerélmények erősítik a gyermek önbizalmát, és 

bátorságot adnak neki az újabb, nehezebb akadályok megoldásához. A sorozatos kudarcok 

ellentétes hatást váltanak ki. A gyermek bátortalanná, félőssé, visszahúzódóvá válik, 

alulértékeli önmagát, és alatta marad saját teljesítőképességének. 

  Szerepünk tehát itt is kiemelkedő abban, hogy milyen feladat elé állítjuk az egyes 

gyermekeket, mennyire vagyunk képesek megismerni és fejleszteni a gyermeket egyéni 

adottságainak figyelembevételével. 
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A tevékenységekben megvalósuló tanulás a következő formákban valósul meg: 

 

□ Utánzásos, minta- és modellkövetéssel sajátítják el a gyerekek a foglalkozások normáit, 

az eszközök használatát, az egymás iránti viszonyokra vonatkozó szabályokat, 

szokásokat. Ezért fontosnak tartjuk a helyes megnyilvánulásaik megerősítését és a 

cselekvéses, nonverbális és verbális megnyilatkozásainkkal pozitív példa adását.  

□ Játék- és szabadidőben sokszínű tevékenységek biztosításával módot nyújtunk a 

spontán tapasztalatszerzésre. Az így szerzett ismereteket figyelemmel kísérjük, 

foglalkozásainkon építünk rájuk. 

□ Szabad teret engedünk a gyerekek próbálkozásainak, fejlesztjük önállóságukat, hogy 

képesek legyenek a felfedező tanulásra, gyakorlati probléma- és feladatmegoldásra az 

óvodai élet minden területén. 

□ A gyerekek kérdéseire épülő ismeretszerzését kíváncsiságuk kielégítésével, verbális 

aktivitásuk, kedvük fokozásával segítjük elő. Hiányos tapasztalataikat pótoljuk, a 

meglévőket gazdagítjuk, az emlékezetüket fejlesztjük a kérdezési kedvük 

kibontakoztatásának érdekében. 

□ Az óvodapedagógus által irányított megfigyelések, tapasztalatszerzések séták, 

kirándulások alkalmával és a szervezett komplex foglalkozások keretében valósulnak 

meg. 

□ Az óvodapedagógus által kezdeményezett tanulás kötött vagy kötetlen szervezeti 

formában történik. Kötött formában: testnevelés. A foglalkozásokon differenciált 

feladatok adásával igyekszünk megoldani az eltérő képességű gyerekek egyidejű 

foglalkoztatását. 

 

 

 

 

Az iskolába lépés feltételei (sikerkritériumok): 

 

1. Feladatait igyekszik végrehajtani  ( A )  

2. Él benne az iskola, tanulás iránti vágy  ( A )  

3. Tevékenységének értékelését elfogadja  ( A )  

4. Irányított tevékenység során megfelelő magatartást tanúsít  ( A )  

      5. Tájékozott az egyszerű feladatok végrehajtásában  ( I )  

      6. Ismeri környezete tárgyait, jelenségeit ( I )  

      7. Ismeri az őt körülvevő környezet egyszerűbb összefüggéseit ( I ) 

      8. Ha a helyzet kívánja, kivárja amíg rá kerül a sor ( K )  

      9. Szándékos figyelmének időtartama életkorának megfelelő ( K )  

    10. Munkatempója, feladattartása életkorának megfelelő ( K )  
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Feladataink a tanulással kapcsolatban: 

 

□ Értelmi képességeket fejlesztünk /érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, 

gondolkodás/. 

□ A gyermek megismerési vágyát, kíváncsiságát, sokoldalú érdeklődését kielégítjük. 

□ Lehetőséget kínálunk a gyermek számára olyan szituációk átélésére, ahol megismerik a 

felfedezés, a kutatás örömeit. 

□ A gyermekek egyéni érdeklődésének megfelelő tevékenységeket biztosítunk. 

□ A gyermekek önállóságát, figyelmét, kitartását, pontosságát, feladattudatát fejlesztjük. 

□ Olyan tapasztalatok szerzéséhez nyújtunk segítséget a gyermeknek, amelyben saját 

teljesítőképességét is megismerheti. 

□ Különös figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű és az etnikai kisebbséghez tartozó 

gyermekek fejlesztésére. 

□ Lehetőség szerint homogén csoportok kialakítására törekszünk, de nem zárkózunk el a 

vegyes csoportok kialakításától sem. 

 

 

2.2. Társas, közösségi tevékenység 

 A gyermekkel szemben támasztott két fő követelmény: tanuljon meg másokkal 

érintkezni és együttműködni. A kooperációs és kommunikációs képességek pedagógiai 

szempontból sikeres formálásnak legfontosabb feltétele, hogy a tevékenység - társadalmi és 

egyéni - értéktartalma és hasznossága nyilvánvaló, felismerhető, tudatosítható, átélhető 

legyen. 

 Az együttműködési és érintkezési képességek jellegét, tartalmát, színvonalát, 

hatékonyságát, stb. mindenek előtt az alapul szolgáló tevékenységek társadalmisága 

/közhasznú volta, kulturális színvonala, relációgazdagsága, stb./ határozza meg. 

 Pedagógiai programunk négyes feladatrendszere megfelelő bázist nyújt a 

kooperációs és kommunikációs képességek kifejlesztéséhez. A társas és közösségi 

tevékenységek állandó gyakorlás által történő kifejlesztése rendkívüli fontossággal bír a 

társadalmi gyakorlatra való általános felkészítés, azaz az életre nevelés szempontjából. 

 Pedagógiai programunk a gyakorlat szükségleteiből kiindulva vezeti le a társadalmi 

követelmények rendszerét. A tulajdonságok, a képességek, a készségek, a szükségletek 

olyan rendszerét formálja, amelynek segítségével a gyermekek részvétele a napi életben 

/társadalmi gyakorlatban/ egyszerűbbé, könnyebbé, gyorsabbá válik. A társadalom élete, a 

társadalmi gyakorlat pedig jórészt a társas és közösségi kapcsolatok keretén belül zajlik. 

Nagyon fontos feladatunk már az óvodában tudatosan törekedni a közösségben zajló 

folyamatok, a társas kapcsolatok és a közös tevékenység kibontakoztatására. Mindez 

természetesen nem jelenti az egyén fejlesztésének mellőzését. 

 

 A jó közösséget mindig egyéniségek alkotják, mégpedig olyanok, akik egyéni 

akaratukat, ambícióikat, vágyaikat képesek a közösség keretein belül is megvalósítani. Az 

élet is ilyen. Bizonyos korlátok között kiélhetjük magunkat, azaz nekünk éppen úgy 

szükséges alkalmazkodnunk másokhoz, ahogyan mások is alkalmazkodnak hozzánk. A cél 

az, hogy a lehetőségeink között a legtöbbet hozzuk ki egyéniségünkből, ezzel gazdagítva a 

közösséget. Minden gyermek egyéniség, akinek lehetőséget biztosítunk személyisége 

pozitív és széleskörű kifejlődéséhez. 

 A társas és közösségi kapcsolatok kialakítása a tevékenység bázisára támaszkodva a 

teljes nevelési folyamatot átfogja. Az óvodai csoport, az óvodai közösség sikeres formálása 

esetén a társadalom számára igen hasznos közösségi érzés, közösségi tudat és magatartás 
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mellett mások megbecsülése, a közös szokások kialakulása, a hagyományok tiszteletben 

tartása, sőt a csoport közvéleménye is kialakul. 

 A csoportban elfogadott normák befolyásolják a gyermekek cselekedeteit. Ha 

mindehhez még nyitott légkör, demokratikus és szeretetteljes irányítás társul, akkor tág 

teret nyitunk a gyermekek önállósága, tenniakarása és döntési képességének 

kibontakoztatása irányában. A nevelőközösség szerepe ebben a folyamatban meghatározó. 

 

 A nevelőközösség belső tartása, gyermekszeretete, kivívott tekintélye és világos, 

pontos, tudatos, célirányos nevelő tevékenysége nélkül az elképzelt gyermekközösség 

kialakítása nem sikerülhet. 

 Az óvodai gyermekközösség kialakítása a tevékenységek rendszerén keresztül 

valósítható meg. Az óvodában minden tevékenységnek a gyermek egyéni örömén túl a 

közös élményt is kell erősítenie. A társas kapcsolatok, a közös munka, az együttjátszás és a 

komplex foglalkozások rendszere is az együvé tartozás érzését erősíthetik, ha tudatosan 

igyekszünk ezt létrehozni. A lényeg, hogy a tevékenykedtetés sokszínű, változatos legyen, 

és a tevékenykedtetésen legyen a hangsúly. Mindent kipróbálhasson a gyermek, kivételt 

csak a testi és szellemi épségét veszélyeztető tevékenységek képeznek. A közösségi 

szokások kialakítása, pedig a tevékenységek végzését segítse, a gyermekek cselekedeteit 

irányítsa. A szokások tegyék lehetővé, hogy az egyik gyerek ne zavarja a másikat a 

tevékenység végzése közben, a szokásrendszer tegye lehetővé a gyermekek közötti jobb 

együttműködést, egymás tevékenységére figyelést, vagy a közös tevékenység során 

kialakuló viták lerendezését, stb. 

Az alapvető szokások alakítására a gyermekek óvodába lépésétől kezdve odafigyelünk. Az 

óvodai évek alatt azok finomítására, fejlesztésére törekszünk. 

 

□ Óvodán belül minden felnőttnek, gyereknek köszönjenek. 

□ A csoportszobába lépve köszönjenek a felnőtteknek és azoknak a gyerekeknek, akikkel 

játszani kezdenek. 

□ Ha észreveszik, hogy a csoportba vendég érkezett, köszönjenek neki, és hellyel 

kínálják. 

□ Ha felnőttek vagy társaik beszélnek hozzájuk, hallgassák végig. 

□ A csoportszobában ne hangoskodjanak, és ne szaladgáljanak. 

□ Ha valamivel nem játszanak tovább és társai, sem kérik a játékot, tegyék a helyére. 

□ Ha valamit elkérnek, és kapnak valamit, köszönjék meg. 

□ Ha valamit leejtenek, vegyék fel. 

□ Vigyázzanak a játékokra, könyvekre, bútorokra. 

□ Úgy játsszanak, hogy társaikat ne zavarják. 

□ Szóljanak, ha a csoportszobából ki akarnak menni /öltöző, WC, másik csoport/. 

□ Ügyeljenek környezetük rendjére, tisztaságára. 

□ Segítsenek a kisebbeknek. 

 

 Nem fegyelmezni, hanem tevékenységgel és az ehhez szükséges hellyel, eszközzel 

segítjük a gyermekeket abban, hogy minél nagyobb önállóságra tegyenek szert óvodai 

életük során. A helyes szociális viselkedés megtanulásának színtere az óvodai 

csoportközösség. A felnőtt és gyermek között nem feltétel nélküli szófogadás, hanem a 

demokratikus partnerviszony kialakítása a célunk. Ugyanúgy figyelembe vesszük a 

gyermek jogos kívánságait és igényeit, mint ahogy a gyermektől is elvárjuk a szokások, 

szabályok betartását. A gyermekek egymás közötti és a felnőttel való kapcsolatában 

egyaránt a szabadságra, a nyíltságra és az őszinteségre építünk. A közösségben lehetőséget 
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teremtünk az önálló kapcsolatok kialakítására, a különböző nézőpontok megismerésére, a 

konfliktusok kezelésére és megoldására. Ezek a folyamatok, pedig a másokkal szembeni 

tolerancia kialakulásához vezetnek. 

   A társas és közösségi tevékenységek a nevelőmunka egészét átszövik. Ebben a 

folyamatban talán a legfontosabb időpont az, amikor a gyermek először ismerkedik az 

óvodával, az óvodai csoporttal.  

 A megszokottól eltérő környezet, a szülőktől való elszakadás, az új helyzet sokszor 

nehéz feladat elé állítja a szülőket és a pedagógust egyaránt. Feladatunk, hogy végtelen 

türelemmel és szeretettel forduljunk az újonnan óvodába kerülő gyermek felé. Adjunk 

elegendő időt a beszoktatásra. Biztosítsunk fokozatos átmenetet és tegyük lehetővé a 

szülővel együtt történő beszoktatást. 

 

 

Óvodánkban az új gyerekek beszoktatása következőképpen történik: 

 

 Az első találkozásra az óvónővel az óvodában, majd a gyermek otthonában kerül 

sor. Ez alkalommal beszélünk a szülőnek a folyamatos beszoktatás előnyeiről, de végső 

soron rábízzuk a döntést, hogy elfogadja-e az általunk felkínált lehetőséget. 

Majd az azt követő napokban a gyermek a szülő jelenlétében naponta l-2 órát tartózkodik 

az óvodában, ismerkedik a környezettel, óvónővel, társaival. Ha viszonylag jól érzi magát 

az óvodában, javasoljuk a szülőnek, hogy rövid időre próbálja itt hagyni.  

 Amennyiben ez az első héten sikerül, sor kerülhet a beszoktatásra a szülő nélkül.  

-Arra törekszünk, hogy az anyás beszoktatás gyermekenként lehetőleg egy hétnél hosszabb 

időt ne vegyen igénybe.  

Ennek érdekében a beszoktatás időszakában bátorítjuk a szülőket abban, hogy a gyermekek 

beilleszkedését segítő számukra fontos, kedves apróbb tárgyakat, játékokat hozzák be az 

óvodába.  

Nevelési év közben az óvónő a gyermekcsoport ismeretében dönt a beszoktatás formájáról.  

Végső soron a beszoktatási idő hosszúságát és módját az egyéni szükségletekhez igazítjuk. 

 Az óvodánk nyitottsága nemcsak a beszoktatás ideje alatt, hanem óvodáskor végéig 

biztosítja a szülőknek a nevelőmunkába történő közvetlen betekintést. Ez mindkét fél 

számára /szülő - óvodapedagógus/ megnyugtató és biztonságot jelentő lehetőség, amit a 

gyermek érdekében kétoldalúan lehet hasznosítanunk. Éppúgy szükségünk van a 

nevelőmunkában a szülőktől érkező információkra, javaslatokra, mint fordítva. Az 

óvodánk nyitottsága, hagyományok teremtésével, nyilvános közös programok, ünnepek 

segítségével tovább növelhető. 

 

 

Feladataink a társas, közösségi tevékenységgel kapcsolatban: 

 

□ Biztonságos, nyugodt, félelemmentes óvodai mindennapok biztosítása, amiben 

lehetőség kínálkozik a gyermekek közötti, valamint a gyermekek és a felnőttek közötti 

minél gyakoribb kontaktus felvételre.  

□ A felnőttekkel és a társakkal kapcsolatos viselkedési szokások kialakítása és gyakorlása 

természetes szituációkban.  

□ A gyermekcsoporton belül az együttműködés, az együttjátszás, együttdolgozás 

képességének kialakítása és gyakorlása.  

□ A konfliktusok kezelése. 

□ A társakért, a csoportért érzett felelősségérzet alakítása. 
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□ A demokratikus szabályok betartásának gyakorlása.  

□ Arra nevelni a gyermekeket, hogy megértést és toleranciát tanúsítsanak a társaik 

irányában.  

□ Különös gondot fordítunk a hátrányos helyzetű és az etnikai kisebbséghez tartozó 

gyermekek társas és közösségi kapcsolatainak alakítására, építve a közöttük lévő 

rokoni, baráti kapcsolataikra.  

 

Az iskolába lépés feltételei (sikerkritériumok): 

 

1. Ismeri csoporttársai és az óvodában dolgozó felnőttek neveit  ( I )  

2. Ismeri a csoportban kialakult szokásrendszert ( I )  

3. Képes a játékszereken megosztozni társaival ( K )  

4. Segíti társait a tevékenységekben ( A )  

5. Képes türelmesen végighallgatni a felnőtteket és a társakat ( K )  

6. A csoportba érkező vendégeket szeretettel, udvariasan fogadja ( A )  

7. Ismeri az udvariassági formákat (I )  

8. Érdeklődik társai iránt, meghallgatja őket ( A )  

9. Konfliktushelyzetben képes társaival egyeztetni ( K )  

10. Számon tartja társai hiányzásainak okát ( A ) 

 

2.3. Munkatevékenység 

 

 Az életre való felkészítés nem nélkülözheti a munkatevékenység lehetőségeinek 

kiaknázását. A munka az óvodás gyermek számára játékos jellegű, gyakran nem is 

választható szét a játék és munkatevékenység. A munkatevékenység fejlesztő hatását nem 

vonhatjuk kétségbe. Az értékteremtő munka pedagógiai funkciója nem a szakismeretek 

gyakoroltatása, hanem a gyermek értékteremtő együttműködési képességeinek fejlesztése. 

Éppen ez az a terület, ahol az erőfeszítés és az eredmény kapcsolata közvetlenül 

érzékelhető, belátható, átélhető a gyermek számára. Ez a folytonos visszajelzés a 

legnagyobb motiváló erő, ösztönző, megerősítő tényező. Nem elsősorban a munka tárgya, 

hanem megszervezésének módja fejti ki a már említett nevelő-fejlesztő hatást. Itt is 

érvényes amit a tevékenységről általánosságban elmondtunk: alapvető követelmény az 

önállóság, az öntevékenység lehetőségeinek megteremtése. 

 

Óvodánkban a következő munkafajták végzése történik: 

 

I.  A gyermek saját személyével kapcsolatos munka 

□ önkiszolgálás  /öltözködés, testápolás, étkezés, környezet rendben tartása/ 

II. A csoport érdekében végzett munka 

□ naposság 

□ alkalomszerű munka /teremdíszítés, segítés az óvónőnek, egymásnak, megbízatások 

teljesítése, ajándék készítése/ 

□ növénygondozás: udvari munka 

□ természetsarok 

 

 Mindez tényleges munkavégzést, azaz tevékenykedtetést jelent óvodánkban. Ezen 

kívül minden olyan munka elvégzésében ösztönözzük, segítjük a gyerekeket, amihez 

kedvük van és testi épségük veszélyeztetése nélkül képesek azt megvalósítani. 
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A gyermek önkéntességét, nyitottságát, megismerési vágyát, aktivitását, érdeklődését 

tudatosan igyekszünk felhasználni nevelési céljaink megvalósítása érdekében. A gyermek 

éppúgy élvezi a munkatevékenységeket, mint a játékot, ha tiltásokkal vagy túl nehéz 

feladatokkal nem szegjük kedvét. A munka az életre való felkészítést, a társadalmi 

gyakorlat megismerését éppúgy szolgálja, mint a személyiség fejlesztését és ha mindez 

pozitív élmények álélésének forrása lehet, akkor a gyermekek szívvel, lélekkel fogják 

végezni. 

 

Feladatunk olyan munkalehetőségek biztosítása, ami a gyermek számára elfogadható. Ezek 

kívül igen nagy fontosságú, hogy a munkavégzés során biztosítsuk a teljes önállóságot. A 

munkatevékenység a felkínált lehetőségek közül önállóan választható és sohasem a 

gyermekre kényszeríttet feladat. Váljon a csoport számára magától értetődő és természetes 

dologgá, hogy mindenki dolgozik, amikor szükséges és mindenki a kedvének, 

egyéniségének, képességének megfelelő munkát végezhet. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy 

a munkavégzés ne időszakonkénti, hanem rendszeres, folyamatos tevékenység legyen, 

ami beépül az óvodai mindennapokba. A munkafajták közül ki kell emelnünk az 

önkiszolgálást, aminek óvodáskor kezdetétől fogva igen nagy a jelentősége. A gyermekek 

magukkal kapcsolatban minden teendőt - testápolás, öltözködés, étkezés, környezetük 

rendben tartása -  a lehető legkorábbi időtől kezdve próbáljanak saját képességeik szerint 

önállóan végezni. 

 

A csoport érdekében végzett munka tartalma óvodánkban: 

 

□ A naposok esztétikusan megterítenek ebédhez és uzsonnához. 

□ Étkezés után leszedik az asztalt. 

□ A terítőt összehajtva a helyére teszik. 

□ Összeseprik a csoportszobát, figyelemmel kísérik annak rendjét, tisztaságát. 

□ Ellenőrzik és segítik, hogy minden játék rendben a helyére kerüljön. 

□ Segítenek a foglalkozáshoz szükséges eszközök előkészítésében, kiosztásában, 

összeszedésében.  

□ Papírszalvétát hajtogatnak. 

□ Meglocsolják a szobanövényeket. 

 

 A naposok munkája a nevelési év folyamán fokozatosan bővül új tennivalókkal. 

Feladataikat mind nagyobb önállósággal, felelősséggel látják el. 

 

 A munka megosztása során fontos feladatnak tartjuk, hogy a gyerekek meg 

tanuljanak önállóan dönteni, feladataikat egymás között megosztani. Pontosan olyan 

módon, mint amikor a szerepjáték megkezdése előtt elosztják egymás között a szerepeket. 

A nagyfokú önállóság és a döntési helyzetek, döntési képességek gyakorlásának lehetőségei 

együtt szolgálják a gyermekek életre való felkészítését. 

 

 Tágas óvoda udvarunk évszakonként más-más munkalehetőséget kínál. Ősszel-

tavasszal, a gyerekekkel együtt segítünk a lekaszált fű összegyűjtésében. A gyermekek 

esztétikai érzékét fejleszti a rendezett, tiszta udvar, ezért lehetőséget biztosítunk a lehullott 

lomb összegereblyézésére, a virágágyások gondozására /ültetés, gyomlálás, öntözés, 

virágmagszedés/. 

Szükség szerint segítünk a gyerekekkel együtt a lehullott száraz gallyak összegyűjtésében. 

Lehetőséget adunk az udvari játékok aljának homokkal történő megterítéséhez, 
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gereblyézéséhez. Az udvaron is ösztönözzük a gyerekeket környezetük rendjének 

megtartására. A felkínált lehetőség szerint részt vehetnek a megrongálódott játékok 

megjavításában. Segítenek a csoportszoba rendszeres átrendezésében és alkalmankénti 

feldíszítésében is. A csoportszobában kialakított természetsarok létrehozásában, 

gondozásában tevékenyen részt vesznek / hajtatás, ültetés, öntözés/. 

 

 A gyerekek e tevékenységek végzése közben a nevelésben játszott szerepen túl 

ismereteket szereznek, megtapasztalják a természet, a környezet és az ember 

kölcsönhatásának óriási jelentőségét. 

 A munkára nevelés általános értelemben magában foglalja a termelést, a 

gazdálkodást is, azaz a valódi értékteremtő képességek fejlesztését. Nekünk az óvodában 

ennél kevesebbel kell megelégednünk, azonban ez nem jelenti azt, hogy ne tudnánk 

megismertetni a gyermekeket a munka társadalmi értékével. 

Nagyon fontos, hogy a munkavégzéshez elegendő mennyiségben és megfelelő minőségben 

legyen a gyermekcsoport felszerelve a szükséges eszközökkel, szerszámokkal és azok 

bármikor hozzáférhető módon, szabadon a gyermekek rendelkezésére álljanak. 

 

Feladataink a munkatevékenységgel kapcsolatban: 

 

□ Minden gyereknek biztosítunk lehetőséget arra, hogy önkéntesen, önállóan, kedve és 

képessége szerint elvégezhesse az önmagával kapcsolatos önkiszolgáló tevékenységet, 

illetve a társai érdekében végzett munkatevékenységet. 

□ Folyamatosan biztosítjuk és bővítjük a munkatevékenységhez szükséges, gyermekek 

számára megfelelő munkaeszközöket / kosár, seprű, gereblye /. 

□ A munkaeszközök számára olyan helyet biztosítunk, ahol a gyermekek bármikor 

elérhetik és használhatják a szükséges eszközöket. 

□ Lehetőséget adunk a gyerekeknek bármilyen őket érdeklő munkatevékenység 

elvégzéséhez, még akkor is, ha a gyermekek tevékenységi vágya és képességei 

nincsenek teljesen összhangban. 

□ Arra törekszünk, hogy minden munkatevékenység örömöt jelentsen a gyerekeknek, és 

teljes önállósággal végezhessék azokat. 

□ Igyekszünk elérni, hogy a gátlásos, visszahúzódó gyerekek is bekapcsolódjanak a 

munkába, különös tekintettel az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekekre. 

□ Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy vegyék komolyan, tartsák tiszteletben gyermekük 

munkáját, megbízatásait, legyenek segítségére annak elvégzésében. 

 

Az iskolába lépés feltételei (sikerkritériumok): 

 

1.  Az egyéni megbízatásokat teljesíti  ( K )  

2. Ismeri a barkácsoláshoz használt eszközöket, szerszámokat, anyagokat ( I ) 

3. Részt vesz az udvari munkában ( A )  

4. Az étkező asztalt esztétikusan teríti meg ( K )  

5. Étkezés után az edényeket elrakja  ( K )  

6. Ismerettel rendelkezik a teremrendezéssel kapcsolatban ( I )  

7. Szívesen végez munka jellegű tevékenységet  ( A )  

8. Önállóan, örömmel, igényesen végzi feladatát ( A )  

9. Ismeri a munkavégzéshez szükséges eszközöket ( I )  

10. Ügyel saját személye és környezete rendjére ( A )  
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2.4. Szabadidős tevékenység 

 

 A szabadidő igazi tartalma: a termékeny idő-felhasználási lehetőségek közötti 

szabad választás. Ez is öntevékenység, ez is döntés. Különösen a kisgyermek számára az, 

aki eleinte a felkínált sokfajta tevékenység közül igazából nem, vagy csak nagyon nehezen 

tud választani. Egyszerre szeretne mindenütt ott lenni, mindennel játszani, mindent 

megfigyelni. A szabad, autonóm egyéniség által determinált öntevékenység egyenlő a 

döntéssel. Ennek közelébe juttatjuk el a gyermeket. Az ilyen döntést ugyanis már nem 

befolyásolják természeti szükségességek, társadalmi kötelességek. A szabadidős 

foglalkozásoknak azért kell a saját, semmivel sem helyettesíthető helyüket, és szerepüket 

kivívniuk a nevelési intézményekben, mert másképpen a gyermek sohasem tanulhatja meg, 

hogyan gazdálkodjon az önmaga számára felszabaduló. rendelkezésre álló idővel. Ebben a 

tevékenységi szférában sem képzelhető el, hogy a hosszú ideig szorosan irányított gyermek 

egyszercsak öntörvényei szerint cselekvő önálló egyéniséggé válik. A kívülről irányított 

ember, különösen, ha hozzászoktatták tartósan önállótlan helyzetéhez, nem lesz képes 

belülről, önmaga által irányított emberré válni. 

 

 Az alapvető társadalmi tevékenységeket és az individuális tevékenységi formákat 

ötvöző nevelési rendszer nem képzelhető el anélkül, hogy a társadalom tagjai elsajátítsák a 

társadalmi és egyéni lét fenntartásához és gyakorlásához szükséges képességeket. Ezeknek 

a képességeknek a sokrétűsége, elméleti és tapasztalati megalapozottsága, egymást erősítő 

és kiegészítő jellege az egyike azoknak a nagy horderejű feladatoknak, melyeknek 

megvalósítását az óvodában elkezdjük. 

A mi óvodánkban a szabadidős tevékenység szervezésére a délelőtti időszakot találjuk a 

legmegfelelőbbnek. 

 

Az óvónők által felkínált lehetőségek a következők:  

 

1. bábozás 

2. nagymozgások 

3. kismesterség 

 

 A tevékenységek között szabad választási lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek. 

Szabadidős tevékenység szervezésére minden héten két alkalommal, a hétfői és a szerdai 

napokon kerül sor, 15.30 - 16 óráig. 

A döntést nehezíti a gyermekek számára az, hogy a szabad választási lehetőség az egyik 

csoportból a másik illetve a harmadik csoportba való átlépést is lehetővé teszi, mivel azt a 

három helyszínen azonos időpontban tervezzük megvalósítani. 

Jó idő esetén a szabadidős tevékenységet az udvaron szervezzük. 

□ az épület melletti betonozott rész a bábozás 

□ a homokozónál található nagy szabad tér a nagymozgások 

□ a babaháznál lévő árnyas terület a kismesterség helyszíne. 

A szabadidős tevékenységeket fokozott felügyelet mellett szervezzük. 

 

 A gyerekeket arra szoktatjuk, hogy szóljanak, ha át szeretnének menni az egyik 

csoportból a másikba. 
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 Az óvodások napi életének ilyen formában való szervezésével nemcsak változatos, 

minden gyermek érdeklődésére igényt, tartó keretet teremtünk, hanem a csoportnál 

nagyobb közösség megismerésére, sőt kialakítására is lehetőséget biztosítunk. A csoportok 

elszigeteltségének megszüntetésével kitágítjuk a gyermek élet és mozgásterét, ami maga 

után vonja a gyermeki önállóság, kezdeményezőkészség és döntési képességek kifejlődését. 

Ugyanakkor mindezek mellett az egyéni képességek megmutatására, kibontakoztatására is 

igen hatásos eszköz ez a nevelési mód, hiszen még nagyobb lehetőséget nyújt az azonos 

érdeklődésű gyermekek kiscsoportos foglalkoztatásához. 

 

 

 

 

Feladataink a szabadidős tevékenységek megszervezésében:  

 

□ Törekedjünk a zárt csoportszoba tereinek kiszélesítésére. Keressük a lehetőséget arra, 

hogyan biztosíthatunk nagyobb mozgás és tevékenységi teret a gyermekeknek. 

□ Egyszerű, saját magunk és a gyermekek, alkotta eszközökkel, segítjük a gyermekek 

fantáziájának fejlődését. Különös tekintettel a hátrányos helyzetű és az etnikai 

kisebbséghez tartozó gyermekekre. 

□ Tehetségre utaló tulajdonságok felismerése, megnyilvánulási jegyek elemzése. 

Feladatunk azt a sajátos többletet megtalálni, amely a tehetséges gyermeket 

jellemezheti. Az összehasonlítás alapja a társakhoz való viszonyítás. 

 

 

Az iskolába lépés feltételei (sikerkritériumok): 

 

 

1. Ismer mozgásos játékokat ( I ) 

2. Ismeri a téri irányokat ( I )  

3. Önállóan és csoportosan is készít játékot, kelléket, ajándékot ( A )  

4. Tud különféle technikával képet alkotni, a technikát önállóan, a rendelkezésre álló 

anyagból megválasztani (K )  

5. Ismeri a barkácsoláshoz használt eszközöket, szerszámokat, anyagot ( I )  

6. Önállóan, örömmel, igényesen végzi feladatát ( A )  

7. Ügyel saját személye és környezete rendjére ( A )  

8. Szívesen mesél, báboz, dramatizál ( A )  

9. Néhány mesét, verset, mondókát képes emlékezetből felidézni ( K )  

     10. Folyamatosan, összefüggő mondatokkal fejezi ki magát ( K )  
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3. A komplex foglalkozások rendszere: 
 

a. Komplex rendszereket, folyamatokat értelmeznek az óvodás gyermekek szintjén. 

b. A foglalkozásokat problémacentrikusság és egy-egy vezető szempont megléte jellemzi. 

c. A foglalkozásokon tudatosan és tervszerűen integráljuk az adott problémához tartozó 

ismereteket. 

 

3.1. A társadalmi érintkezést megalapozó komplex foglalkozások 

 

3.1.1. Anyanyelv 

 Az anyanyelv a legfontosabb eszköze a szociális kapcsolatok kiépítésének és az 

emberek közötti kommunikációnak. Minden gyermek beszédét meghatározza az otthoni 

nyelvi környezet. Az óvoda fejlesztési feladatainak tehát a család, a környezet 

megismeréséből kell kiindulni és a gyermek egyéni képességeinek megismerésén, keresztül 

kell hatást kifejteni. A fejlesztésnek a gyermek élményeihez kapcsolódva és 

tapasztalatszerzéssel egybekötve lehet értelme.  

 Bőséges alkalmat biztosítunk a manipulációra, a tárgyak, eszközök használatára. 

Olyan helyzeteket teremtünk, amelyben a gyermek érzelmileg is kapcsolatba kerül 

környezetével. Érjék megszólalásra késztető, változatos és új ingerek a gyermeket. A 

kommunikációs nevelésben támaszkodunk a gyermek verbális emlékezetére. Arra 

késztetjük, hogy az újonnan megismert szavakat, kifejezéseket más szövegösszefüggésben 

is alkalmazzák. A különböző beszédszituációk egyben az önálló szövegalkotásnak, a 

helyes mondatszerkesztés el-sajátításának is kitűnő eszközei. 

Nagycsoportban feltétlenül szükséges a tegező és a magázó ragozás eltéréseinek 

gyakoroltatása, hogy a gyermekek megfelelően tudják alkalmazni a társas érintkezés e 

sajátos nyelvi kettősségét.  

A másik a szócsonkítás, amely azonban zavarhatja a szókép kialakítását: fagyi, ovi, csoki, 

zsepi, stb. 

A gyermekek ismerjék meg és használják is - a teljes értékű szóalakokat. 

A nyelvi játék a beszédfejlesztés egyik eszköze, egyszerűbb formái már a kiscsoportban is 

eredményesen alkalmazhatók. 

 

A környezet példamutató, tiszta és szép beszéde mintát nyújt, ösztönzést ad a 

kisgyermeknek a beszédre. Különösen fontos az, hogy ügyeljünk beszédünk stílusára, a 

hanglejtés, a dinamika, a hangsúly megfelelő alkalmazására. Beszédünk legyen érthető, 

egyszerű és világos. Figyeljünk arra, hogy a gyermekek mindig választ kapjanak 

kérdéseikre. Ne vegyük el a gyermekek kedvét állandó javítással és figyelmeztetéssel a 

folyamatos beszédtől. Dicsérjük és biztassuk a bátortalanabb gyermekeket, serkentsük őket 

a beszédre. A gyermekek anyanyelvi fejlettségét folyamatosan kísérjük figyelemmel. 

Figyeljünk arra a gyermekre, amelyik beszédhibával, beszédgátlásossággal, beszédbeli 

elmaradással küzd. Szükség esetén kérjük szakember segítségét. 
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Feladataink az anyanyelvi nevelés fejlesztésében: 

 

□ Beszélgetésre alkalmas nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megvalósítása  

□ A beszédöröm biztosítása: arra neveljük a gyermekeket, hogy bátran nyilatkozzanak 

meg, mondják el élményeiket 

□ Lehetőséget teremtünk minden gyermeknek a folyamatos beszéd gyakorlására 

□ Képessé tesszük a gyermekeket arra, hogy tudjanak másokat is meghallgatni. 

□ A gyermekek szókincsének folyamatos bővítése 

□ A beszédszínvonal emelése olyan formában, hogy a gyermekek képesek legyenek a 

nyelvi kifejezés eszközeit variálni 

□ Beszédmegértés fejlesztése 

□ Beszédtechnika fejlesztése, a helyes kiejtés gyakorlása 

□ A gyermeki kérdések inspirálása, megválaszolása 

□ A beszédhibák megfelelő módszerekkel történő javítása, amennyiben szükséges 

szakember bevonásával.  

□ A beszédképesség olyan mértékű fejlesztése, hogy beiskolázáskor a gyermek feleljen 

meg az iskolakészültség tőle elvárható szintjének. 

□ Fokozott figyelemmel a hátrányos helyzetű és az etnikai kisebbséghez tartozó 

gyermekekre. 

□ Tartalmas, jól szervezett együttműködés kialakítása a szülőkkel, mely 

segítőkészségben, a nevelési elvek tisztázásában és összehangolásában, a gyermek 

fejlődése érdekében kifejtett meggyőződésen alapuló, az otthon is hasznosítható 

gyakorlati tanácsban nyilvánul meg. 

 

 

Az iskolába lépés feltételei (sikerkritériumok): 

 

1. Szívesen mesél, báboz, dramatizál (A) 

2. Gondosan bánik a könyvekkel (A) 

3. Ismer néhány mesét, verset, mondókát (A) 

4. Folyamatosan, összefüggő mondatokkal fejezi ki magát (K) 

5. Udvariassági kifejezéseket használ (A) 

6. Beszéde tagoltsága, hangsúlya, hanglejtése megfelel anyanyelvünk követelményeinek 

(K) 

7. Várja, igényli a mesehallgatást (A) 

8. Ismer anyanyelvi játékokat (I) 

9. Ismeri a leggyakrabban használt szavak jelentését (I) 

10. Minden magán- és mássalhangzót tisztán ejt (K) 

 

 

3.l.2. Matematika 

 Helyi nevelési programunkban a komplex óvodai foglalkozások keretén belül 

megvalósuló fejlesztésre kívánjuk a hangsúlyt helyezni. Felfogásunk azonban a 

matematikai nevelés önállóságát is hangsúlyozza. Ez nem jelenti természetesen azt, hogy a 

matematikai nevelés nem komplex formában a gyermek észlelésére, érzékelésére és 

megismerési vágyára épülve valósulna meg. Óvodánkban a gyermek életkori sajátosságait 

figyelembe véve a matematikai tanulás több formája valósul meg:  

□ utánzásos, minta - modellkövető 

□ spontán játékos tapasztalatszerzésre 
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□ általunk irányított megfigyelésre épülő 

□ gyakorlati problémafelvetés és feladatmegoldás 

□ a  gyermeki kérdésekre,  válaszokra adott magyarázatok  

□ általunk kezdeményezett foglalkozások kötött vagy kötetlen formában 

 

 A gyermek már az óvodába kerülés előtt felfigyel a dolgok mennyiségi és minőségi 

összetevőire. Érdeklődéssel fordul a matematikai információk felé. Építhetünk ezekre a 

korai tapasztalatokra, még akkor is, ha azok pontossága csak a gyermek számára fontos, 

érzelmileg hangsúlyos helyzetekben megbízható. Az óvodáskor jellemző gondolkodási 

sajátosságokkal /invariancia, állandóság hiánya/  a matematikai nevelési folyamán is 

számolni kell. 

Az óvodáskort jellemző fejlődésbeli egyenetlenség, a korai családi fejlesztés eltérései azt 

sugallják, hogy a matematikai nevelés terén két életkori szintet jelöljünk meg: 

 

- Az első szint: bevezetés a matematikába, -  általában a gyermek 5. életévéig tart.  

  Feladata: a matematikai kíváncsiság  és érdeklődés kibontakoztatásának segítése, a 

matematikai  beállítódás, szemlélet megalapozása. 

- A második szint: az intenzív fejlesztés szakasza,  - az 5-6-7. életévben. 

   Feladata: az iskolai alkalmassághoz szükséges tapasztalatok megszereztetése, 

részképességek, gondolkodási műveletek, szokások elsajátítása. Eligazodás a gyakorlati 

életben a tevékeny élet megkedveltetése.  

 

 A tevékenységek végzése, a folyamatos cselekedtetés rengeteg olyan szituációt hoz 

felszínre, ahol természetes környezetben folyhat a matematikai tapasztalatok szerzése. A 

perceptuális, a motoros, a verbális és a szociális tevékenységek aktív átélése együttesen 

nyújt lehetőséget a matematikai ismeretek és összefüggések megláttatására. A komplex 

foglalkozások alkalmat adnak arra, hogy a korábban mozaikszerűen megszerzett 

benyomásokat rendszerezzük, a megfigyelések, tapasztalatok körét szélesítsük és 

mélyítsük, a spontán tanultakat rögzítsük. Bármilyen gyakori is a játékban és egyéb 

tevékenységekben szerzett, belső érdeklődésből fakadó tanulás, a gyermek negyedik 

életéve után egyre gyakrabban igényli és képes is kisebb-nagyobb csoportokban az általunk 

irányított formában a mélyebb és sokoldalúbb összefüggések feltárására. Jelenlétünk és a 

társak jelenléte mobilizálja a gyermek tanulási teljesítményét, tudását, viselkedésének és 

magatartásának tartalékait.  

 

 

Feldolgozásra javasolt témák:  

 

□ Minőségi eltérések megfigyeltetése /nagyobb, hosszabb, magasabb, szélesebb/. 

□ Mennyiségi eltérések megfigyeltetése /sok, kevés, több, kevesebb, semmi, eggyel több, 

a 6 több mint az 5/. 

□ A mennyiségi eltérések megállapítása /párosítás, csoportosítás, számlálás, bontás/. 

□ Tő- és sorszámlálás /kb. l5-ig/. 

□ Testek körberajzolása, színezése /síkformák, kör, háromszög, négyszög,  ill. gömb, 

kocka/. 

□ -Azonosság, egyenlőség megfigyelése /színezés, tépés, vágás, festékfolt, ugyanannyi/. 

□ Becslések, mérések /felület, térfogat/. 

□ Vonalak megfigyeltetése /áthúzás, beszínezés, egyenes, ferde, görbe vonal rajzolása, 

zárt vonalak/. 
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□ Térbeli tájékozódás /nagymozgás térben, tükörben, tárgyakhoz viszonyítva, testrészek 

mozgatása párhuzamosan, ellentétesen, testrészek helyzetének változtatása/. 

□ Tárgyak-tárgyképek, ill. ezek részeinek absztrakt jelzések értelmezése, számlálása, 

másolása. 

 

 A matematikai nevelése tartalmának szoros kapcsolatban kell lennie az életre 

neveléssel. A gyermeket körülvevő környező valóság mennyiségi és térbeli viszonyai, 

formái természetes napi szituációkban megfigyelhetők. Tevékenykedés közben a 

megismerő képességek /érzékelés, észlelés, megfigyelés, emlékezés, tapasztalás, megértés, 

problémalátás, problémamegoldás/ fejlesztése szinte észrevétlenül megvalósítható. Játék- 

és szabadidőben folyamatosan létrejöhetnek olyan szituációk, melyek alkalmasak 

matematikai tartalmak közvetítésére és ezt felismerve az adódó lehetőségeket kihasználjuk.  

 

 

A matematikai nevelést négy feladatrendszerben valósítjuk meg: 

 

1. Tanulás 

2. Társas és közösségi tevékenység  

3. Munka  

4. Szabadidős tevékenység 

 

 

Feladataink a matematikai nevelés terén: 

 

□ Feladatunk olyan eszközök és tevékenységek biztosítása, ami felkelti a gyermekek 

érdeklődését és természetes élethelyzetekben teszi lehetővé számukra matematikai 

tapasztalatok és ismeretek megszerzését. 

□ A komplex matematikai foglalkozásoknak vagy kötetlen kezdeményezéseknek minden 

esetben támaszkodni kell a gyermekek ötleteire, igényeire, aktuális élményeire. A 

matematikai képességek fejlesztését játékosan szükséges megvalósítani. 

 

 

Az iskolába lépés feltételei (sikerkritériumok): 

 

1.   Képes két kiterjedést egyenlővé tenni   ( K )  

2.   Érdeklődik a mennyiségi viszonyok irányt ( A )  

3.   Élvezettel hoz létre valamivel kisebbet, nagyobbat, kevesebbet, többet  ( A )  

4.   Ismeri a tő- és sorszámneveket ( I )  

5.   Tud tízes számkörben bontani ( K )  

6.   Tud tízes számkörben részhalmazokat egyesíteni  ( K )  

7.  Aktívan részt vesz a relációk megállapítását igénylő tevékenységekben  ( A )  

8.  Ismeri a térbeli viszonyokat, jelölő névutókat, irányokat  ( I ) 

9.  Élvezettel számlálja a számokat ( A )  

10. Tisztában van a számok mennyiségi és minőségi  

( nagyság, szín, forma ) tulajdonságaival   ( I )  
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3.2. Társadalmi gyakorlat belső összefüggéseit tükröző komplex foglalkozások: 

 

3.2.1. Természet-társadalom-ember 

 Ez a komplex foglalkozás szeretné egységben megmutatni és érzékeltetni azt, ami a 

valóságban is teljes egységben érzékelhető. A szeletelt foglalkozások nem képesek az 

életben megmutatkozó sokszínűség mellett az összefüggések feltárására. 

A világról a gyermek felé áradó észlelések, tapasztalatok, ismeretek szétaprózódtak; ez 

nehézséget okoz az összefüggések meglátásában és megértésében. 

 A tevékenységközpontú program célja az, hogy a gyermeknek segítséget nyújtson 

ahhoz, hogy a világot megismerje és megértse a maga egészében. A közvetlen 

megfigyelésre és a tapasztalatszerzésre építünk. A természet szeretetére kívánjuk nevelni a 

gyermekeket, természetközeli élettel, a természet, a környezet szeretetének bizonyításával, 

példát mutatva a gyermek számára. Azt kell benne megerősíteni, hogy mennyire összefügg 

minden egymással és milyen nagy az ember felelőssége a természeti és társadalmi 

környezet megóvása szempontjából.  

 A tapasztalatszerzés mindig a valódi környezetben történik, ezért a komplex 

foglalkozások legtöbb esetben a szabad természetben vagy az óvoda környezetében, 

udvarán zajlanak. 

" A környezet megismerésére nevelés szoros kapcsolatban van minden más nevelési 

területtel." 

 Legfontosabb feladat megismertetni a gyermeket azzal a természeti környezettel, 

amelyben él, felhívni a figyelmet annak értékeire és szépségeire. Ez képezi majd az alapját 

a később kialakuló természet szeretetének. A fák, a virágok, az apró kis állatok megannyi 

ismeretet, feladatot jelentenek a kisgyermekeknek. A séták, kirándulások, az óvoda 

udvarán és kertjében vagy az élősarokban végzett tevékenységek tanulási, tapasztalási 

lehetőséget kínálnak. 

Az önálló és csoportos megfigyelések révén értékes tapasztalatokhoz juthat a természetben 

végbemenő folyamatokról és összefüggésekről. 

 

 Már az óvodában felkészítjük a gyermeket arra, hogy társadalomban élünk, ami 

közvetlen környezetünkön keresztül hat ránk. A gyermeket demokratikus társadalmi 

rendben való élésre készítjük fel, amelyben különböző vélemények, értékítéletek lehetnek 

egymás mellett. Megéreztetjük a gyermekekkel, hogy mindenkinek lehetősége van saját 

lelkiismeretének megfelelően dönteni. A tolerancia, mások véleményének, érzéseinek és 

gondolatainak tiszteletben tartása arra nevelni a gyermeket, hogy képes legyen elfogadni 

másokat. 

 Mindez a társadalomban való harmónikus, kiegyensúlyozott élethez feltétlenül 

szükséges. Ide tartozik a mások: idősebben, felnőttek, társak tisztelete és szeretete. Ilyen 

pedagógiai légkörben fejlődik a gyermek ítélőképessége és természetes viselkedési 

formájává válik a más felfogásokkal szembeni tolerancia. 

A komplex foglalkozás keretén belül a megérthető társadalmi folyamatok között még a 

gazdasági kérdések is felszínre kerülnek, pl. tényleges bevásárlás a boltban.  

Nem elvont fogalmakban gondolkodunk, hanem a gyermeket körülvevő valós természeti és 

társadalmi környezetből megismertetjük mindazt, ami megérthető és hasznosítható 

számára. 

 A szülőföldhöz, a nemzeti kultúra hagyományaihoz fűződő pozitív érzelmi viszonyt 

alakítunk ki. Ismerkedünk helyi népszokásokkal. 
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A környezetvédelmet az óvodás gyermek szintjén beépítjük a komplex foglalkozások 

rendszerébe. 

 

Fejlesztés tartalma: 

 

Témakörök az évszaknak megfelelően évszakokra bontva: 

 

Évszakok    - az ember kapcsolata 

 - legfontosabb jellemző jegyei 

 - állatok: vadak, vadon élők, háziak, rovarok, madarak 

 - növények: kerti, vad és gyógynövények, gyümölcsök 

 - közlekedés - társadalmi környezet, emberek munkája  

 - színek, színárnyalatok 

 - környezetvédelem 

 - jelesnapok, hagyományok 

 

 

2.1.2. Születéstől - felnőttkorig 

 A természet - társadalom - ember fogalomkörhöz szorosan kapcsolódnak és a 

nevelés egészében jelen vannak azok a mozzanatok, amikor a gyermekek újrajátsszák 

életüket. Újraélik az óvodában mindazt, amit a mindennapokban, a családban, az óvodában 

vagy tágabb környezetükben tapasztalnak, látnak, hallanak. Ez nemcsak arra ad lehetőséget 

a gyermeknek, hogy a benne levő feszültségek feloldódjanak, hanem elősegíti számára a 

társadalomban való későbbi bekapcsolódást, szocializációdást. 

 

Témakörök: 

 

□ Testünk 

□ Napszakok, a hét napjai, hónapok, év, évszakok 

□ Család - szülők munkahelye - foglalkozások 

□ Óvodánk környéke, /iskola/ 

□ Községünk, élete, nevezetességei 

 

 A szokások elsajátítása a társadalomban való beilleszkedéshez szükséges 

magatartásformák, kialakítása valósulhat meg játékosan, a gyermek érdeklődésének és 

igényeinek figyelembe vételével. 

Ez a komplex foglalkozás hagyományos értelemben nem is nevezhető foglalkozásnak, 

hiszen játékidőben, szabadidőben, vagy a nap bármely időszakában megvalósíthatók az itt 

jelentkező feladatok. 

 

 

Feladataink a tevékenységek megszervezésében: 

 

□ Olyan feltételeket igyekszünk teremteni, amelyek lehetővé teszik minél több tapasztalat 

szerzését a természetben. 

□ Tudatosan törekszünk arra, hogy minél több élményt gyűjtsenek a gyermekek saját 

természeti és társadalmi környezetükből. 

□ Igyekszünk biztosítani minden eszközt és lehetőséget a gyermekeknek a természetben 

való folyamatos tevékenykedtetéshez. 
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□ A foglalkozásokat lehetőség szerint a szabad természetben szervezzük meg.  

□ Megteremtjük a feltételét a csoportszobai természetsarok kialakításának, 

gyarapításának, gondozásának. 

□ Fontos feladatunknak tartjuk a környezetvédelem és természetvédelem ránk háruló 

feladatainak minél színvonalasabb megoldására, illetve azokhoz szükséges feltételek 

biztosítására való törekvést. 

□ Az óvónő tájékoztatja a szülőket e munkáról: 

□ Ismerjék fel a gyermek környezet iránti érdeklődésének fontosságát. 

□ A család is vegyen részt a környezetvédelemben.  

□ A hátrányos helyzetű és tehetséges gyermekek fejlesztése érdekében végzett egyéni 

felzárkóztatás és tehetséggondozás is munkánk fontos része. 

□ Kapcsolattartás a helyi környezetvédelmi szakemberrel. 

 

 

 

 

 

Az iskolába lépés feltételei (sikerkritériumok): 

 

 

1. Képes megkülönböztetni az évszakokat  ( K )  

2. Képes megkülönböztetni a hét napjait, a hónapokat ( K )  

3. Képes megkülönböztetni a napszakokat  ( K )  

4. Aktívan részt vesz a környezetében lévő növények, állatok megismerésében ( A )  

5. Részt vesz a növénygondozásban, állatgondozásban  ( A )  

6. Környezetéről elemi ismeretekkel rendelkezik. Tudja lakcímét, testvérei nevét, 

szülei foglalkozását,saját születési helyét   ( I )  

7. Érdeklődéssel fordul környezete közlekedésének legfontosabb szabályai, illetve a 

közelben lévő közintézmények felé ( A ) 

8. Ismeri testrészeit  ( I )  

9. Ismeri a színeket, azok világosabb, sötétebb árnyalatait ( I )  

10. Szívesen részt vesz környezetvédelem  

            és a természetvédelem reá háruló munkájában ( A )  

 

3.2.2 Művészeti tevékenységek 

 A művészet ismerete, szeretete, esetleg valamely művészeti ág művelése az 

egyetemes emberi kultúra megismerése már óvodáskorban elkezdődhet. Az esztétikum már 

nagyon korai életkorban hat a kisgyermekre.  

A művészet hat a gyermek lelki fejlődésére, személyiségének alakulására. Felelőséggel kell 

tehát megválogatni, melyek legyenek korai gyermekkorban az első élményei, hogy később 

esztétikai érzésük, ízlésük a megfelelő irányba fejlődjön.  

Művészeti élmények nélkül szegényebb lenne a személyiség, hiszen a művészet tágítja a 

világot: az érzelmi életet gazdagítja, a képességeket fejleszti, a világban való eligazodást 

biztonságosabbá teszi. Csiszolja az érzékszerveket, vagyis látni és hallani tanít. A 

környezet alapos megfigyelésére szoktat, és arra nevel, hogy az ember alkotta értéket meg 

kell becsülni. 
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 Nagyon fontos a művészeti nevelés szempontjából az, hogy esztétikus, egyszerű, 

átlátható, nyugalmat árasztó környezet vegye körül a gyermeket. A szépen berendezett 

csoportszoba, az óvoda esztétikussága és harmóniája komoly hatást gyakorol a gyermekre. 

 Az eredményes művészeti nevelésben meghatározó szerepünk van. Jól kell 

ismernünk a gyerekeket, tájékozottnak kell lennünk az irodalom, a zene, a képzőművészet 

területén, ismernünk és szeretnünk kell a természet adta szépségeket, és ezekkel meg kell 

ismertetnünk a gyerekeket életkoruknak megfelelő szinten. A művészet nemcsak 

megismerés és az érzelmek kultúrája, hanem tevékenység is, vagyis: alkotás. 

Gyermekeinkhez úgy kerül közel a művészet világa, hogy maguk is rendszeresen 

tevékenykednek a művészet valamelyik ágában. Az fogja szeretni és érteni a zenét, aki 

gyermekkorában sokat és jókedvvel énekelt; a képzőművészetet az, aki képzelőerejét 

szabadon engedve rajzolt, mintázott, stb. 

A művészeti nevelés mindenek előtt az egyéniség színeinek kibontakozását jelenti. Ezért 

sohasem célszerű sémákat, felnőtt által kigondolt elképzeléseket megvalósíttatni a 

gyerekekkel. Mindig arra törekszünk, hogy ő maga találja ki és valósítsa meg elképzeléseit, 

csupán akkor nyújtunk ehhez segítséget, ha azt a gyermek maga kéri és igényli. 

 A kreativitás az alkotó gondolkodás és cselekvés kialakítása a művészeti 

tevékenységek legfontosabb feladata. Akinek van fantáziája, vannak ötletei, aki problémák 

megoldásán dolgozik, aki gondolatait és érzéseit ki tudja fejezni, aki önmagát új, másfajta 

módon éli meg, az kreatív ember. Az újat alkotás, a változások elindítása, az önálló 

egyéniség kifejezése szintén a kreatív emberek sajátossága. Az óvodáskorban hihetetlenül 

nagy lehetőségei vannak a kreatív képességek kibontakoztatásának. Az óvodában a 

gyermekek kreativitásának megnyilvánulását elsősorban az oldott légkör, a nagy mozgás és 

szabadságtér, valamint a megfelelő eszközök biztosítása segíti elő. Minél több alkalmat 

adunk arra, hogy a gyermekek érzéseiket, gondolataikat, ötleteiket a játékban, az ének-

zenében, a bábozásban, a rajzolásban, stb., kifejezésre juttassák. A tapasztalatszerzés itt is 

alapvető fontosságú feladat. Minél több eszközzel ismerkednek meg a gyermekek, minél 

biztosabban kezelik azokat, annál több lehetőségük adódik önmaguk kifejezésére. 

 A művészeti tevékenységek fogalom rendkívül sokrétű, összetett és komplex 

jellegű. Ebbe a fogalomkörbe a mese-vers, az ének-zene, a bábozás, a játék, a dramatizálás, 

a festés, az agyagozás, a rajzolás, a barkácsolás éppúgy beletartozik, mint a környezet 

esztétikája. A művészeti tevékenységek tehát nem egy foglalkozást jelölnek, hanem olyan 

tevékenységeket, melyeket játékidőben vagy a szabadidőben éppúgy gyakorolhatnak a 

gyermekek, mint a nap folyamán bármikor. A komplexitás itt nem jelent mást, mint az 

életben egyébként előforduló jelenségek megörökítését valamilyen formában. 

  

 A művészeti nevelés nem korlátozódhat azokra, akikből majd művész válhat. 

Mindenkiben van annyi hajlam a művészet iránt, hogy jó ízlésű, értő befogadóvá tud válni, 

és örömét leli a művészeti tevékenység egyik vagy másik fajtájában. 

 

 

MESE-VERS, DRAMATIZÁLÁS, BÁBOZÁS 

 

 A mese-vers, dramatizálás, bábozás tevékenységeit az óvodáskorú gyermekek 

alapvető szükségletének, az anyanyelvi nevelés mással nem pótolható lehetőségeinek 

tartjuk a művészeti nevelésen belül. 

Mint más tevékenységek, ezek is túlnőttek a foglalkozás keretein. Szükségesnek tartjuk, 

hogy minden nap meséljünk, vagy verseljünk valamilyen formában, reggel vagy délben, 

elalvás előtt vagy délután.  
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A gyermekirodalmi alkotásokat a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően válogatjuk 

ki. 

 

 

Népi mondókák témái: 

 

□ a gyerekek testrészeihez, azok mozgásához kapcsolódóak 

□ állatokhoz, környezethez kapcsolódóak 

□ labdázók, kiszámolók, felelgetők 

 

A "zeneiség", a lüktetés és a mozgáskíséret kapcsán könnyen bevéshető játékos szituációt, 

esztétikai élményt teremtenek a kisgyermek számára, egyúttal hallási emlékezetet, 

hangzókiejtést, ritmusérzéket fejlesztenek, szókincset bővítenek. 

 

 

 

Versek:  

 

□ jeles szerzők ritmikus, zenei hatású, népi ihletésű játékos versei 

□ vidám, groteszk, humoros, érdekes hangzású versek 

□ egyre elvontabb, több költői kifejező eszközt tartalmazó, de a gyermekkor 

élményvilágára épülő versek 

 

Zeneiségük, hangutánzó és hangulatfestő szavaik révén önkéntelenül beívódnak az 

ismétlések során a gyermekek emlékezetébe. 

 

Mesék:  

□ állatmesék 

□ halmozó- és láncmesék 

□ tréfás mesék 

□ Tündérmesék 

□ verses mesék 

□ folytatásos mesék 

□ meseregények 

 

Elbeszélések 

 

 Elsősorban a magyar népmesekincs megismertetését tartjuk elsődleges 

feladatunknak, de válogatunk a cigány és más népek meséi közül is. 

A mesék a gyerekek lelkikonfliktusainak témáit szövögetik történetekké. Az 

átváltozás motívuma, az ellentétek kedvelése, az ismétlések, a veszély-megmenekülés 

helyzetei, a kompenzálás, a vágyteljesítés dinamikája, a tudatszintek váltása teszi lelki-

szellemi élménnyé. A cselekmény pszichológiai igazságával és a szöveg irodalmi 

értékeivel elbűvöli a gyermeket. A mesében és a gyermekek érzelmi- és gondolatvilágában 

ugyanaz a képszerűség és szélsőség uralkodik. 

 

Tanít - szórakoztat:  

□ mozgásba hozza a képzeletet 

□ érzelmileg eligazít /azonosulás - elutasítás/ 
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□ megoldási modelleket, rendező elveket, viszonyulási lehetőségeket kínál 

□ erkölcsi normákra, szabadságra nevel, magatartást formál. 

 

Bábozás, dramatizálás:  

 

 A kedvenc meséiket elbábozzák, dramatizálják a gyerekek. A hozzá szükséges 

eszközök készítésébe esetenként be is kapcsolódnak. A dramatizálásokat a gyermekek 

képzelete teszi élővé, játékossá. Minél fejlettebb a képzeletük, annál nagyobb örömet 

szerez nekik valamilyen szerep vállalása, annál jobban tudja mozdulataival 

megszemélyesíteni a szerep jellegzetességeit. 

 A játékon túl óriási szerepe van a beszédkészség fejlesztésében a hallott szöveg 

reprodukálásával, a szabad improvizálással.  

Elősegíti a társak közötti kommunikációs fejlődést is. Oldja a feszültségeket.  

Gondot fordítunk a tehetséggondozásra.  

A könyvek szeretetére, megbecsülésére próbálunk ösztönözni. 

Lehetőség szerint felhasználjuk a gyermekek óvodán kívül szerzett irodalmi élményeit.  

 

Az iskolába lépés feltételei (sikerkritériumok): 

 

1. Szívesen mesél, báboz, dramatizál (A) 

2. Gondosan bánik a könyvekkel (A) 

3. Ismer néhány mesét, verset, mondókát (A) 

4. Folyamatosan, összefüggő mondatokkal fejezi ki magát (K) 

5. Udvariassági kifejezéseket használ (A) 

6. Beszéde tagoltsága, hangsúlya, hanglejtése megfelel anyanyelvünk követelményeinek 

(K) 

7. Várja, igényli a mesehallgatást (A) 

8. Ismer anyanyelvi játékokat (I) 

9. Ismeri a leggyakrabban használt szavak jelentését (I) 

10. Minden magán- és mássalhangzót tisztán ejt (K) 

 

 

VIZUÁLIS TEVÉKENYSÉGEK 

 

 Ezek a tevékenységek a gyermekek kedvencei közé tartoznak. A gyermekek 

számára megszokott és elérhető helyen mindig rendelkezésre áll többféle anyag és 

eszköz, amivel a fantáziájuknak megfelelően dolgozhatnak, alkothatnak. Minden 

csoportszobában biztosítunk egy kis polcot vagy szekrényt, ahol a barkácsoláshoz 

szükséges eszközöket, felszereléseket, anyagokat tároljuk, szükség szerint a nagyobbak 

szerepjátékukhoz kiegészítő eszközöket készíthetnek, a kisebbek is örömmel 

ismerkedhetnek a különböző szerszámokkal.  

A vizuális- és munkatevékenységeket összehangoljuk mivel a szabad, önálló 

tevékenykedés gyakran jár együtt viszonylagos rendetlenséggel. 

  

 A vizuális nevelés célja a látás fejlesztése mellett az, hogy képessé tegye a 

gyerekeket a szép érzékelésére, valamint létrehozására. A megfigyelés és alkotás által 

formálódnak a gyerekek képzetei, gazdagodik élmény- és fantáziaviláguk, tartalmasabbá 

válnak fogalmaik.  
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 A tevékenységek megszervezéséhez kitűnő pedagógiai alapot adnak az évszakok 

változásai, a természet szépségei, a gyermek által megérthető világ tárgyai és eseményei. 

Ugyancsak kitűnően hasznosíthatók az ünnepek, melyek érzelmileg is közel állnak a 

gyerekekhez és megmozgatják a fantáziájukat. Ahhoz, hogy kibontakozhasson 

alkotókedvük önállóság szükséges. Az ötlettől a megvalósításig főként bátorítást, 

útmutatást és dicséretet várnak.  

 A vizuális tevékenységek az önkifejezés módjai. Lehetőséget adnak a gyerekeknek 

arra, hogy gondolataikat, érzelmeiket, problémáikat kifejezzék, feldolgozzák. Ehhez 

eszközöket biztosítunk, és lehetőséget teremtünk, hogy a gyerekek szabadon fantáziálva 

megvalósítsák, kifejezzék önmagukat. 

  

Célunk: hogy a tevékenységeket örömmel, szívesen végezzék, hiszen ez által fejlődik 

alkotóképességük, kézügyességük, fantáziájuk, formálódik személyiségük.  

Az óvodába lépés pillanatától lehetőséget adunk a gyerekeknek a különféle anyagok 

megismerésére, az egyes technikák elsajátítására, gyakorlására.  

 A gyerekek alkotásait az év folyamán néhány alkalommal kiállítjuk az óvodában, 

hogy a szülők is láthassák milyen vizuális tevékenységi formákkal segítjük gyerekeik 

személyiségének fejlődését.  

 

 

Óvodánkban a következő vizuális tevékenységi formák megismerésére és 

gyakorlására adunk lehetőséget: 

 

I. Építés 

a) rakosgatás, térbeli alakzatok építése különböző anyagokból /vár, torony, alagút, stb.,/ 

b) térbeli alakzatok létrehozása körben állással, mozgással, összefogódzással /nyitott-zárt 

körök, egyenes, kanyargó sor, stb./  

c) nagy makettek, térrészek berendezése /orvosi rendelő, könyvesbolt/ 

d) manipulatív tevékenységek közbeni tapasztalás 

 

II. Plasztikai munkák  

a) mintázás, makett, báb, játékkészítés sokféle anyagból 

b) papírmunkák /gyűrés, tépés, nyírás, ragasztás, hajtogatás/ 

c) konstruálás 

d) szövés, fonás, varrás, gyöngyfűzés 

 

III. Képalakítás 

a) rajzolás különféle eszközökkel / ceruza, zsírkréta, színes ceruza, filctoll, tus, homokba 

pálcikával, táblára- aszfaltra színes krétával/ 

b) festés: vízfestékkel, temperával 

c) festés ujjal, tenyérrel, ecsettel 

d) különböző anyaggal festéknyom 

e) festés szárazlapra, nedves lapra 

f) zsírkréta+festék, gyertya+festék 

g) grafikai eljárások:  

h) karcolás agyagba, sógyurmába, gipszbe- festés temperával, vízfestékkel 

i) viaszkarc 

j) kollázs, montázs, applikálás 

 



 60 

IV. Környezetalakítás 

a) gyűjtött anyagok rendezése, felhasználása 

b) udvarrendezés 

 

V. Találkozás műalkotásokkal  

kép, dísztárgy, foto, festmény, grafika, népművészeti tárgy 

képnézegetés, képolvasás, képválogatás, gyönyörködés 

 

Az iskolába lépés feltételei (sikerkritériumok): 

 

1. Örömmel, saját kezdeményezésére ábrázol  ( A )  

2. Képalkotásban kifejezi gondolatait, élményeit  ( K )  

3. Elképzelés után meseszereplőket stb. hangulatot is kifejez, jellegzetes színekkel, 

formákkal, mozgással ábrázol  ( K )  

4. Ismeri az olló használatát és a papírhajtogatást  ( I )  

5. Önállóan és csoportosan is készít játékot, kelléket ajándékot  ( A ) 

6. Téralakításban építésben másokkal együttműködik  ( A )  

7. Ismeri a színeket és azok árnyalatait  ( I )  

8. Emlékezet utáni témákban a részleteket is ábrázolja  ( K )  

9. Örömmel készít díszítő, tervező feladatot változatos színekkel, rajzolással, 

festéssel, papírmunkával stb.  ( A )  

10. Ismer különféle technikákat, amelyekkel képet alkot ( I )  

 

 

ÉNEK-ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC 

 

 Az óvodai ének-zene nevelésnek jelentős hagyományai vannak. A magyar 

népdalok, mondókák, gyermekdalok világa ma is élő és felhasználható hagyomány. 

A különböző évszakokhoz, a télapóhoz, a karácsonyhoz, a farsanghoz, az anyák napjához, 

az évzáróhoz, a gyermekek születés- és névnapjának megünnepléséhez kapcsolódik olyan 

dalanyag, melyet megismertethetünk a gyerekekkel. A néphagyományőrzés mellett a 

Kodály alkotta módszer is folyamatosan megújulva megtartotta kapcsolatát az életre 

neveléssel. Az ének-zene és az ehhez kapcsolódó mozgás ugyanúgy az óvodai 

mindennapok része, mint a napi mesélés vagy séták és kirándulások. 

A komplex foglalkozások inkább összefoglalják, elmélyítik a gyermekek ismereteit és 

alkalmat adnak a képességek fejlesztésére.  

 

 

A zenei képességek fejlesztését a következő területeken végezzük: 

 

1. A ritmusérzék fejlesztése területén: 

□ Egyenletes lüktetés, ritmus érzékeltetése dalokhoz, mondókákhoz. A kettő 

összekapcsolása.  

□ Szünet jelzése. 

□ Dal felismerése ritmusról. 

□ Ritmus-visszhang, kérdés-felelet játék, improvizáció. 

□ Dalok, mondókák tempója, gyors-lassú megkülönböztetése.  

□ Játékos mozgások, tánc, térformák gyakorlása. 

□ Ütőhangszerek használata. 
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2. A hallásfejlesztés területén: 

□ Éneklési készség alakítása. 

□ Magas-mély hangok érzékelése, a dallamvonal térben mutatásával történő ismerkedés. 

□ Halk-hangos megkülönböztetése. 

□ Dinamikai és tempó elemek összekapcsolása. 

□ Hallás finomítása hangszín, hangirány, hangtávolság megállapításával.  

□ Dallamok felismerése. 

□ Dallam bújtatása. 

□ Motívumok éneklése, visszhang-játék. 

□ Kérdés-felelet, zenei improvizáció. 

□ Zenehallgatás. 

 

 A zenehallgatás feladata, hogy a gyermek megtanuljon szívesen, türelmesen 

hallgatni, befogadni, figyelni zenét, dalt, zenei hangokat. 

Gerincét éppúgy, mint a játékdalokét a magyar népdalkincsből merítjük, de válogatunk a 

cigány és más népek dalaiból is. 

 Az énekes játékokon keresztül jutnak el a gyerekek a ritmus elemein túl a zenei 

fogalompárok megértéséig, a zenei emlékezetük, a fantáziájuk, a belső hallásuk 

fejlődéséhez. Tartalmuknál, formájuknál fogva közel állnak a  3-7 éves gyerekek érzelmi-  

és képzeletvilágához, kifejezőkészségéhez, ennél fogva segítségükkel játékosan "táncra" is 

nevelhetünk óvodásaink. 

 Gazdag mozgásanyagú, változatos térformájú mondókás, dalos táncbetéttel 

látványossá tehetjük óvodai ünnepélyeinket, miközben gyerekeinket a zene és a mozgás 

egyidejű hatásával emocionális és intellektuális élmény forrásához is juttatjuk.  

 Az élményt nyújtó közös éneklés, körjáték vagy a mondókázás a művészeti és az 

esztétikai nevelés szempontjából is kitüntetett helyet kap. A Kodály Zoltán útmutatása 

alapján Forrai Katalin által kidolgozott óvodai ének-zenei nevelés alapjaira épülő fejlesztés 

a tevékenységközpontú óvodai nevelésen belül hatékonyan megvalósítható. Ezzel 

biztosítható a gyermekek ének-zenei kultúrájának megalapozása, a néphagyományőrzés és 

az ének-zenei nevelés színvonalának megőrzése. 

 

 

Az iskolába lépés feltételei (sikerkritériumok): 

 

1. Élvezettel hallgat zenét  ( A ) 

2. Szívesen rögtönöz ritmust, mozgást, dallamot ( A ) 

3. Ismer néhány dalt, mondókát  ( I ) 

4. Tud dallamot, vagy ritmusmotívumokat egyénileg visszaénekelni, visszatapsolni ( 

K ) 

5. Tud társaival térformákat alakítani  ( K ) 

6. Várja és igényli a társaival együtt végzett mozgásokat, táncmozdulatokat ( A )  

7. Tud élvezettel, irányítás nélkül játszani néhány énekes játékot  ( A )  

8. Felismeri halk- hangost és tud halkan, hangosan énekelni, beszélni  ( K )  

9. Ismeri az egyenletes lüktetést és a ritmust, valamint az ahhoz tartozó mozgásokat  

(K )  

10. Ismer hangszereket  ( I ) 
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Feladataink a művészeti tevékenységek megszervezésében: 

 

□ Úgy alakítjuk ki a gyermekek bevonásával a csoportszobát, hogy ott a különböző 

tevékenységet kereső gyermekek nyugodtan, kényelmesen dolgozhassanak.  

□ Lehetőségeinkhez képest minél több eszközt, időt és helyet biztosítunk a művészeti 

tevékenységek gyakorlásához, ezzel is ötletet adva a gyermeki fantáziának. 

□ Lehetőséget nyújtunk a vizuális és kommunikációs tevékenységek összekapcsolására. 

□ Elősegítjük a gyermekek önálló elképzeléseinek megvalósítását. 

□ Lehetőséget adunk a gyermekeknek arra, hogy minél több élményt átélve 

megvalósíthassák elképzeléseiket. 

□ A mindennapi mesélés, verselés, mondókázás, éneklés során ügyelünk a gyermekekkel 

való szoros érzelmi kapcsolat, a meghitt légkör megteremtésére. 

□ Igyekszünk fejleszteni vizuális technikai ismereteinket, folyamatosan bővíteni mesés, 

verses, mondókás, dalos repertoárjainkat. 

□ Szabadidős programjainkon is sokféle művészeti tevékenység gyakorlására nyújtunk 

lehetőséget. 

□ Különös gondot fordítunk a hátrányos helyzetű gyerekek művészeti tevékenységeken 

keresztül történő fejlesztésére. Merítünk az etnikai kisebbség kultúrájából. 

Genetikailag magukkal hordozott fejlett zenei képességeikre építünk nevelésük során. 

□ Igényesek vagyunk a környezet formálásában, törekszünk a természetes és 

környezetbarát anyagok használatára a csoportszoba rendjében és mértéktartó 

díszítésében.  

 

 

 

 

3.3. Az egyén társadalmi feladatait tudatosító, képességeit fejlesztő ismeretek, 

tevékenységek. 

 

3.3.l. MINDENNAPI TESTNEVELÉS 

A mindennapos testnevelés jelentős helyet foglal el a tevékenységközpontú óvodai nevelési 

programunkban, mivel az óvodás gyermek testi fejlődése, fejlesztése nem képzelhető el 

rendszeres, a gyermek életkorának, fejlettségi szintjének megfelelő idejű és tartalmú 

testnevelés nélkül.  

Az előzetes tapasztalataink alapján a családok jelentős részét az jellemzi, hogy a TV és a 

videó sokszor helyettesíti a gyermek igazi mozgásos játékát és annak nagyrészét az köti le. 

Így a gyermekekkel már a kiscsoporttól kezdve a mozgást, a mozgásos játékot úgy 

megszerettetjük, hogy később igényükké váljon. Ezt úgy érjük el, hogy minden nap 

lehetőséget biztosítunk számukra a játékos mozgásra. 

 

Ismert tény, hogy a mozgásöröm és a szellemi fejlődés egymással szoros kapcsolatban áll. 

A mozgásfejlesztéshez tehát hozzátartozik, hogy maximálisan biztosítsuk a spontán 

mozgáslehetőségeket, mégpedig az egyéni sajátosságok figyelembevételével. Minden 

adódó lehetőséget kihasználunk a nap folyamán a mozgásra. A szabad levegőn való 

tartózkodást minél hosszabb ideig biztosítjuk. A gyermekek napirendjét úgy állítjuk össze, 

hogy azzal elkerüljük az egyoldalú terhelést. A mozgás és a pihenés egyensúlyának 

biztosításával sikerül a gyermekek egyoldalú igénybevételét elkerülnünk. A mozgás 
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megszerettetése, a mozgásigény kielégítése az óvodai testi nevelés fontos feladata, amit 

csak a helyesen megválasztott mozgásanyag változatos gyakoroltatásával érhetünk el.  

A megfelelő intenzitású, derűs légkörű testmozgás biztosítja a motoros képességek 

fejlődését, melynek egyre magasabb szintje előfeltétele a bonyolultabb mozgások 

eredményes végrehajtásának, ezáltal a mozgásműveltség fejlődésének. A természet erőivel 

- napfény, levegő ,  víz - történő  edzés kedvező hatását sem szabad figyelmen kívül 

hagynunk, ezért a mindennapi testnevelést a szabadban tartjuk. A mi esetünkben ez az 

óvoda udvara és alkalmanként az iskolai aszfaltos pálya. 

A nyugodt, derűs légkörű, játékban gazdag, kellő intenzitású napi 20-30 perces testmozgás 

nem csak a kondícionális és koordinációs képességek fejlődését biztosítja, hanem 

hozzájárul a gyermeki személyiség differenciált fejlesztéséhez is. 

 

 A mindennapi testnevelés objektív és szubjektív feltételei biztosítják a maximális 

fejlesztést. 

 

 

Objektív feltételek: 

 

Elsősorban a megfelelő hely biztosítása a legfontosabb. 

 

Szabadban: 

□ Füves sík terület az udvaron /futáshoz, versenyjátékhoz/ 

□ Rögzített farönkök: egyensúlyozáshoz, járáshoz, mászáshoz 

□ Megfelelő távolságban rögzített mászókák az ügyesség, erőnlét, bátorság növeléséhez 

□ Műanyag pancsoló a víz edző hatását erősíti 

□ Az állványra erősített kötélmászó a kar és a váll erősítését szolgálja 

□ Hosszabb túrák, kirándulások szervezésével növeljük teherbíró képességüket, 

kitartásukat. 

□ Az iskola aszfaltos pályáján futó- és kerékpárverseny szervezés. 

 

Az épületen belül: nagy gondot fordítunk a különböző kéziszerek tisztaságára, épségére, 

megfelelő számosságára, s hogy elérhető helyen legyenek. 

A megfelelő hely a tiszta balesetmentes eszközök előkészítése a gyermekek és felnőttek 

aktív közreműködésével történik.  

A megfelelő örömteli mozgáshoz feltétlen szükséges a gyermekek és számunkra egyaránt 

kényelmes, megfelelő öltözet. 

 

 

Szubjektív feltételek: 

 

 Személyiségünk, a testi neveléshez való viszonyunk nagymértékben meghatározza a 

gyermekcsoportban folyó mindennapos testnevelés eredményességét. A testgyakorlatok 

mintaszerű végzésével, a játékba való aktív bekapcsolódással kedvezően motiválhatjuk a 

gyermeket, építve utánzási hajlamukra, segítve a rendszeres testmozgáshoz való pozitív 

viszonyuk kialakulását. Az örömmel, derűs légkörben, együttesen végzett gyakorlás 

hozzájárul az egészséges életmód szokásainak megalapozásához is, ezért nagyon lényeges, 

hogy minden megnyilvánulásunkban tükröződjön az, hogy szívesen mozgunk együtt a 

gyermekekkel és örülünk a gyermekek mozgásban elért sikereinek. 
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A mozgásfejlesztés feladatai: 

 

□ a gyermeki szervezet sokoldalú, arányos fejlesztése 

□ a motoros képességek fejlesztése 

□ a vázizomzat erősítése 

□ a helyes testtartás kialakítása 

□ a mozgás és a játékigény természetes gyakorlatokkal és játékokkal történő kielégítése 

□ az egészség megóvása, a szervezet biológiai egyensúlyának fenntartása 

 

Feladataink a mindennapi testnevelés megszervezésében: 

 

□ Legfontosabb feladat, hogy minden nap adjunk lehetőséget a gyermekeknek minél 

hosszabb időtartamon keresztül a szabad levegőn való tartózkodásra. 

□ Biztosítsuk a gyermekek szabad mozgásgyakorlásának a feltételeit. Adjunk ötleteket, 

irányítsuk a gyermekek figyelmét a szabadban és az épületen belül is a legoptimálisabb 

terhelést biztosító napi mozgáshoz. 

□ Változatos eszközök és a gyermekek önálló, szabad mozgásának biztosításával tegyük 

lehetővé, hogy a mindennapi testnevelés örömet jelentsen a gyermekek számára. 

 

Az iskolába lépés feltételei (sikerkritériumok): 

 

1. Mozgása harmonikus, összerendezett  (K ) 

2. Tud rövid távon egyenletes iramban futni  ( K ) 

3. Ismeri a versenyjátékok szabályait  ( I ) 

4. Az egyensúlyozást igénylő feladatokat biztosan végzi  ( K ) 

5. Ismer labdatechnikai elemeket ( I ) 

6. Szeret célba dobni ( A )  

7. Élvezettel végzi a gurulóátfordulást  (A ) 

8. Szeret mozogni, kitartó a mozgásos játékokban ( A ) 

9. Várja és igényli a mozgásos játékokat  ( A ) 

10. Ismeri az irányokat ( I ) 

 

Mozgás, mindennapos testnevelés: 

A sokoldalú mozgás egész óvodai életünket átszövi. Mozgásfejlesztő eszközeink spontán 

használata egész nap folyamán biztosított gyermekeink számára. Mindennapos 

testneveléssel és irányított udvari szabályjátékokkal egészítjük ki az egész napos szabad 

mozgást. .  

Nagy gondot fordítunk arra, hogy gyermekeink mozgástevékenysége jó hangulatú 

legyen, hogy a gyermekek természetes mozgáskedvének kellő teret és időt biztosítsunk. 

Mozgásra inspiráló biztonságos környezet kialakítására törekedtünk az udvaron és az 

óvodaépületen belül egyaránt.  

A gyermek egészséges életmódra neveléséhez elengedhetetlen a levegőn való 

tartózkodás. Különösen érvényes ez a mozgásos játékra és a szabad mozgásra. 

Napirendben rögzítettük a levegőn való tartózkodás idejét, ekkor a gyermekek irányított, 

illetve spontán mozgástevékenységet végeznek. 

Gondot fordítunk a csoportszoba megfelelő szellőztetésére is, különös tekintettel a játék és 

a pihenés idejére is. 
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A mindennapi testnevelés tudatos, tervszerű alkalmazása elősegíti a gyermek testi 

képességeinek, mozgásának fejlődését, kedvező hatással van az idegrendszerre, a légző- és 

keringési szervekre, fokozza a gyermek jó közérzetét. 

Megfelelő gyakorlatokkal a helyes testtartás kialakítását és a testtartási hibák 

megelőzését is szolgálja, hozzájárul a gyermekek egészségéhez. Megalapozza azt az igényt, 

hogy minden nap, rendszeresen mozogni jó és szükséges. 

A gyermekeknek minden nap lehetőséget biztosítunk 10-15 perces szervezett 

mozgásban való részvételre. Időpontját az óvónő szabadon választja meg a rugalmas 

napirend keretei között. 

Lehetőleg a szabad levegőn, az udvaron végezzük a játékos mozgást, ügyelve arra is, hogy 

a gyerekek öltözéke megfelelő legyen erre a célra.  

A mindennapi testnevelés középpontjában a sok mozgással járó játék áll. A mindennapos 

szervezett mozgás tartalma: 

 futó játékok 

 szerepes fogó játékok 

 játékos utánzó gyakorlatok 

 ugró-, szökdelő játékok 

 szabályjátékok 

A mozgásos játék kiválasztásának szempontja mindig az a hatás, amit el szeretnénk érni a 

játék során. A mozgásos játékok fejlesztik: 

 szabálytudatot 

 téri tájékozódást 

 testsémát, oldaliságot 

 figyelmet 

 gyorsaságot 

 állóképességet 

 egyensúlyérzéket 

 tempóérzéket 

 erőnlétet 

 alkalmazkodóképességet 

 kreatív gondolkodást 

 

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a mindennapi testnevelés járuljon hozzá a mozgás 

megszerettetéséhez. Ehhez az szükséges, hogy az óvónő élénk, vidám hangulatot teremtsen 

és maga is örömét lelje a közös játékban.  

 

 

 

 

4. Az óvónő szerepe, feladatai a gyermeki tevékenységekben 
 

 Az óvodapedagógus és a gyermek aktív együttműködése 

 A hangsúly az aktív, kétpólusú együttműködésre kerül. Az aktív nevelés 

tevékenységközpontú és tevékenységre alapozott nevelés. A gyakorlatban ez azt jelenti, 

hogy a gyermeknek éppúgy lehet véleménye, elképzelése, ötlete, javaslata, mint a 

felnőttnek. 

 Ezt komolyan vesszük és beépítjük a fejlesztési elképzelésünkbe. A gyermeket 

ugyanis saját környezete, saját tapasztalatai, élményei befolyásolják, amit nem lehet 
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figyelmen kívül hagynunk a nevelés folyamatában, hanem éppen ellenkezőleg ezekre az 

élményekre, tapasztalatokra szükséges ráépíteni, megtervezni a gyermeki tevékenységet. A 

fejlesztés során abból indulunk ki, ami a gyermeket körülveszi, foglalkoztatja és érdekli. 

Ezzel válik lehetővé a gyermek aktivitásának bekapcsolása a nevelés folyamatába. 

 

 

Az óvodapedagógus modell szerepe 

 A tevékenységközpontú óvodai nevelés kulcsfontosságú szereplőnek tekint 

bennünket a nevelési folyamatban. A gyermek utánzási hajlamából következően kiemelt 

azonosulást indukáló szerepünk van. Óvodáskorban, de a későbbi életkorban is a példa a 

leghatásosabb nevelő erők egyike. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mit és hogyan 

mondunk, miként viselkedünk, hogyan öltözködünk, stb. Különösen 3-4 éves korban 

meghatározó a személyiségünk, hiszen kezdetben a gyermek teljesen kritikátlanul, 

válogatás nélkül utánoz, kizárólag a szeretett és érzelmileg hozzá legközelebb álló felnőtt 

kedvéért. 

 

 Sok múlik tehát azon, milyen értékeket preferál a gyermek környezete és azon belül 

elsősorban a család. 

Gyakran előfordulnak értékkonfliktusok a család és az óvoda között. Ilyenkor rendkívül 

tapintatosan és kizárólag a gyermek érdekeit figyelembe véve közelítünk a megoldás felé.  

 A gyermek óvodai életében átvesszük, átvállaljuk az anya szerepét. A biztonságot 

és harmóniát sugárzó egyéniségünkkel hatunk a gyermeki személyiség fejlődésére. Ezért 

gondoljuk azt, hogy a gyermek harmonikus fejlesztésének alapkövetelménye abból indul 

ki, hogy a gyermek-felnőtt kapcsolat alapja és mintája egész gyermekkoron át a gyermek-

szülő viszony. Ebben a kapcsolatban napközben helyettesítjük az anyát. A biztonságérzet 

egyik biztosítéka a testi kapcsolat, az ölelés szorossága.  Az óvodában még 6-7 éves korban 

is igénylik a gyerekek a gyakori simogatást, szeretgetést, ölelést. A gyermek és az 

óvodapedagógus aktív együttműködése a felnőttől is másfajta beállítódást, viselkedést 

igényel. El kell fogadni, hogy nemcsak mi irányítjuk a gyermeket, hanem a gyermek is hat 

ránk. Kapcsolatunk aktív és kölcsönös. Ez a pedagógusi magatartás feltételezi az önállóság, 

rugalmasság, döntési képesség, helyzetfelismerő képesség meglétét. Tudomásul kell 

vennünk, hogy olyan nevelő képes a gyermeket az életre, az önálló gondolkodásra 

serkenteni, aki maga is rendelkezik ezekkel a képességekkel. 

 

 

4.1. Felzárkóztatás 

 4.1.1. A szociális hátrányú gyermekek felzárkóztatása 

A szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek felzárkóztatása, differenciált 

fejlesztése terén legfőbb célunk, hogy az óvoda nyugodt – érzelemgazdag - derűs légköre 

segítse esetleges sérüléseik kompenzálását. A óvoda valamennyi dolgozója részéről 

elengedhetetlen a türelmes – elfogadó attitűd, a fokozott törődés, az egyénhez igazított 

elvárások; amelyek mintául szolgálnak a gyermekek számára. Különösen fontos 

integrálódásuk (kapcsolatteremtés, beilleszkedés a csoportba, tevékenységekbe) segítése. 

Feladatunk olyan társadalmi szervezetekkel, csoportokkal való kapcsolat keresése, amelyek 

ezt a hátrányt csökkenteni segítenek. 

Minden gyermek „ügyes” valamiben. Sokoldalú, önkifejezésre lehetőséget adó 

tevékenységek által segítjük önbizalmának fokozását, figyelemzavarának feloldását, 

önkontrolljának, önismeretének erősítését, a folyamatos egyéni motiváció fenntartását. 
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Ezek legfőbb eszköze is a mozgás és a társas közösségi játékok (énekes- és 

szabályjátékok). 

 

A szociális hátrányú gyermekek felzárkóztatása évek óta az IPR programunk szerint folyik 

intézményünkben (6. melléklet). 

 

Az etnikai kisebbség gyermekei számára cigány felzárkóztató programot dolgoztunk ki (2. 

sz. melléklet). 

 

Esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód megvalósítása: 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény esélyegyenlőséget, valamint 

egyenlőbánásmódot érintő rendelkezéseinek figyelembe vételével a gyermekeket érintő 

esélyegyenlőségi, egyenlő bánásmódot  programunk szerint valósítjuk meg. (5.sz. 

melléklet). 
 

Gyermekvédelmi munka:  

A gyermek- és ifjúságvédelmemmel összefüggő pedagógiai tevékenységünket kidolgozott 

program szerint végezzük (1. sz. melléklet). 

 

 

4.2. Tehetséggondozás 

 

A tehetség „felmérése” 3-5 éves korban a napi tevékenységek során történik. A 

tehetséges gyermekek számára igyekszünk olyan lehetőségeket, tevékenységeket 

biztosítani, amelyek képességeik kibontakoztatását segítik. (Társas-, és logikai játékok; 

zenei fejlesztés; nagyobb ügyességet igénylő kézműves technikák – pályázatokon való 

részvétel stb.). 
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5.  Nevelés tervezése és időkeretei 

 
 A tevékenységközpontú óvodai nevelés céljának és feladatainak ismeretében a 

pedagógiai ráhatások rendszerét a gyermekek egyéni adottságaihoz igazodva tervezzük 

meg.  

 Alapvetően fontos feladatunk a teljes nevelési folyamat tudatos átgondolása még 

akkor is, ha jelentős mértékben építünk a spontán gyermeki ötletekre, tapasztalatokra. A 

tervezésben tudatosan számításba vesszük, hogy az egyes gyermekek fejlődési üteme 

különböző és a gyermek fejlődését tekintve is különböző szinteken lehet egyik vagy másik 

képességét illetően. A fejlődés dinamikája tehát egy-egy gyermek esetében a különböző 

területeken más és más lehet. A nevelés és tanulás tervezése egy tömbben, egymással 

szoros kölcsönhatásban valósítható meg. A tervezés során mindig a 4-es feladatrendszerből 

kiindulva tervezzük meg a gyermeki tevékenységeket és ezen keresztül a szükséges 

fejlesztéseket. 

 A cél és a feladatok ismeretében a fejlesztést hosszú távon, éves periódusokban 

gondoljuk át, ám konkrét formában egyhetes periódusokban, hiszen csakis ez esetben 

nyílhat lehetőségünk a gyermekek spontán ötleteinek és tapasztalatainak begyűjtésére és a 

nevelőmunkában való felhasználására. A gyermeket foglalkoztató élmények és 

tapasztalatok éppen olyan részei a nevelésnek, mint az általunk előzetesen átgondolt és 

megtervezett feladatok. A gyermeki személyiség fejlesztése, az életre való felkészítés 

feltételezi a gyermek szűkebb és tágabb környezetében megszerzett, átélt élményeinek és 

tapasztalatainak, ötleteinek, aktuális tevékenységeinek beépítését a nevelőmunka egészébe. 

 Ezért a tervezés során külön is biztosítjuk a gyermeki tapasztalatok előre nem 

tervezhető tartalmának megjelenítését a tervező és megvalósító munkában. A gyermekek 

folyamatos megfigyelése, az óvodások élményeinek meghallgatása és közös élmények 

nyújtása a tervezés előkészítő folyamatához tartozik. A rövid időszakot átfogó tervezés 

ugyanakkor lehetővé teszi olyan nevelési alaphelyzet kialakulását, amiben a gyermek és az 

óvodapedagógus aktív egymásra hatása képes a nevelési, tervezési folyamatot befolyásolni. 

Alapvetően a tevékenységek megtervezéséből kiindulva a nevelés-tanulás komplex 

egymásra hatását figyelembe véve tervezünk. A tervezésnél nem az ismeretanyag 

növelésére, hanem a több alkalommal, sokoldalúan, különböző nézőpontból való 

megközelítésre helyezzük a hangsúlyt. Kevesebbet, de azt alaposabban, többoldalú 

tapasztalatszerzés és tevékenykedtetés segítségével tervezzük meg. 

 A heti ütemterv megírása egyben a napi vázlatot is megadja, ezért nem szükséges a 

külön vázlatírás. Ennél fontosabb azonban, hogy feljegyzéseket vezessünk a gyermekek 

fejlődési üteméről, hogy konkrét megfigyelések adjanak alapot az egyéni, differenciált 

fejlesztés megtervezéséhez. A gyermekek ötleteinek, javaslatainak feljegyzése, 

összegyűjtése a tevékenységek sokszínűségének megtervezéséhez nyújt segítséget. 

 

 

A fejlesztés módszere: 

 

 A fejlesztés módszere az egyénre szabott differenciált fejlesztés a csoport keretein 

belül. Az óvodánkban létrejövő adott lehetőségek döntik el, milyen csoportszervezési 

formát alkalmazunk. 

 Óvodánkban a mindennapi testnevelés, a "nagytestnevelés" kötött foglalkozás. A 

többi általában kötetlen. Az óvodapedagógusnak joga van szükség esetén alkalomszerűen 

kötelező foglalkozást tartani. 
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 A fejlesztés, a foglalkozás formáját nem a gyermekek életkora, hanem fejlettségi 

szintje határozza meg. A gyermekek önállóan, spontán szerzett tapasztalatai nagyon jó 

kiindulópontot jelentenek számunkra a tudatos, irányított tapasztalás megszervezéséhez. A 

világban eligazodni készülő gyermek felkészítése az életre feltételezi olyan szituációk 

megélését, ahol szabadon alkothat, dönthet, gondolkodhat, cselekedhet. 

 A lényeg mindig az legyen, hogy cselekvés közben, cselekvések sorozatában való 

aktív közreműködéssel érzékeljen, tapasztaljon, tanuljon a gyermek és valódi, a 

környezetben meglévő problémával foglalkozzon. Az óvodánk feladatai közé tartozik a 

kiemelkedő képességekkel rendelkező gyermekek felismerése és fejlesztése. A szellemi 

fejlesztés legfőbb célja abban nyilvánul meg, hogy a gyermeket aktivitásra, a problémák 

meglátására és kifejtésére bátorítjuk és képessé tesszük azok megoldására. Kreatív 

problémamegoldásra ösztönözzük a gyermeket. Ennek kialakításához mindenekelőtt az 

szükséges, hogy az óvodában legyen elegendő idő a tevékenykedésre és a 

tapasztalatszerzésre. 

 

 A nevelőmunka elemzése és értékelése folyamatos feladatunk, az értékelés 

tapasztalatai adnak támpontokat a nevelőmunka tervezésének irányvonalairól. 

 

Napirend kialakításának fő elemei: 

- Rendszeresen végzett tevékenységek (önkiszolgálással, egészséges életmóddal 

kapcsolatos teendők) 

- Művészeti tevékenységek széles skálája (a nap bármely szakában, szabad 

alkotótevékenység feltételeinek biztosításával) 

- A gyermek szabad akaratából következő spontaneitás. 

- Az eszközök, anyagok és a szabad tevékenykedtetés sokféleségének biztosítása 

- Komplex foglalkozásokon is a spontán helyzetek kihasználása. 

- Előre tervezett, irányított tapasztalatszerzés, kezdeményezés, szabadidős tevékenységek 

A hetirend és a napirend folyamatosságával, rendszerességével, rugalmasságával 

biztosítjuk a gyermek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott napi óvodai életet. A 

gyermekek egészséges fejlődéséhez, személyiségük sokoldalú fejlesztéséhez megfelelő 

időtartamú tevékenységformákat tervezünk. A napirendet és hetirendet az óvó nénik a saját 

óvodai csoport és a gyermekek egyéni szükségleteinek, igényeinek, képességeinek 

figyelembevételével határozzák meg. 

 

A nevelés időkeretei: 

 

A nevelés céltudatos megtervezése során alakítjuk ki a gyermekek óvodai 

életrendjét, időbeosztását. A hetirend és napirend az a szervezeti keret, ami biztosítja a 

gyermek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott, kiszámítható óvodai környezet 

megteremtését. A gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges a mozgásos tevékenységek 

és a pihenés váltakozó biztosítása. A napirend lehetővé teszi a szabad levegőn való hosszú 

idejű tartózkodást, a szokásrendszer kialakítását, a gyermeki tevékenységek szabad 

kibontakozását. A napirenden belül a legtöbb időt a gyermekek legfontosabb tevékenysége, 

a játék kapja. A szabad levegőn való tartózkodás, a gyermekek gondozásával kapcsolatos 

teendők /étkezés, tisztálkodás, alvás/ ugyancsak beilleszthetők a játéktevékenység egész 

napos folyamatába. Reggel, különösen tavasszal és nyáron a szabad levegőn való 

tartózkodás természetes része a gyermekek napi életének. A hűvösebb idő beköszöntével is 

szükséges a szabad levegőn való mindennapi tartózkodás, csupán annak időtartamát 

csökkentjük. A napirend biztonságot, támpontot ad és állandóságot jelent a gyermek 
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számára.  A napirenden belül rugalmasan figyelembe vesszük az egyes tevékenységek 

időigényét. A napirend ezen kívül annak megfelelően, ahogy az évszakok váltakoznak vagy 

a gyermeki tevékenységek fejlődése ezt indokolttá teszi, változtatható, módosítható. 

 

 A napirend a gyermekek nyugodt napi életét biztosítja, figyelembe veszi a fejlődés 

közben bekövetkezett változásokat. A gyermekek szokásrendszerének kialakításával 

biztosítjuk a napirenden belül megvalósuló tevékenységek végzésének zavartalanságát. 

 

 A napirend általános időkeretei  9.15 órás óvodai nyitvatartás esetén: 

 

□ - játék és szabadidős tevékenység:   4,5 óra 

□ - étkezés, pihenés:     2,5 óra  

□ - öltözködés, tisztálkodási tevékenység:  1,5 óra 

□ – tevékenységben megvalósuló tanulás naponta: 35 perc 

 

 A napirendben az egyes tevékenységekre fordítható időt rugalmasan változtatjuk a 

körülmények, az évszakok, a váratlan események stb. hatására. 

 

Hetirend: 

   

 A hetirend a napirendhez hasonlóan a folyamatosságot, a rendszerességet, a 

nyugalmat segíti elő az óvodai csoportban, és lehetőséget nyújt a szokásrendszer 

segítségével az óvodások napi életének megszervezéséhez. A hetirend, különösen a 

nevelési év elején teljesen másképp alakul, mint a nevelési év végén. Különösen a 

beszoktatás idején figyelünk arra, hogy minél lazább, rugalmasabb és alkalmazkodóbb 

hetirendet állítsunk össze. Később, az iskolára való felkészítés feladatai a hetirend és a 

napirend pontosabb betartását helyezik előtérbe. A hetirend összeállításánál arra figyelünk, 

hogy jusson elegendő idő a gyermeki tevékenységek, kezdeményezések, ötletek és 

javaslatok meghallgatására, kipróbálására vagy közös megvitatására. A rugalmasság, a 

helyzethez való alkalmazkodás elősegíti, hogy a hetirend a gyermek életének észrevétlen 

szabályozója legyen. 

 Óvodánkban hetenként egy alkalommal tudjuk a gyermekeket tornaruhára 

levetkőztetni. Az úgynevezett "nagy testnevelést" délelőtt tartjuk. 

 

Amennyiben a szülők igénylik, a nyitvatartási időn túl lehetőséget biztosítunk hittan 

tartására is. 
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Hetirend javaslat 

 

                    Délelőtt                                       Délután 

 

Hétfő Mindennapi 

testnev. 

 Mindennapi testnev. 

Szabadidős 

tevékenység 

Kedd Mindennapi 

testnev 

Mese-vers 

Matematika Mindennapi testnev. 

Szerda "Nagy testnev." Vízuális tev. Szabadidős 

tevékenység 

Csütörtök Mindennapi 

testnev. 

Mese-vers 

Term-társ-ember Mindennapi testnev. 

Péntek Mindennapi 

testnev. 

Mese-vers 

Ének-zene Mindennapi testnev. 

 

 

A hetirend kialakítása az óvodapedagógus feladata. 

 

 

 

 

Feladataink a nevelőmunka dokumentálásával kapcsolatban: 

 

□ Heti nevelési-tanulási tervkészítés 

□ Hetirend és napirend összeállítása 

□ A gyermek fejlődésének megfigyelését szolgáló feljegyzések vezetése 

□ A nevelőmunka folyamatos értékelése 

 

 

Napirendi javaslat 

 

 7.15 - 11.45 Összefüggő játékidő 

   Ezen belül    8.45 - 9.30 folyamatos tízórai 

   Tevékenységekben megvalósuló tanulás 

   Kötelező foglalkozás  l0.00 - l0.30 

10.45 - 11.45 Játék a szabadban 

11.45 - 13.00 Készülődés ebédhez, ebéd 

13.00 - 14.45 Mese, pihenés 

14.45 - 15.05 Mindennapi testnevelés 

15.05 - 15.30  Uzsonna 

15.30 - 16.00 Szabadidős tevékenység vagy játék  

16.00 – 17.00  Játék hazamenésig  
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 6. Az  óvoda kapcsolatai 
 

Az óvoda és a család kapcsolatában legfontosabb kapocs a gyermek, az ő érdekei 

határozzák meg az együttműködés formáit és tartalmát. Kapcsolatot tartunk azokkal az 

intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt, az óvodai évek alatt és az óvodai évek 

után meghatározó szerepet töltenek be a gyermekek életében. Helyi körülményeinket 

számba véve az óvodánk az első intézmény, mellyel a család kapcsolatba kerül. Fontosnak 

tartjuk, hogy példát mutassunk, felébresszük a felelősségérzetet a gyermekek iránt, 

valamint nevelési értékeket közvetítsünk. Csak a családdal együtt, a családi nevelés 

funkcióját erősítve tudjuk nevelő szerepünket betölteni. Ezért engedünk minél nagyobb 

bepillantást a szülőknek az óvodai nevelés minden területébe. 

 Az együttműködés egyenrangú nevelőtársi viszonyban, a jó partnerkapcsolatban 

valósul meg. Alapja a kölcsönös bizalom és segítségnyújtás. 

 

 

A kapcsolattartás formái: 

 

□ napi találkozások 

□ szülői értekezletek: októberben és februárban /évente 2 alkalommal/ 

□ nyíltnapok 

□ óvodai ünnepély 

□ alkalmanként írásos anyag 

□ egyéni fejlesztési terv 3 havonta 

□ közös rendezvények a szülőkkel (sport, Gyermeknap) 

 

 A napi találkozásokon a gyermekekkel, a neveléssel és az aktuális feladatokkal 

kapcsolatos legfontosabb halaszthatatlan információkat beszéljük meg a szülőkkel. 

A szülői értekezletek témáját mindig az adott nevelési év aktualitásai határozzák meg. 

 Leendő óvodásaink szüleit arra ösztönözzük, hogy gyermekeikkel együtt 

ismerkedjenek az óvodával, óvó nénivel, óvodás társaikkal. 

Segítjük őket abban, hogy felkészülhessenek az óvodai életre. 

 

 

Formái: 

 

□ óvodai beíratás 

□ ismerkedési délelőtt - júniusban 

□ előzetes családlátogatás - augusztus hónapban 

 

 Intézményünkben a szülői munkaközösség képviseli a családok érdekeit.  

A szülői munkaközösség segít bennünket a Télapó, Farsang, stb. szervezésében. 

Amennyiben a szülők igénylik, megszervezzük az óvodában a hitoktatást l6 óra után. 

 

Az óvoda – család együttműködését külön mellékletben is kidolgoztuk (3. sz. melléklet). 
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 Az óvoda és az iskola együttműködésében alapelvként fogadjuk el, egymás 

munkájának ismeretét és megbecsülését, az iskolába lépés zavartalanságának biztosítását. 

Nyíltság, őszinteség, a hibák közös feltárása alkotó elemei munkánknak. 

Feladat: A helyi nevelési programok kölcsönös megismerése. 

 

 

A kapcsolattartás formái: 

 

 Tapasztalatcserék, kölcsönös látogatások, ünnepélyen, szülői értekezleten való 

részvétel mindkét fél részéről. 

 

Az óvoda  - iskola átmenet a „Legyen élmény a tanulás” intézményünk egyik „jó 

gyakorlat”-a szintén program szerint valósul meg. 

 

 Óvodásaink lehetőség szerint részt vesznek a Művelődési Ház által szervezett 

programokon. 

A kínálatból körültekintően, a gyermekek életkori sajátosságait, a gyermekek érdekeit, 

valós szükségleteit figyelembe véve válogatunk. 

A könyvtárlátogatás nevelje a gyerekeket arra, hogy óvni, szeretni kell a könyveket, 

folyóiratokat. Tanulják meg a kölcsönzés módját. 

 

Folyamatos a munkakapcsolatunk a fenntartás, irányítás érdekében: 

 

- Hunyadi Mátyás Általános Iskola Igazgatóságával 

- Községi Önkormányzat  Polgármesteri Hivatalával 

- Gyermekvédelmi szakszolgálattal 

- A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megalakult keressük a kapcsolatfelvétel 

lehetőségét. 

- Nevelési Tanácsadóval: A hátrányos helyzetű, illetve szociális magatartási zavarokkal, 

valamint már előre tapasztalható tanulási nehézségekkel küszködő - az óvó nénik által 

jelzett -gyermekek beilleszkedési, tanulási nehézségein segítenek. 

Formái: tájékoztató előadások, gyermekek részére fejlesztő foglalkozások 

-Egészségügyi szervekkel: Az óvoda-egészségügyi ellátását az óvoda orvosa 

Védőnővel együttműködve végzi. Az egészségügyi ellátáson kívül megegyezés szerint 

egyéb óvoda egészségügyi feladatok (környezet - egészségügy, élelmezés - egészségügy 

balesetvédelem, egészségnevelés) elvégzésénél is kérjük az óvoda orvosának és 

védőnőjének együttműködését. A komplex egészségügyi vizsgálat járuljon hozzá, hogy a 

gyermekek kellő fejlettséggel menjenek iskolába, segítse egészségük megóvását. 

Formái: alkalmanként esetmegbeszélések 

- évente orvosi, egészségügyi vizsgálat minden csoportban (a gyermekek egészségi 

- állapotának szűrése, követése, a gyermekek személyi higiéniájának ellenőrzése, 

- testi, szellemi fejlődésük ellenőrzése 

- tanköteles gyermekek részére iskola alkalmassági vizsgálat elvégzése 

- a védőnők évente több alkalommal végeznek általános egészségügyi és tisztasági 

vizsgálatot 
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Az intézmény kapcsolatrendszerének átgondolása a referencia-intézmény tükrében 

 

Az intézményi hálózatok 

Intézményünkre jellemző a belső bizalmi kapcsolat mind a nevelők között, mind a vezető 

felé. 

A külső bizalmi kapcsolat a Nevelési Tanácsadó dolgozói felé, a fenntartó felé, a szülők 

felé is az elvárásoknak megfelel. 

 

Hálózati működés fejlesztése 

A belső cél érdekében a belső kapcsolatok kiépültek, közös projektjeink jól működnek. 

Közös célok, célcsoportok, felelősök, feladatok rögzítve megjelennek. 

A kifelé történő rendszerszemlélet még kialakulatlan, folyamatos fejlesztést igényel a 

hálózat tagjai felé. Legfontosabb a közös cél kitűzése, melynek érdekében tevékenykednek 

a hálózat tagjai. Fontos, hogy a célrendszerrel és az elérésért kitűzött stratégiával minden 

egyes hálózat tag szervezetnek egyet kell értenie. 

Kooperáció (külső, belső): A hálózati kompetenciák hiányosan rendelkezésre állnak, kevés 

azonban a tagok által az együttműködések érdekében mozgósítható erőforrások nagysága. 

A hálózati működés megkezdődött, ám áttörést eredményező eredmények rövidtávon 

semmiféleképpen nem remélhetők. A létrejövő hálózat fokról fokra bővíti az 

együttműködés területeit, miközben megteremti a nagyságrendi erőforrásokat igénylő 

közös projektek erőforráshátterét. 

 

 

7.Óvodai ünnepek 

 
 Az óvodai ünnepek a szülőkkel való nyílt párbeszéd és szoros együttműködés 

legfontosabb színterei. Jó lehetőséget teremtenek a kevésbé aktív és elfoglalt szülőkkel 

való találkozásra és beszélgetésre. 

 Az ünnep - nyilvánossága miatt - az egyik legjobb lehetőséget nyújtja óvodánkban a 

sajátos, egyéni arculat megteremtésére és megmutatására. Az ünnepeken keresztül 

munkánkról hű képet alkothatnak a szülők és az egyéb érdeklődők. Az ünnep arra is 

alkalmas, hogy a szélesebb nyilvánosság számára is megmutatkozzon óvodánk 

nevelőközössége, ez pedig a helyi viszonyok és helyi lehetőségek befolyásának erősödése 

miatt elengedhetetlenül fontos. 

 Az ünneplés pedagógiai szempontból kiemelt lehetőséget kínál a nevelésnek, 

gondoljunk itt a tevékenységi lehetőségekre, az esztétikai élmények hatására vagy a 

közösségi érzések széles skálájának megmutatkozására stb. 

 Az ünnepek kiemelik az ünnep résztvevőit a hétköznapokból és ezáltal nagyobb 

aktivitásra, kreativitásra ösztönöznek. 

 Az ünnepek a hagyományok ápolása szempontjából is rendkívül fontosak az 

óvodában, hiszen kultúránk megismertetésére adnak lehetőséget. Ebből a szempontból 

nézve az óvodánk egyéni arculatának kialakításában is kiemelt jelentősséggel bírnak. 

 Az ünneplés lényege sokszor nem is maga az ünnep, hanem az előkészület, ami 

tevékenységre, ötletek kidolgozására, önálló elképzelések megvalósítására ad lehetőséget. 

Az aktív és önálló gyermekek nevelésének egyik igen sajátos eszköze a jól előkészített és 

szépen megformált ünneplés. 

 Nagyon jól tesszük, ha az ünnepi készülődésbe a szülőket is bevonjuk.  Ez egy 

lehetőség a szülők számára, hogy még jobban megismerjék óvodánk munkáját. 
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 Az ünnepi előkészületeknek és még inkább magának az ünneplésnek sok fontos 

külső megnyilvánulási formája van. Nem mindegy, hogy felöltözve, szépen megterített 

asztal mellett ünneplünk, esztétikusan díszített teremben vagy pedig nem figyelünk a 

külsőségekre. Ha nem vagyunk tekintettel ezekre a szabályokra, akkor az ünneplés lényege 

vész el. 

 Az ünnepeken a közös szereplés dominál, ám akkor, ha a tevékenységközpontú 

óvodai nevelési program célkitűzéseire gondolunk, látnunk kell, hogy van logikus és 

hasznos magyarázata a gyermekek egyéni szerepeltetésének is. A célunk ugyanis olyan 

gyermekek nevelése, akik bátran, önállóan képesek tevékenykedni, akiknek ötleteik 

vannak, akik az ötleteiket igyekeznek megvalósítani. 

 Ugyanakkor kommunikálni képes, kooperatív gyermekek nevelését tűztük ki célul. 

Ilyen tulajdonságok kifejlődésének igazán nagyszerű terepe az ünneplés is, azon belül is a 

gyermekek önként vállalt, önálló szereplése. Engedjük tehát a gyermekeket ezen a téren is 

kibontakozni. Valószínűleg a gyermekek kisebbik hányada fogja ezt igényelni, hiszen 

életkorukból következően nem az egyéni szereplés minden áron való vágya vezeti a 

gyermekeket.  

 Önbizalom és bátorság szükséges az egyéni szerepléshez különösen akkor, ha  

külső szemlélők sokasága figyel bennünket. Az életre való nevelés azonban megköveteli a 

bátorság és a belső önbizalom valamilyen formában való előhívását a gyermekektől. 

 Az ünnepek nevelési céljaink megvalósítása szempontjából rendkívül jól 

hasznosíthatók, de csak abban az esetben, ha engedjük a gyermekeket önállósodni. Az 

teljesen nyilvánvaló, hogy a kreativitás, az egyéni elképzelések, a merész ötletek 

megvalósításának az ünnep adhat keretet. Figyelünk arra, hogy ne korlátozzuk a 

gyermekeket. Amit lehet együtt döntünk el és együtt valósítunk meg. Ez vonatkozik a 

terem átrendezésére, az ajándékkészítésre stb. Minél nagyobb aktivitást vált ki az ünnepi 

készülődés, annál inkább teljesülnek a tevékenységközpontú óvodai nevelési program 

célkitűzései. Irányító szerepünket próbáljuk kicsit háttérbe szorítani,  lehetőséget adunk a 

gyermeki önállóság megvalósulásának. 

 

 

 

 

Óvodai ünnepek és megemlékezések 

 

1. Az óvodai élet hagyományos ünnepei 

Mikulás, Anyák napja, Évzáró - nagycsoportosok búcsúztatása, a gyermekek születés- és 

névnapjai, Gyermeknap 

 

2. Néphagyományokhoz kapcsolódó ünnepek 

Karácsony, Húsvét, Farsang 

 

3.Nemzeti ünnepeink és egyéb ünnepek 

Március 15., Október 23., Május l. 

 

 A nemzeti ünnepek az óvodában a megemlékezés kategóriájába tartoznak, ami azt 

jelenti, hogy a 3-7 éves korosztály értelmével még nem képes felfogni az ünnep értelmét és 

társadalmi tartalmát. A külsőségek, az ünnepi hangulat megéreztetése már elegendő lehet 

ahhoz, hogy később idősebb korban a konkrét jelentését és üzenetét is megértsék ezeknek 

az ünnepeknek a gyermekek. Ne magyarázzuk meg ezen ünnepek jelentőségét, mert ezzel 
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ártunk az ünnepi hangulatnak. Érezzék és ne mindenáron értsék a gyermekek, miről van 

szó. Érezzék jól magukat, legyenek kellemes benyomásaik, ünnepi asztalnál egyenek. 

 Bármilyen formában és bármilyen taralommal ünnepelünk, mindig a gyermeket 

helyezzük középpontba. Értük és róluk szóljon az ünnep, ne legyenek merev, betanult 

szereplések, törekedjünk minden esetben a természetességre. Ha műsort állítunk össze, az a 

csoport napi életét tükrözze, a gyerekek kedvenc dalait, mondókáit tartalmazza. 

  Az ünnep szépsége, mássága, külsőségei csak akkor érvényesülnek, ha nem esünk 

abba a hibába, hogy túlságosan gyakoriak az ünnepek. Az ünnep ritka, kiemelkedő alkalom 

maradjon. Ennek érdekében év elején átgondoljuk és közösen meghatározzuk milyen 

ünnepeket és megemlékezéseket tartunk a nevelési év során. 

 

 

V. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELRENDSZERE 
 

1.Személyi feltételek: 

 

A nevelési folyamat legfőbb szervezője, mozgatója az óvónő. Egy jó anya nevelési 

modelljéhez hasonlító munkával vesz részt a csoport életében. Utánzásra alkalmas 

példája a legfőbb nevelőeszköz. Érzelmi biztonságot sugároz. Elvárásaiban határozott és 

következetes. Hitelesség és természetesség jellemzi. 

 Feladata a folyamatos képzés, önképzés, önkontroll és mindazok beépítése a 

munkájába. 

 Közvetlen segítői a dajkák. Feladatuk a gyermekek óvása, védelme, testi 

szükségleteik szolgálata, valamint személyes példa alapján gondozásuk, nevelésük.  

A 3-7 éves korú gyermek fejlesztése a nevelési céloknak megfelelően a nevelési 

folyamatban valósul meg. A nevelési folyamat a környezettel való állandó és szoros 

kapcsolatban zajlik. A nevelési folyamatban a gyermek spontán fejlődése, érése és  a 

nevelési céloknak megfelelő tudatos fejlesztése egymást kiegészítve érvényesülnek. A 

tudatos fejlesztés általunk irányított, befolyásolt, de nem kizárólagosan tőlünk függő 

folyamat. A társadalmi, gazdasági környezet, a helyi lehetőségek, a gyermekcsoport 

életkora, összetétele, a szülők igényei mind befolyással vannak a fejlesztés tartalmára. A 

tudatos fejlesztést az objektív és szubjektív feltételek ugyancsak jelentősen befolyásolják. 

 

Az óvodapedagógus és a gyermek aktív együttműködése 

 A hangsúly az aktív, kétpólusú együttműködésre kerül. Az aktív nevelés 

tevékenységközpontú és tevékenységre alapozott nevelés. A gyakorlatban ez azt jelenti, 

hogy a gyermeknek éppúgy lehet véleménye, elképzelése, ötlete, javaslata, mint a 

felnőttnek. 

 Ezt komolyan vesszük és beépítjük a fejlesztési elképzelésünkbe. A gyermeket 

ugyanis saját környezete, saját tapasztalatai, élményei befolyásolják, amit nem lehet 

figyelmen kívül hagynunk a nevelés folyamatában, hanem éppen ellenkezőleg ezekre az 

élményekre, tapasztalatokra szükséges ráépíteni, megtervezni a gyermeki tevékenységet. A 

fejlesztés során abból indulunk ki, ami a gyermeket körülveszi, foglalkoztatja és érdekli. 

Ezzel válik lehetővé a gyermek aktivitásának bekapcsolása a nevelés folyamatába. 
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Az óvodapedagógus modell szerepe 

 A tevékenységközpontú óvodai nevelés kulcsfontosságú szereplőnek tekint 

bennünket a nevelési folyamatban. A gyermek utánzási hajlamából következően kiemelt 

azonosulást indukáló szerepünk van. Óvodáskorban, de a későbbi életkorban is a példa a 

leghatásosabb nevelő erők egyike. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mit és hogyan 

mondunk, miként viselkedünk, hogyan öltözködünk, stb. Különösen 3-4 éves korban 

meghatározó a személyiségünk, hiszen kezdetben a gyermek teljesen kritikátlanul, 

válogatás nélkül utánoz, kizárólag a szeretett és érzelmileg hozzá legközelebb álló felnőtt 

kedvéért. 

 

 Sok múlik tehát azon, milyen értékeket preferál a gyermek környezete és azon belül 

elsősorban a család. 

Gyakran előfordulnak értékkonfliktusok a család és az óvoda között. Ilyenkor rendkívül 

tapintatosan és kizárólag a gyermek érdekeit figyelembe véve közelítünk a megoldás felé.  

 A gyermek óvodai életében átvesszük, átvállaljuk az anya szerepét. A biztonságot 

és harmóniát sugárzó egyéniségünkkel hatunk a gyermeki személyiség fejlődésére. Ezért 

gondoljuk azt, hogy a gyermek harmónikus fejlesztésének alapkövetelménye abból indul 

ki, hogy a gyermek-felnőtt kapcsolat alapja és mintája egész gyermekkoron át a gyermek-

szülő viszony. Ebben a kapcsolatban napközben helyettesítjük az anyát. A biztonságérzet 

egyik biztosítéka a testi kapcsolat, az ölelés szorossága.  Az óvodában még 6-7 éves korban 

is igénylik a gyerekek a gyakori simogatást, szeretgetést, ölelést. A gyermek és az 

óvodapedagógus aktív együttműködése a felnőttől is másfajta beállítódást, viselkedést 

igényel. El kell fogadni, hogy nemcsak mi irányítjuk a gyermeket, hanem a gyermek is hat 

ránk. Kapcsolatunk aktív és kölcsönös. Ez a pedagógusi magatartás feltételezi az önállóság, 

rugalmasság, döntési képesség, helyzetfelismerő képesség meglétét. Tudomásul kell 

vennünk, hogy olyan nevelő képes a gyermeket az életre, az önálló gondolkodásra 

serkenteni, aki maga is rendelkezik ezekkel a képességekkel. 

 

 

 Az óvónő és a dajka együttműködése 

 A dajka jelenléte és a szerepe az óvodai nevelésben, a nevelés folyamatában fontos. 

A tevékenységközpontú óvodai program feladatainak megvalósítása érdekében a dajkát 

munkánk közvetlen segítőjének tekintjük. A dajka egyike a gyermeket nevelő felnőttnek, 

aki éppúgy, mint az óvodapedagógus, magatartásával, teljes lényével, beszédstílusával, 

öltözködésével hatást gyakorol a kisgyermekre. 

 Tisztelje a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen 

jellemző. A tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezelje. Nevelési 

kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan hozzánk irányítsa. 

Ahhoz, hogy a nevelési folyamatban részt vehessen, megfelelő tájékoztatásra van szüksége 

az óvoda, az adott csoport óvodapedagógusai nevelési elképzeléseit illetően. / gondozási 

feladat, étkezés/ 

 

Az együttműködés konkrét feladatainak megbeszélése nevelési év elején, a tervciklusok 

értékelése, valamint napi kapcsolat formájában valósul meg, mely a következőkre terjed ki. 

 

Szervezési feladatok a gyermekek napirendjéhez kapcsolódóan: 

□ teremrendezés 

□ a játékhoz, a gyermekek munkatevékenységéhez kapcsolódó teendők csoportszobában, 

udvaron 
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□ öltözőben való segítségnyújtás módja 

 

Étkezéssel kapcsolatos feladatok: 

□ étkezési feltételek biztosítása 

□ a gyermekek önkiszolgálásában hogyan működjön közre 

□ beteg gyermek esetén mi a teendője 

 

Munkavédelmi feladatok 

 

Balesetvédelmi teendők 

 

Takarítási feladatok: 

□ az óvoda helyiségeinek, valamint udvarának tisztántartásával kapcsolatos feladatok 

megbeszélése 

□ a gyermekek eszközeinek tisztán tartása, fertőtlenítése 

 

Munkájuk járuljon hozzá az óvodai nevelés eredményességéhez. 

 

 

 

 

 

2. Tárgyi feltételek: 

 

Az objektív /külső/ feltételek, mint az óvodánk épülete, berendezései, az udvara adottak. 

Megfelelő csoportszoba, öltöző, mosdóhelyiségek és udvar áll a gyerekek rendelkezésére. 

 Az óvónői önállóság kérdéskörébe tartozik, hogy a meglévő adottságokon belül 

milyen bútorzattal és hogyan alakítjuk ki az óvoda belső tereit és csoportszobáit. Az 

objektív feltételek azonban javíthatók. Az elkövetkezendő években törekedni kell az udvari 

mozgásfejlesztő játékok korszerűsítésére, előnyben részesítve a természetes 

alapanyagúakat /fából készülteket/. 

 Programunk megvalósítását szintén segíti az óvodánk udvarán kialakított nagy 

egybefüggő játszó és mozgásra alkalmas tér. 

Ez nagymértékben elősegíti azt a pedagógiai célunkat, hogy a kooperáció és kommunikácó 

gyakorlása az egész nap folyamán kölcsönösen és akadálytalanul megvalósuljon. 

 

 

A nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítőeszközök-, és 

felszerelések jegyzéke: 

A nevelőmunkát segítő, a különféle tevékenységi formáknál a célok megvalósítását 

elősegítő eszközöket felmértük. Azok rendelkezésre állnak. A használat során azonban 

folyamatos cseréjükre, illetve bővítésükre szükség lesz. 

A tárgyi feltételek javításának és az eszközök beszerzésének és megóvásának elvei: 

Beszerzés elsősorban a helyi programunkat segítő eszközökre terjed ki. 

- Balesetveszély csökkenése, a balesetek megelőzése érdekében csak jó minőségű, az EU-s 

szabványnak is megfelelő minőségű tanúsítvánnyal rendelkező eszközök vásárolhatók. 

- Az egészségre ártalmatlan eszközök legyenek, tartósak, jó minőségűek, esztétikusak, a 

gyermekek testi- és életkori sajátosságaihoz igazodjanak. 
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- A beszerzést - a fontossági sorrend és a rendelkezésre álló összeg figyelembevételével - 

az óvodavezető tervezi és végzi. 

Megóvás elvei: 

- A dolgozók példát mutatnak a gyermekeknek arra, hogyan óvják, védjék környezetük 

tárgyait. 

- Nevelőmunkánk során a gyermekeket is arra szoktatjuk, hogy vigyázzanak környezetük 

értékeire. A gyermekeket megtanítjuk az eszközök rendeltetésszerű használatára. 

- Meghibásodás esetén a tárgyakat, eszközöket: 

vagy saját kezűleg megjavítjuk, 

vagy szülői segítséggel, 

vagy az óvodavezető, vagy helyettes a jelzés után gondoskodnak a szakszerű javíttatásról 

 

 

 

VI. A PROGRAM BEVÁLÁSÁNAK RENDSZERE 
 

 

Programunk beválása folyamatos nyomon követésének célja: 

 erősségek megőrzése 

 hiányosságok kiküszöbölése 

 lehetőségek kiaknázása 

 

módszerei: 

 a gyermekek óvodai életének megfigyelése 

 az óvónő önellenőrzése 

 

 

Munkánk eredményességének legfőbb mutatói: 

 

 A gyermekek jól érzik magukat az óvodában, elfogadják életrendjét, beilleszkednek 

abba. 

 Szeretnek az óvónéni közelében lenni, de egyedül vagy társaikkal is szívesen 

eljátszanak. 

 Játékuk sokszínű, ötletgazdag. Megszervezése, kivitelezése egyre nagyobb 

önállóságot mutat. 

 Várják, és szívesen hallgatják a mesét, képzelődnek, fantáziálnak. 

 Felszabadultan mozognak, mozgásuk egyre ügyesebb. 

 Türelmesek egymással, elfogadják egymást. 

 

 

Az óvónő időnként megvizsgálja, leméri saját munkáját a következő szempontok alapján: 

 

 Minden területen azonosul-e a helyi pedagógiai programban közösen meghatározott 

célokkal, tartalommal, stílussal? 

 Eleget tesz-e a „ne siess, ne sürgess, ne aggodalmaskodj” hármas követelménynek 

– tud-e várni, kivárni? 

 Jól rangsorolta-e tennivalóit? 
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 Munkája nem csak saját csoportja, hanem az egész óvoda jó megítélését szolgálja-

e? 

 Hiteles és őszinte-e a szülők előtt? 

 Folyamatosan képezi, műveli-e magát; a képzésben szerzett ismereteket 

alkalmazza-e a nevelőmunkában? 

 

 

 
VII.A PEDAGÓGIAI MUNKA ÍRÁSOS DOKUMENTUMAI, 

ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE, A GYERMEKI FEJLŐDÉS 

NYOMONKÖVETÉSE 

 
Óvodánk írásos dokumentumai: 

- Az óvoda első számú, központi szabályozó dokumentumai: 

Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

A Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve 

↓ 

Helyi Nevelési Program 

↓ 

Az intézményvezető éves pedagógiai működési terve 

↓ 

Gyermekcsoport nevelési, tevékenységi programja 

↓ 

Egyéni fejlődés, fejlesztés dokumentumai 

↓ 

Felvételi - mulasztási napló 

 

A pedagógiai munka ellenőrzése, értékelése: 

 

Célja: a pedagógiai gyakorlat segítése és fejlesztése. Az óvodavezető feladata. 

Területei elsősorban: 

- dokumentumok ellenőrzése, elemzése 

- a nevelőmunka feltételeinek ellenőrzése 

- pedagógiai gyakorlat ellenőrzése, elemzése, értékelése 

 

Az óvodai csoportok és a gyermekek fejlődésének ellenőrzése és értékelése: 

Folyamatos írásbeli munkát igényelnek. 

A vezető óvónő a csoportlátogatások alkalmával folyamatosan ellenőrzi és értékeli a 

tervezést. Az óvónők pedig az év végén szóbeli értékelést végeznek a gyermekek közösségi 

életének és egyéni fejlődésüknek alakulásáról. 

Legfontosabb a gyermekek folyamatos megfigyelése, megismerése. Követni kell fejlődési 

ütemüket, jelezni a lemaradásokat és az egyénhez kötődő feladatokat folyamatosan. 

Az egyéni fejlődést tartalmazó dokumentum szempontjai: 

Önállóság fejlődése, játék, szociális magatartás, kommunikációs képesség, kognitív 

képesség, motoros képesség. 

A csoportok év végi értékelései határozzák meg a következő év kiemelt feladatait. 
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Helyi nevelési program megvalósulásának nyomon követése, és a beválás 

szempontjai: 

felülvizsgálni, értékelni, hogy a: 

1. Kitűzött cél – feladatrendszer megvalósítható-e? 

- A kiválasztott értékek hogyan érvényesülnek? 

- A tevékenységek nevelési tartalmak összhangban vannak-e a választott feladatokkal? 

2. Az óvoda gyakorlatában hogyan, milyen mértékben teljesíthetők az alapprogramban 

kiemelt funkciók: óvó-védő, szociális, nevelő-, és személyiségfejlesztő? 

3. A gyermekek egyéni fejlesztésének megvalósítása, figyelemmel kísérése terén: 

- A gyermeki dosszié mennyire mutatja a gyermek fejlődési útját (koherens-e a 

programmal)? 

- Hogyan közelítenek egymáshoz a nevelési programban tervezett és valóságban 

érvényesülő feladatok? 

- A tervezett nevelési rendszer struktúrája és elemei miképpen képeződnek le a konkrét 

nevelési gyakorlatban, a csoportnaplóban (vagyis az óvónő tervezésében, eljárásában)? 

- Hogyan közelednek egymáshoz az óvodáskor végére tervezett fejlődési jellemzők és a 

valóságos nevelési eredmények? 

4. Gyermekvédelmi feladatok segítik-e és milyen mértékben a ténylegesen rászorulók 

felderítését, segítését? 

5. Kapcsolatrendszer hatékonysága. 

Időkeret: 5 évente 

A program ellenőrzésében és értékelésében a vezető óvónő irányításával valamennyi óvónő 

részt vesz a feladathoz rendelt speciális teamek munkájában, de természetesen a partneri 

igény-, elégedettségmérés eredményeit is felhasználjuk. 

A nevelési program felülvizsgálatának, módosításának folyamatát az IMIP tartalmazza. 

Megítélésünk és szakmai tapasztalataink szerint a gyermeki fejlődés mérési, értékelési 

rendszer meghatározása során olyan eljárásra van szükség, amelynek megvalósítási 

folyamatában elkerülhető a fő veszély: az óvodák iskolásítása. Elveink: 

- Olyan értékelési rendszert alakítunk ki, amelyért az egész nevelőtestület felel. 

- Nevelési célkitűzésünkkel egybehangzóan nem pontozzuk, nem értékeljük lépten - 

nyomon a gyermeket. Olyan mérési eszközöket dolgozunk ki, amelyek nevelési 

programunkban megfogalmazott nevelési filozófiánknak megfelelnek. Fontosnak tarjuk, 

hogy óvodásainkat ne külső mérők mérjék. 

- Óvódásaink mérésének szempontjai: mit, mikor, hogyan és mivel mérünk. 

- Először igyekszünk megismerni a gyermeket (beszélgetések, megfigyelések módszerével) 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekről minél több ismeretet szerezzünk, de mindezt minél 

több természetes élethelyzetből merítve. Minél kevesebbszer, minél kevesebb ideig 

szeretnénk kiemelni a gyermeket a tevékenységből, játékból. Biztosítani szeretnénk, hogy 

a gyermek élhesse a maga természetes, gyermeki életét. 

- Az eredményt rögzítjük. 

- Folyamatosan szeretnénk megismerni a gyermekeket, illetve a gyermek fejlődését 

nyomon követni, és ezáltal meghatározni a fejlesztés vonalát a gyermek fejlődéséhez 

igazodva. 

- A gyermeki személyiségfejlődés legfontosabb összetevőit figyelembe véve, az óvónői 

önállóságra, módszertani szabadságra építve, olyan eszközöket alkalmazunk, amelyek a 

gyermek megismeréséből indulnak, lehetőséget biztosítanak a felzárkóztatásra és a 

tehetséggondozásra egyaránt. (különféle szempontsorok, cselekvő feladatok 

összeállításával) 

- A regisztrált megfigyelési eredményeket a szülő számára is jó információhordozónak 
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tekintjük gyermekek pillanatnyi állapotáról. A szülő ezáltal tudatosan követheti gyermeke 

fejlődésének változásait. Reméljük, ez a megközelítési mód segítheti a szülők 

együttműködési készségét. Észrevételeikkel kiegészíthetik, korrigálhatják szükség esetén 

az óvónő tapasztalati eredményét, hiszen a gyermek tulajdonságainak, viselkedésének 

bizonyos aspektusait ők ismerik jobban. 

 

A gyermekek fejlődési naplója: 

Tartalmazza a: 

1., A gyermek anamnézisét  

2., A gyermek fejlődésének nyomon követését 3-7(8) éves korig. Mérés kiscsoportban és 

nagycsoportban évi egy, középső csoportban évi két alkalommal. 

 

A mérés területei: 

 

a. Testi fejlettség terén 

 Az egészséges életmód alakítása 

 Mozgás 

 

 

b. Lelki felkészültség tekintetében 

 Anyanyelv fejlesztése, mérése 

 Ének- zene, énekes játék 

 Rajzolás, mintázás, kézimunka 

 Külső világ tevékeny megismerése 

 Matematika 

 Tanulás 

 

c. Szociális érettség tekintetében 

 Érzelmi nevelés, szocializáció 

 Munka jellegű tevékenység 

 Játék 

 Szabadidős tevékenység 

  

3., A szükséges fejlesztési területek és feladatok meghatározását. 

4., Nyilvántartó lapot a szülők tájékoztatásáról. 

5., Szakvéleményt (ha ilyen készült). 

 

A gyermekekre vonatkozó mérés: 

Célja: - útmutatást adjon a gyermekek egyéni fejlesztéséhez 

- a nevelőmunkánk hatékonyságának nyomon követése 

Elvei: - a mérés a gyermek megszokott, természetes környezetében történjen 

- a csoport óvónői végezzék, a csoport napirendjéhez igazodik 

- a szakszolgálati mérést szakszolgálati szakember végezze 

Fajtái:a, Bemenetmérés 

Célja: - ismerkedés a gyermekekkel és családjával 

- óvodába lépés után 2-3 hónappal a gyermek életkorának megfelelő érettség mérése 

b, Folyamatmérés 
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Célja: a gyermekek fejlődési folyamatának háromhavonkénti mérése Start program 

használatával 

Formája: Egyéni fejlesztési terv (óvodába lépéstől – óvodáskor végéig) 

csoportnaplók nevelési tervének értékelése 

c, Kimenetmérés: 

Célja: Fejlesztésük hatására a gyermek az óvodáskor végére éretté váljon az iskolai életre 

Ideje: nagycsoportosoknál áprilisban Difer-mérés 

 

 

VIII. ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK 
 

1. A helyi nevelési programot véleményezte: 

 

2. Egyetértését nyilvánította:  

  

  Szülői Munkaközösség 

 

3. Elfogadta: a Nevelőtestület:   

 

4. Jóváhagyta: A Képviselő Testület 

 

5. Tájékoztatásul megkapták: 

   

  Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 

  Községi Önkormányzat 

  Óvoda nevelőtestülete 

 

A helyi nevelési program érvényességi ideje: 

 

 Az óvoda nevelőtestülete a helyi nevelési programot nevelési évenként 

felülvizsgálja. A módosításra a nevelőtestület, a fenntartó, a Szülői Munkaközösség tehet 

javaslatot. 

Az indítvány akkor hajtható végre, ha a felsoroltak 2/3-os többsége támogatja. A 

módosítást a nevelőtestület fogadja el és a fenntartó hagyja jóvá. 

 

 

 

Újszentmargita, 2013. augusztus. 15. 
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1.SZ. MELLÉKLET 

 
GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL 

ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI 

TEVÉKENYSÉG  
 

 
 
 

 

 

GYERMEKVÉDELMI FELADATOK  
Helyzetelemzés gyermekvédelmi szempontból 
 

 

nevelési év 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

gyermekek 

száma 

folyási 

gyermekek 

száma 

2006/2007 30 14 

2007/2008 19 15 

2008/2009 39 13 

2009/2010 42 11 

 

 

A gyermekvédelem a gyermek testi, szellemi, erkölcsi, anyagi érdekeit előmozdító, 

szociális, egészségügyi és pedagógiai tevékenységek és intézkedések összessége.  

Gyermekek szocializációs funkcióit befolyásoló okok (hátrányos helyzet, nehezen 

nevelhetőség és veszélyeztetett helyzet): 

 

Hátrányos helyzet 

A pedagógusok feladata, hogy felderítsék a hátrányok okait, majd ezután 

megkezdődhet a gyerekek felzárkóztatása. Ha ezek a hátrányok olyan súlyosak, hogy a 

gyermek személyiségének torzulását idézhetik elő, életmódjának alakulását oly károsan 
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befolyásolják, hogy az a gyermek lelki, testi épségét is veszélyezteti, ilyen esetekben már 

veszélyeztetett gyermekről beszélünk.  

A pedagógus feladata a szülők felkeresése, a probléma elmondása, stratégia 

kidolgozása. Az esetleges káros folyamatok bekövetkezésének megakadályozása.  

A gyermekből a szülők közötti konfliktus különböző reakciókat válthat ki, amely 

egész személyiségében torzulás következhet be. A pedagógus feladata ebben a helyzetben a 

szülőket figyelmeztetni a szülői kötelesség elmulasztásáról, igénybe veheti a 

gyermekvédelmi hatóság segítségét is. 

A szülői magatartás egyik igen elítélhető formája, amikor mindkét szülő alkoholista 

életmódot folytat. A pedagógus feladata minden esetben közbelépni, gyámügyessel, 

gyermekvédelmi felelőssel együttesen meglátogatni a szülőket. Komoly elbeszélgetés 

velük, ha mind ez eredménytelen, akkor sürgetni kell a gyermekvédelmi intézkedést. 

Másság szerepe 

Hátrányos helyzetbe kerülhetnek a nemzeti etnikai kisebbséghez, vagy más 

etnikumhoz tartozó gyermekek. Különösen vonatkozik a roma gyermekekre. A tolerancia 

hiánya, a másság el nem fogadása közepette egyre nehezebb ezeknek a gyerekeknek a 

beilleszkedési folyamata. Saját kultúrával, szokásokkal, hagyományokkal rendelkező nép 

természetesen nehezen tud alkalmazkodni számára idegennek tűnő szokásrendszerhez. 

Éppen ezért integrációs folyamatokat kell elősegíteni, a felnövekvő gyerekeket abban a 

szellemben kell nevelni, hogy minden ember egyforma, minden emberben van valami, ami 

értékként mutatható fel.  

 

Veszélyeztetett helyzet 

         A gyermekvédelem azokat a gyerekeket tekinti veszélyeztetettnek, akiknek 

személyiség fejlődését nagy valószínűséggel fenyegeti valamilyen károsodás. A 

veszélyeztetettség a személyiség fejlődésének csupán fenyegetettségét minősíti, tehát a 

károsodás lehetőségeire utal. Tünetek megjelenése már a károsodások jelei.  

          A veszélyeztetett gyermekek száma folyamatosan nő. Ez a család működési zavarait 

jelzi. Egyre több az éhező, elhanyagolt gyermek.   

            Az életkörülmények nagyban befolyásolják azokat az életmódbeli, életvezetési 

problémákat, amelyek a gyermekvédelem szükségességét indokolja. A gyermekvédelem 

feladata, hogy a családokban meglévő veszélyeztető tényezőket enyhítse, majd a 

veszélyeztetettséget megszüntesse. 

           

Veszélyeztető körülményeket a gyermekvédelem többféleképpen csoportosítja: 

 Erkölcsi okból (ha a környezet erkölcstelen életet folytat) 

 Egészségügyi okból (ha a környezet egészségrontó hatású, és károsodástól tartani 

kell) 

 Nevelési okból (ha a környezet szükséges minimumát nem tudja vagy nem akarja 

biztosítani) 

 

Nehezen nevelhetőség 
 A nehezen nevelhető gyermekek értelmi fejlettsége nem tér el a korosztályától, 

azonban pszichés megnyilvánulásaiban eltér (pl. szorongás, belső feszültség, túl mozgás). 

Alkalmazkodó képessége nincs a gyermeknek és együttműködési képességében zavar lép 

fel. A gyermek magatartás és figyelemzavarban szenved, mely megnehezíti életét, 

tanulmányi munkáját. Ez a nem kívánatos viselkedés úgy jöhet létre, hogy a gyerek és a 

környezete közötti szociális kapcsolatok kedvezőtlenül alakulnak. Zavar van a 

felnőttekhez, kortársakhoz való viszonyában. Legtöbbször önértékelési zavar, kontaktus 
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zavar. Az okok megtalálása fontos és nehéz feladat. Azokat az okokat kell feltárni, 

amelyek a rendellenes magatartással valóban kapcsolatban vannak.   

 

Óvodai gyermekvédelem szükségessége, jelentősége  

A problémamegelőző gyermekvédelem egyik első, legfontosabb „jelző 

intézménye”, ahol a gyermekek a nap jelentős részét töltik. Elérhetők, segíthetők, 

befolyásolhatók, családjukkal, környezetükkel a kapcsolat folyamatos. A hátrányos és 

veszélyeztetett helyzetű gyermekek könnyen „kiszűrhetők”, hiszen a gyermekkel az 

óvodapedagógus közvetlen kapcsolatban van.  

Az előzetes családlátogatás alkalmával az óvónő tájékozódik az újonnan érkezett 

gyermekek családi helyzetéről, a gyermeknek a családban elfoglalt helyéről, a családi 

nevelés milyenségéről, a család anyagi helyzetéről. Így a beszoktatás után eldönti, hogy a 

csoportjában a gyerekek mely része kerül a hátrányos helyzetűek, a veszélyeztettet csoport 

közé, illetve kik azok, akik azért kerültek nehezebb helyzetbe, mert a szülei (valamelyik) 

egyedül neveli őt. 

A két másik csoportban pedig arra van szükség, hogy a már e kategóriákhoz tartozó 

gyermekek helyzetét megvizsgálva korrigálásra kerüljön a sor, hogy az újonnan érkezőket a 

megfelelő névsorba felvegyük.  

 Az így kialakított kategóriákat egyeztetjük a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével, 

hogy azonos legyen a véleményünk. 

Az egyeztetés során megbeszéljük, illetve kölcsönösen elmondjuk véleményünket a 

további teendőkről. 

 Szükség esetén egyeztetésre kerül a sor a Szociális és Oktatási Bizottsággal is, hogy 

a segítség összehangolt lehessen a családokat illetően.(Pénzbeli vagy természetbeni 

juttatás) 

Ez a kapcsolattartás mindkét fél számára folyamatos és kölcsönös az egész év folyamán. 

Ha szükséges igénybe vesszük egymás segítségét, védőnő, orvos, Önkormányzat, 

Gyámügyi előadó stb. 

 Szükség szerint családlátogatást szervez a GYIF felelős a csoportvezető óvónővel 

együtt, a szülő meggyőzéséről a gyermek érdekében a szülői magatartást illetően. 

 Próbáljuk elérni, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek, a betegségüket leszámítva 

itt legyenek az óvodában. Külön figyelmet fordítunk ezen gyermekek szocializációs 

fejlesztésére, hogy minél jobban érvényesítsék efféle tudásukat odahaza is, befolyásolják a 

családot, a családi szokásrendszert. 

 

Gyermekvédelmi munkánk célja 
 

 Legyen természetes gyermekeink és a felnőtt dolgozók körében a „másság” elfogadása. 
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A cél elérése érdekében a következők a feladataink   
 

1. A megelőzés (prevenció) feladatai: 

 

 A gyermeki-szülői jogok megismertetése és érvényesítése az 

óvodában. 

 Rendszeres kapcsolattartás a gyermekek szüleivel. 

 Biztonságos, egészséges óvodai környezet megteremtése. 

 Együttműködés a gyermekvédelemben partner társszervekkel. 

 Egészségügyi szűrővizsgálatok biztosítása. 

 

2. A feltárás feladatai: 

 

 A veszélyeztetettség, hátrányos helyzet tüneteinek felismerése, 

problémák feljegyzése 

 A tünetek okainak megkeresése. 

 A gyermek veszélyeztetettségének, ill. hátrányos helyzetének 

megkülönböztetése a helyi kritériumok alapján. 

 

3. A megszüntetés feladatai 

 

 A felzárkóztatás megszervezése  

 Egyéni tehetséggondozás 

 Induló hátrányok csökkentése egészségvédő, mentálhigiénés programok 

szervezése 

 A szülők segítése a szülői szerep eredményesebb betöltéséhez 

 A gyermekek szociális helyzetének lehetőség szerinti javítása 

 Segítő szakemberek igénybevétele a problémák típusának megfelelően 

 Jelzőrendszer működtetése 

 

 

 

 

Milyen tevékenységformák lehetnek?  

   

 Közös kirándulás évente egyszer 

 Óvodai szociális szolgáltatások felkínálása (étkeztetés) 

 Logopédiai ellátás 

 Egyénre szabott tervek készítése a fejlesztéshez, nyomon követés 

 A szülőkkel való kapcsolattartás egyéni helyzetnek megfelelő formában 

 

Kapcsolattartás a gyermekvédelemben partner 

társszervekkel 
 

 

partnereink képviselője 
kapcsolattartás 

módja 
időkeretei 
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Gyermekjóléti 

Szolgálat 
Katona Csabáné 

- jelzőlap 

- esetmegbeszélés 

- személyes 

találkozás 

Hetente egyszer és 

szükség szerint 

Polgármesteri Hivatal 

gyámügyi előadója 
Hímer Lászlóné 

- jelzőlap 

- esetmegbeszélés 

- személyes 

találkozás 

Havonta egyszer és 

szükség szerint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gyermekvédelmi program megvalósításának erőforrásai, feltételei 

 

 

Személyi 

- gyermekvédelmi felelős alkalmazása 

- szakképzettség megszerzésének elősegítése 

- a technikai dolgozók folyamatos fejlesztése a témában 

Tárgyi 
- egészséges, nyugodt környezet kialakítása 

- eszközök biztosítása a fejlesztésekhez  

Anyagi eszközök 

- pályázati pénzek felhasználása 

- cégek, civil szervezetek, szponzorok támogatása 

- segélyszervezetek akcióinak megszervezése: Vöröskereszt, Máltai 

Szeretetszolgálat stb. 

 

 

Sikerkritériumok 

 

 

 Óvodás gyermekeinket sikerül a családban megtartani 99%-ban 

 A sikeres iskolakezdés megvalósul 80%-ban, a veszélyeztetett és hátrányos 

gyerekeknél 

 

Törvényi háttér 
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1993. évi LXXIX:törvény- A közoktatásról 

10. § (1) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy nevelési, illetőleg nevelési-oktatási 

intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai 

életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, 

sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően 

alakítsák ki. 

(2) A gyermek, illetve a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben 

kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben.  

(3) A gyermeknek, tanulónak joga, hogy 

a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, illetve alapfokú 

művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerésére és fejlesztése érdekében; 

b) nemzeti, illetőleg etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön; 

13. § (1) A szülőt megilleti a nevelési, illetőleg nevelési-oktatási intézmény szabad 

megválasztásának joga. A nevelési, nevelési-oktatási intézmény szabad 

megválasztásának joga alapján gyermeke adottságainak, képességeinek, 

érdeklődésének, saját vallási, illetve világnézeti meggyőződésének, nemzeti vagy 

etnikai hovatartozásának megfelelően választhat óvodát, iskolát, kollégiumot. 

14.§ (2) A szülő kötelessége különösen, hogy 

 a) gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről, 

b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá 

tankötelezettségének vagy képzési kötelezettségének teljesítését, 

c) figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, gondoskodjék 

arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, és megadjon ehhez minden tőle elvárható 

segítséget, 

d) rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal 

g) tiszteletben tartsa az óvoda, az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai 

emberi méltóságát és jogait. 
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                                                                                                                     2.sz. melléklet 

 

 

 

Cigány felzárkóztató program 
 

 

 

             
 

„… érdemes megőrizni és tovább építeni, újjászervezni hagyományaikat, azokat a 

szokásokat, amelyek emberileg is értékesebbekké teszi őket a maguk és környezetük 

számára.” 

(Rostás-Farkas György) 

 

 

 

 

 

Helyzetkép 

 
 

 

Községünkben kb. 50 cigánycsalád él. Megítélésünk szerint az óvodás gyermekeink 

kb.30%-a tartozik az etnikumhoz egyik vagy mindkét szülő odatartozása miatt. 

 

A szülők egytől-egyig munkanélküliek. Közhasznú foglalkoztatásból, közmunkából, 

alkalmi munkából, növények gyűjtögetéséből, libatépésből, családi pótlékokból, rendszeres 
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gyermekvédelmi támogatásból, különféle segélyekből, adományokból tengődnek. A 

jövedelmeket, kedvezményeket többségük képtelen szerényen és megfelelően kezelni, 

célszerűen felhasználni. Ezért egyik napról a másikra élnek.  

 

Az utóbbi évtizedben a lakáskörülményeik sokat javultak a szociálpolitikai támogatás 

segítségével, de még így is többen túlzsúfolt, vagy alig lakható lakásban élnek, ahol 

gátolják egymást a mozgásban, a pihenésben, az életmegnyilvánulásokban. A 

gyermekeknek nincs megfelelő mozgásterük, ami mint ismeretes ebben a korban 

elengedhetetlen lenne a napi tevékenységük megszervezéséhez. Nincs lehetőségük a 

tisztálkodásra, a játszásra, a normális életre. Takarékossági okokból többen nem fűtenek 

megfelelően és a táplálkozást is a minimumra szorítják. Ez utóbbi tényezők miatt a 

gyermekek gyakran betegek. Orvoshoz azonban csak a legszükségesebb esetekben viszik 

őket, mert a gyógyszereket nem mindig tudják megfizetni. 

 

A szülők iskolai végzettsége magasabb a néhány évtizeddel ezelőtti cigányokétól, azonban 

még így is a 8. általános a legmagasabb végzettség körükben. Nyelvüket nem beszélik. 

Hagyományaik egyre inkább feledésbe merülnek. A családok összetételét tekintve találunk 

néhány többgenerációs családot, egyébként a sokgyermekes családmodell a jellemző. 

 

 

 

 

A FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAM INDOKOLTSÁGA 

 

A gyermekek érdeklődési köre a primitív körülmények miatt szegényes. Az otthon nem 

ösztönzi őket az ismeretszerzésre. A játékaik a felnőttek utánzásából áll. A játékszerekkel 

nem igazán tudnak mit kezdeni. Sok helyen nincs rendszer a családok életében, sőt az 

együttélési szokások is eltérnek a megszokottaktól. Sokszor kiegyensúlyozatlanok a 

tevékenységeik szervezetlensége miatt (pl. késő estig összejárnak egymáshoz a családok).  

 

Valamelyest reménykeltő, hogy a családok egy része jól együttműködik az óvodával. 

Segítségünkre vannak abban, hogy a rendszeres óvodába járatással a rendkívül 

ingerszegény környezetből érkező, alacsony beszéd-, viselkedéskultúrával és értelmi 

képességekkel rendelkező gyermekek megfelelő fejlesztésben részesüljenek. 

 

Az 1996. évi LXII. tv. a közoktatásról (módosítás) 

8. § f) pontja: a gyermek különleges gondozáshoz való joga, mely szerint állapotának, 

személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban kell, hogy részesüljön. 

 

Intézményünk a Tevékenységközpontú óvodai nevelési programot adaptálta a helyi sajátos 

körülményekre az óvoda tapasztalatai és nevelési gyakorlata, valamint a helyi viszonyok 

ismerete alapján, melynek kiegészítéseként, de nem elkülönített részeként dolgoztuk ki az 

etnikai kisebbségi felzárkóztató programot. A fejlesztő foglalkozásokról pontos 

dokumentációt, fejlesztési naplót vezetünk.  

A gyermekek felzárkóztatása érdekében többszöri gyakorlási lehetőséget biztosítunk. 

Minden tevékenységben figyelembe vesszük a gyermek életkori sajátosságait és egyéni 

fejlődési ütemét. Az irányított tanulás feladatait a gyermekek játékában, munkájában rejlő 

spontán tanulási lehetőségekkel egészítjük ki. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk még a 

szabadidős tevékenységeknek, amelyek döntéshozatalra tanítanak, a kedvelt tevékenységek 
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gyakorlása által sikerélményhez juttatnak, helyes önértékelésre nevelnek, ami a roma 

gyermekek esetében különös jelentőséggel bír. Ezzel igyekszünk a családi nevelésben 

felfedezhető hiányokat pótolni, az iskolakezdéshez az esélyegyenlőséget megteremteni. 

Mindezt heterogén csoportokban valósítjuk meg. 

 

 

 

 

Gyermekkép 
 
Az etnikai kisebbség gyermekeinél jelentkező fokozottabb testi, lelki szükségletek 

kielégítésével törekszünk elérni, hogy a genetikai, a környezeti, valamint az érzelmi 

okokból adódó hátrányaikat kompenzálva az óvodáskor végére eljussanak arra a szintre, 

hogy érdeklődéssel várják az iskolát, megfelelő testi, szociális és mentális képességekkel 

rendelkezzenek. Ezzel lehetőséget kapva az esélyegyenlőségre, amely a társadalomba való 

beilleszkedést, az integrációs folyamatot segíti majd elő. A genetikai adottságaikból adódó 

muzikalitásra építve valósítjuk meg a zenei és mozgáskészségük magasabb színvonalú 

fejlesztését.  

 

Óvodakép  

 
A nevelőtestület előítélet nélkül fogadja el a cigány gyermekek másságát és a többieket is 

erre neveli. Alkalmazzuk a gyermekvédelmi törvényt, a gyermekek jogait érvényesítjük. Az 

integrált nevelés keretei között fontosnak tartjuk az identitástudatuk kialakítását is. 

Gyermekközpontú neveléssel, megfelelő, biztonságos, elfogadó légkörben, tisztelet, 

szeretet és megbecsülés övezetében, megfelelően szervezett keretek között végezzük óvó-

védő, szociális, személyiségfejlesztő munkánkat, amelyet a különféle tevékenységeken – 

elsősorban a játékon - keresztül valósítunk meg. A szokások révén egészséges életritmust, 

nyugalmat, kiegyensúlyozottságok biztosítunk gyermekeink számára, miközben elősegítjük 

önállóságuk, rendszeretetük, fegyelmezettségük, önbizalmuk, szorgalmuk, kitartásuk 

erősödését. A programunk és a felzárkóztató tevékenységünk megvalósításához  a 

lehetőségeinkhez képest megfelelő tárgyi környezetet biztosítunk.  

 

 

 

 

Céljaink  

 
 Célunk, hogy az egyre emelkedő létszámú roma gyermekek már hároméves 

korukban óvodába kerüljenek.  

 Kulturális elemeiket (népmesék, versek, dalok), hagyományaikat tiszteletben tartva 

eljussanak a többségi társadalom általános szintjére. Ez egyaránt érinti az oktatás 

és nevelés minden területét, hangsúlyozottan a gondozási feladatokat (önkiszolgáló 

tevékenységek, étkezés, higiénia, egészséges életmód, stb.), a társadalmi érintkezés 

normáinak kialakítását, a kommunikációs készség fejlesztését.  
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 Továbbra is célunk, hogy legyen természetes gyermekeink és a felnőtt dolgozók 

körében a „másság” elfogadása. 

 Tovább javuljon a kapcsolatunk az etnikai szülőkkel a fejlesztő munkánk 

hatékonyabbá tételének érdekében. 

 Tovább építsük kapcsolatunkat a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

képviselőivel. 

 Hagyományaik, kultúrájuk mélyebb megismerése céljából további szakirodalmi 

kiadványokat tanulmányozzunk, lehetőségeinkhez képest részt vegyünk 

továbbképzéseken. 

 

Az óvoda feladatai a kisebbségi nevelés terén 

 
 Értékközvetítés (irodalom, zene hagyományok, ünnepek) 

 Érzelmi élet gazdagítása (élmények, mintakövetés, szocializáció) 

 Értelmi képességek területén megmutatkozó hiányosságok, eltérések kiegyenlítése, 

részképességek fejlesztése 

 Munkajellegű tevékenységek által rendszerességre nevelés, sikerélmény biztosítása 

 Zenei képességek tehetséggondozása 

 Együttműködés a családdal 

 Sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztés differenciált módszerekkel 

 

 

 

 

 

 

 

Feladataink a különböző területeken 

 
 

Gondozás és önkiszolgáló készségek kialakítása: 

Óvodába kerüléskor fokozott odafigyelünk, segítjük a gyermeket a testápolási 

szokások alakításában (kéz-, fogmosás, fésülködés, orrtörlés). 

Ruházatuk, környezetük igényesebbé tételére próbáljuk nevelni őket. 

Kapcsolattartási formáinkban a család és az óvoda egészségnevelő feladatainak 

összehangolására törekszünk. 

 

Szocializáció, érzelmi nevelés: 

Az etnikai kisebbség gyermekei az utóbbi években már jórészt bölcsődéből 

érkeztek hozzánk. Az otthonról érkezettek óvodába lépéskor a magyar gyermekek 

közé kerülve úgy viselkednek, mint a „sündisznó veszélyhelyzetben” (bezárkózó, 

távolságtartó, külső szemlélő). Ezért legfontosabb feladatunknak tartjuk a 

gyermekek csoportba illeszkedését. Kötelességünknek érezzük még a felnőttekkel 

való együttműködés elősegítését, a társas kapcsolatok befolyásolását az 

együttműködés, a kooperáció irányába és a frusztrációs tolerancia kifejlődésének 
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serkentését, a társadalmi normák közvetítését, a különféle tevékenységeken 

keresztül pozitív élményekhez jutását. 

 Meg kell tanítanunk pl.: 

 miért kell valamit mástól elkérni 

 miért kell megköszönni azt, amit neki adnak 

 miért kell másokkal szemben türelmesnek lenni 

 miért kell várni, hogy az elétett ételt megehesse 

 

Játék: 

A csoportban és az udvaron található játékokkal, eszközökkel, tárgyakkal 

megismertetjük a gyermekeket és azok megbecsülésére próbáljuk nevelni őket. 

Megfelelő attitűdöt igyekszünk kialakítani a játékok és a tárgyi környezetük iránt. 

Próbáljuk a magántulajdon fogalmát kialakítani bennük.  

A játékeszközökkel lehetőség nyílik finommozgásuk fejlesztésére. 

A konstruktív játékeszközök az alkotó tevékenységüket alakítja. 

Óvodai életük során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy minél több 

érzelemgazdag élményhez jussanak (séta, kirándulás, könyvtárlátogatás, filmvetítés, 

alkalmanként bábelőadás). 

A közös játék során (felnőtt-gyermek) tudatosan törekszünk a játékban rejlő 

fejlesztő hatások kiaknázására. 

Segítjük otthoni életük örömeinek eljátszását 

Nagymértékben kihasználjuk a fejlesztő játékok lehetőségeit a hátrányok 

leküzdéséhez. Ezek a játékok: 

 Lehetőséget teremtenek az egyéni lemaradás csökkentéséhez 

 Személyesebben érintik meg a gyermeket a bennük rejlő feladatok révén 

 Óvónővel történő személyes kapcsolatban növelni képesek a gyermeki 

tanulás esélyeit 

 Természetesebbé teszik az elért eredmény elismerő értékelését 

 Megerősítik a gyermeket abban, hogy egyenrangú a csoporttal 

együttműködő tevékenységekben 

 

 

 

 

Munka: 

A rendszeres munkavégzés ellensúlyozhatja az otthoni rendszertelen életvitelt. 

Felelősségre, kitartásra, a munka értelmének megláttatására, a munka 

megbecsülésére nevelés a legfőbb feladatunk ezen a területen. Differenciált 

alkalmazásával sikerélmények biztosítása által a pozitív énképüket is fejlesztjük.  

 

Tanulás: 

A fejlődésben elmaradt területek fejlesztése:  

 A percepció, a finommozgás, a vizuomotoros koordináció elősegítése, a 

nagymozgás fejlesztése.  

 A figyelem, az emlékezet fejlődésének elősegítése 

 A beszéd, a szóképzet gyarapítása 

 A fogalmi fejlődés, a gondolkodás fejlesztése 

 A pozitív élményrendszer kialakulásának serkentése 
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Anyanyelv: 

A gyermekek beszédének fejlettségét óvodába érkezésükkor a család nyelvi 

környezete határozza meg. Több esetben megkésett beszédfejlődés, szegényes 

szókincs, hibás hangzókiejtés jellemző beszédükre. 

A beszédhibás gyermekekkel (nagycsoportosok) logopédus foglalkozik heti egy 

alkalommal. 

A szókincsük fejlesztésében, a hangzóik tiszta ejtésének kialakulásában, a 

folyamatos beszédük alakításában a különféle nyelvi játékok, verselés, mesélés, 

mesedramatizálás egyéni élményeik elmondásának biztosításával segítünk. 

Óvodáskor végére a beszédképesség olyan mértékű fejlesztésére törekszünk, hogy 

beiskolázáskor a gyermek feleljen meg az iskolakészültség tőle elvárható 

szintjének. 

 

Irodalmi nevelés:  

Irodalmi nevelés keretében biztosítjuk azt, hogy a gyermekek a saját irodalmuk 

értékes alkotásait megismerhessék. (Romamécs I., II.) 

Az irodalmi nevelés foglalkozásain az anyanyelvi nevelés feladatainak jelentős 

részét valósítjuk meg. 

 

Ének-zene: 

A zene szeretetét a családból hozzák magukkal. A már óvodába lépéskor 

megfigyelhető genetikailag hordozott fejlett zenei képességeket (muzikalitás, jó 

ritmus- és mozgáskészség) továbbfejlesztjük, ezekre alapozzuk egész 

személyiségük fejlesztését. Zenei anyagaink kiválasztása során merítünk dalaikból, 

mondókáikból, esetenként építünk zenei élményeikre, használjuk a 

hagyományaikhoz fűződő ritmushangszereket. 

A mondókázással igyekszünk hozzájárulni az általában megkésett 

beszédfejlődésükhöz is (szókincsbővítés, beszédritmus, beszédhallás). 

A ritmus- és hallásfejlesztési feladatokat kihasználjuk az értelmi képességeik 

(gondolkodás, emlékezet, alkotóképesség) differenciált fejlesztésére. 

Minél több alkalmat nyújtunk éneklésre, mozgásos, táncos játékokra, amelyekben 

sikerélményhez juttatva őket segítjük elő pozitív önértékelésük alakítását. 

 

 

 

Vizuális nevelés: 

 Óvodába kerüléskor megismertetjük a gyermekeket a vizuális tevékenység 

anyagaival, eszközeivel és azok használatával. 

A vizuális neveléssel is próbáljuk képessé tenni a gyermekeket a szép érzékelésére 

és létrehozására. 

Lehetőséget adunk arra, hogy sajátos élményeiket, gondolataikat kifejezzék a 

különböző vizuális tevékenységi formákban. 

Képalakításban felhasználjuk az irodalmi alkotásaik élményeit. 

 

Matematika: 
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Felzárkóztató munkánknál leginkább a játék adta lehetőséget használjuk fel a 

matematikai gondolkodást elősegítő ismeretek szerzésére. 

Játék: - értelem-, figyelemfejlesztő játékok. 

                     - találós kérdések  

          - mozgásos és ügyességi játékok 

Az önként vállalt tevékenységeknél az akarat, figyelem, problémamegoldó 

gondolkodásnak, figyelmük tartósságának fejlesztését a tevékenykedtetéssel 

próbáljuk elősegíteni. 

Az önkiszolgáló munka során lehetőséget biztosítunk a matematikai tapasztalatok 

szerzésére. 

 

Természet-társadalom-ember: 

Többségük többszörösen hátrányos helyzetéből adódóan még fontosabb feladatunk 

a bennünket körülvevő természet megfigyeltetése, megismertetése, szépségének 

megcsodálása, értékeinek megőrzése (fák, növények, állatok). 

Fokozott figyelmet fordítunk a gyermekek toleranciára, embertársaik (idősek, 

fiatalok) tiszteletére nevelésnek. 

A pozitívan alakuló szülő-óvónő kapcsolaton keresztül próbáljuk kutatni esetleg 

még élő hagyományaikat, népszokásaikat (adott esetben néphagyományunkba 

beépítjük).  

 

Testnevelés: 

A mozgásos és versenyszerű játékokat, valamint a testnevelés foglalkozásokat 

lehetőség szerint a szabadban tartjuk, ezzel edzettségüket, erőnlétüket, 

mozgáskészségüket javítjuk. 

 

Szabadidős tevékenységek: 

Különös jelentőséggel bírnak a cigány gyermekek számára a szabadidős 

foglalkozások. A többségi közösségbe való integrációjukat segítjük elő a csoportok 

átjárhatóságának biztosításával. A választási lehetőséggel döntéshozatalra 

szoktatjuk őket. A hajlamuknak leginkább megfelelő tevékenységek gyakorlásával 

sikerélményhez juttatjuk őket. 
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                                                                                                                         3.sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSALÁD – ÓVODA EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

 

 
 

 

Minden gyermeknek fontos az óvoda, életükben ez az első olyan intézményes hely, 

ahol a család mellett újabb fejlesztő hatások érik. Ezek részben a családok igényeivel 

megegyező, részben pedig a társadalmi elvárásokhoz alkalmazkodó hatásokról van szó.  

Számos értékes kapcsolat között elsődleges a családi házzal való kapcsolattartás. Első 

nevelőnek a szülőt tekintjük. Számunkra fontos, hogy a szülők megértsék, elfogadják és 

szükségesnek érezzék az intézményes nevelést gyermekeik számára. Az óvodai nevelés 

során kiegészítjük a családi nevelést, szükség esetén kompenzáljuk. Fontos, hogy a szülők 

az óvodai nevelést jól ismerjék, hogy az azonos nevelési eljárások alkalmazásával a 

gyermek érdeke kerülhessen előtérbe. 

Ma a cigánycsaládok egy része még fölöslegesnek véli az óvodai nevelést. 

Elsősorban olyan családokra gondolunk most, ahol hátrányos körülmények között élnek és 

nevelődnek a gyermekek. Környezetük ingerszegény, szűk a tapasztalatszerzési 

lehetőségük. A cigánycsaládok sokkal jobban szocializálnak a maga lehetőségeikre, mint 

más családok. Az életük minden lépése közös, számukra minden fontos dolgot 

megtanulnak a fiatalabbak az idősebbektől a családban. Senki nem kényszeríti akaratát a 

gyermekre. A szeretet, amely körül öleli a család egész életét, nem szab feltételeket, a 

gyermekek szinte kényszer nélkül nevelődnek. Nem számottevő az a külső késztetés sem, 

amely kötelezettségként nehezedne a gyermekre. Sokkal erősebbek a modellek, amelyeket 

szívesen és természetesen követnek. 

Ha arra gondolunk, hogy minden gyermeknek joga van a tanuláshoz, a 

társadalomba való beilleszkedéshez, majd felnőtt korra a kultúráltabb, egészségesebb 

megélhetési körülmények fokozatos megteremtéséhez, akkor azt láthatjuk, hogy szűk, 

igencsak behatárolt ez a szocializáció. Úgy vélem, ki kell tágítanunk, szabad lehetőségeket 

kell teremtenünk ahhoz, hogy ezek a jogok a hátrányos helyzetű gyermekeket is 

megérintsük. (Ebben nagy segítségünkre van az Oktatási Törvény azon paragrafusa, mely 

szerint minden ötödik életévét betöltő gyermek köteles óvodai nevelésben részesülni.) 

Fontosnak vélem, hogy a szülők megértsék és elfogadják a társadalom azon törekvéseit, 
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amelyek elsősorban a gyermeki jogokból kiindulva, demokratikus lehetőségeket teremtve 

jobb feltételeket szándékozik biztosítani szülőknek és gyermekeknek azzal, hogy az 

iskoláztatáson keresztül a felemelkedés útjára lépjenek. Mindenki könnyebben és jobban 

élhet, ha komolyan elfogadja a társadalom által nyújtott lehetőségeket. Az ellenállás, az 

elzárkózás lehetetlenné teszi a segítő szándékot. Csak közös akarattal, kölcsönösen 

megértő lépésekkel lehet a jobbítás útját megteremteni. Az óvoda ebben komoly szerepet 

vállal. 

A gyerekek ingyenes ellátásban részesülnek. Ezzel a támogatással egyre könnyebbé 

és kívánatosabbá válnak azok a lépések, amelyeket a szülők az óvoda irányába próbálnak 

megtenni. 

A cigány- és hátrányos helyzetű családokból érkező gyermekek fejlődését nagyban 

segíti az úgynevezett Etnikai Felzárkóztató Program, ami kifejezetten az ilyen gyermekek 

fokozottabb fejlesztésére ad lehetőséget. 

 

 

  Előítéletektől mentes közeledésünkkel célunk, hogy a szülők bízzanak bennünk. A 

bizalom vonzata a rendszeres óvodába járás, mely által a gyermek egészséges fejlődéséhez 

szükséges gondoskodásban részesül.  
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A szülők érdeklődését fokozza, gyermeke élményeinek, örömeinek és gondjainak 

megértését segíti, ha ismeri az óvoda életét, az óvónőt, a többi gyereket és azok szüleit is. 

Jelenlétük a csoportban a gyermek számára is fontos esemény, mert a családi és óvodai 

környezet összekapcsolódását fejezi ki, melyre nagy szüksége van az óvónőnek, a szülőnek 

és gyermeknek egyaránt.  

 

Célunk: a szülők ismerjék meg óvodánk helyi nevelési programját, nevelési céljait, 

módszereit. Ezen túlmenően törekedjenek a családi nevelés pedagógiai kultúrájának 

emelésére. Ennek elérése érdekében óvónő-szülő között egyéni, őszinte kapcsolat 

Rendszeres óvodai nevelést igényli a szülő 

Gyermeki jogok 

érvényesítése 

Higiénés igények 

Testi egészség 

(napi 3x étkezés) 

Szülői felelősség 

fokozása 

Egészségügyi szakemberekkel 

együttműködés 

Művelődés, kultúra igénye 

Kompenzálási lehetőség, 

Logopédus, pszichológus 

Iskolakezdés esély 

növekedés 

BIZALOM 
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kialakításán fáradozunk, melynek különböző módjai vannak. Ezekkel a jó kapcsolatot már 

az óvodába járás előtt meg lehet alapozni: 

 

 -nyílt nap szervezése a leendő óvodásoknak, 

 -szülői fórum a leendő óvodások szülei számára,  

 -helyi nevelési rendszer fő vonalának megismertetése, 

 -az óvodát bemutató helyi nevelési program rövid kivonatának átadása, 

 -családlátogatás, melynek során anamnézis felvétel történik, egyéni beszélgetés és 

ismerkedés az óvodáról ill. óvodával. Megismerjük a gyermek életkörülményeit. 

 

A későbbi óvodába járás időszakában pedig fontos és elengedhetetlen a szülőkkel való 

kapcsolattartás és jó együttműködés kialakítása, melyeknek szintén több formája van: 

 

Formális informális 

Értekezletek Napi beszélgetések 

Nyílt napok Közérdekű hírek látható helyre tétele 

„véleményláda” Óvodapedagógusi példa nyomán a szülők 

pedagógiai és játékkultúrájának fejlesztése 

Kérdőívek  

Sport napok vagy családi napok  

Anyák napja  

Alapítványi bál  

 

A gyermek testi és szellemi fejlődését szolgálja az őszinte hangvétel, amely fontos ahhoz, 

hogy a szülő is bátran nyilatkozzon gyermekéről, különösen fejlődésének zökkenőiről, 

nehezebb területeiről, melyeket csak közösen oldhatunk meg. 

Azon kívül, hogy sikeres, önálló, kreatív felnőtteket neveljünk, fontos feladatnak tartjuk a 

szülők szeretetére, tiszteletére való nevelést. 

Az óvoda és a család kapcsolatának alakulásában, fontos szerepe van a szülői 

munkaközösségnek, mely nem csak koordináló, hanem kezdeményező is a folyamatos 

együttműködés elősegítésében. 

 

 

Sikerkritériumok:   

-a szülők legalább 70%-a vegyen részt a szülői értekezleteken. 

-a szülők legalább 60%-a vegyen részt aktívan általunk szervezett rendezvényeken. 

-a szülők legalább 90%-a elfogadja a Helyi Óvodai Nevelési Programot, és               

együttműködik azzal. 

-a szülők legalább 90%-a elfogadja az Intézményi Minőségirányítási Programot, és 

együttműködik azzal. 
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4.sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mérés – értékelés az intézményünkben 
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Gyermekre vonatkozó éves pedagógiai tervezés értékelés rendszere 

 
A gyermekek értékelése 

Cél: A nevelőtestület meghatározta az értékelés egységes követelményrendszerét. A reális 

szakmailag megalapozott értékelés, a problémák időben történő felismerését szolgálják, és 

tükrözik a megoldásra való törekvést. A szülők folyamatos, egyéni és szóbeli tájékoztatást 

kapnak a gyermekük fejlődési üteméről. 

 

A gyermek fejlődésének mérése, értékelése 

 

A mérést az értékelés eszközének tekintjük. Az egyéni képességfejlesztést minden területen 

érvényesítjük. Minden óvodapedagógus tudja, hogy melyik gyermeket milyen területen, 

milyen módon szükséges fejleszteni ahhoz, hogy önmagához képest a lehető 

legoptimálisabban fejlődjön. Ehhez elengedhetetlen a fejlődési szakaszok nyomon 

követése, mérése, elemzése, értékelése és a további fejlesztési ütem meghatározása. 

Kiemelt jelentőségű a gyermekek megfigyelése, a spontán és irányított szempontok 

alapján szerzett információk rögzítése. 

 

Az egyéni fejlődést tartalmazó dokumentumok intézményi szintű szempontjai: 

 

A konkrét mérés elvégzéséhez összeállítottuk a mérési területeket, melyet az intézmény 

nevelőtestülete határozott meg. A mérés területeihez hozzárendeltük azokat a 

szempontokat, melyeknek jellemzői mutatók számunkra. Kidolgoztuk azt a becslési skálát, 

amely által a mérést regisztráljuk. Az elkészített táblázatokban évente egyszer történik az 

intézmény által felállított mérési skála szerint a számjegyekkel történő rögzítést. A számok 

felhasználásával tudunk csoportátlagot-, százalékot számítani, valamint nyomon tudjuk 

követni a gyermekek önmagukhoz képest történő fejlődését a különböző nevelési 

területeken. A rendelkezésre álló adatok további elemzés céljára és ok feltárásra is 

hasznosíthatók, és egyben a mérés, értékelés alapjai.  

Év végén az óvodapedagógusok szóbeli értékelést végeznek a gyermekek közösségi 

életének és egyéni fejlődésének alakulásáról. – Ez nem helyettesíti a csoportnaplóban az 

értékelést .- Az összegzett tapasztalatokra, valamint az éves mérési eredményekre épül a 

következő év, nevelési- fejlesztési tervezése. A pedagógusi munka hatékonyságát, a 

csoport egészének neveltségi szintje mutatja. A csoporton belüli neveltségi szint személyes 

megfigyelésen alapul, amely a csoportban dolgozó két óvónő munkájának megfigyelésére 

épül, valamint az egyéni összegző mérés eredményeire.    

 

Kimeneti mérés  

 

Cél: A nevelés eredményeinek számszerűsíthetősége rávilágít arra, hogy óvodánk mely 

területeken mutat az átlagnál jobb, illetve gyengébb eredményt. A kevésbé jó eredmények 

okait meg kell keresni, majd az okok ismeretében változtatni kell a módszereken stb., 

annak érdekében, hogy az eredményeinket ezeken a területeken is javítsuk. 

 

A mérés területei1.  

1. Testi fejlettség terén 

 Az egészséges életmód alakítása 
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 Mozgás 

 

 

2. Lelki felkészültség tekintetében 

 Anyanyelv fejlesztése, mérése 

 Ének- zene, énekes játék 

 Rajzolás, mintázás, kézimunka 

 Külső világ tevékeny megismerése 

 Matematika 

 Tanulás 

 

3. Szociális érettség tekintetében 

 Érzelmi nevelés, szocializáció 

 Munka jellegű tevékenység 

 Játék 

 Szabadidős tevékenység 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A skála számjegyei és a hozzájuk rendelt meghatározások: 

 

5 Ezt a tevékenységet a gyerek önállóan végzi, része a mindennapi 

életnek. 

 

 

4 Ezt a tevékenységet a gyerek kis segítséggel végzi, gyakran  

megfigyelhető. 

 

3 Erre a tevékenységre a gyerekek részéről voltak próbálkozások, 

segítséget igényel. 

 

2 Ezt a tevékenységet a gyerek sok segítséggel végzi, az óvónő 

kezdeményezésére. 

 

1 A gyerek érdeklődik a tevékenység iránt, voltak már próbálkozásai. 

 

 

0 Ezzel a tevékenységgel kapcsolatban semmilyen szándékot, vagy 

tevékenységet nem tapasztaltam a gyerekeknél. 
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       5.sz. melléklet 

 

 

 

 

 
Hétszínvirág óvoda és Bölcsőde  

a gyermekeket érintő  

Esélyegyenlőségi, egyenlő bánásmód programja 

 

 

 

Az Intézmény a gyermekek esélyegyenlősége, valamint a gyerekekkel kapcsolatos egyenlő 

bánásmód érdekében, figyelembe véve:  

- az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szól 2003. évi 

CXXV. törvényt, mely rögzíti, hogy minden embernek jog van ahhoz, hogy egyenlő 

méltóságú személyként élhessen, valamint 

- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény esélyegyenlőséget, valamint 

egyenlő bánásmódot érintő rendelkezéseit,  

a következők szerint határozza meg az e területen megvalósítandó programját. 

I. Fejezet 

Általános szabályok 

 

1. A szabályzat célja 

 

A szabályzat célja, hogy meghatározza: 

- az óvoda és bölcsőde hátteréből és  

- a családi háttérből adódó feladatokat, 

- az intézménnyel való együttműködés módjait, 

- a pedagógus és a tanuló jogait, kötelezettségeit. 
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2. A szabályzat hatálya 

 

Az egyenlő bánásmód követelményét: 

- a közoktatási intézmény, mint szerv valamint,  

- az óvoda és bölcsőde szervezésében, irányításában, működtetésében, feladatainak 

végrehajtásában közreműködők a gyermekkel, kapcsolatos döntéseik, intézkedéseik 

meghozatalakor kötelesek megtartani. 

 

A szabályzat területi hatálya kiterjed az intézményre, valamint az intézmény által 

szervezett programok, események esetében az intézményen kívül is. 

 

 

3. Az esélyegyenlőség biztosítása, és az egyenlő bánásmód követelménye  

 

A helyi esélyegyenlőségi, illetve egyenlő bánásmód program kialakításkor figyelembe 

vételre került,  

- Az egyenlő bánásmód követelménye alapján a Magyar Köztársaság területén 

tartózkodó természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi 

személyekkel és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben e 

törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni 

szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni. 

 

- Az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban 

meghatározott rendelkezéseket a 2003. évi CXXV. törvény rendelkezéseivel 

összhangban kell alkalmazni. 

 

Az egyenlő bánásmód követelményének jellemzői 

 

Az egyenlő bánásmód követelményének fő jellemzői, hogy 

- a követelmény kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre: 

 amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy 

 amelynek megszervezéséhez az állam 

 közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, vagy 

 közvetve - így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy 

adójóváírás útján - hozzájárul (a továbbiakban együtt: oktatás); 

- az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell különösen: 

 az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi 

kérelmek elbírálása, 

 az „óvoda végére” elérendő követelmények teljesítési feltételeinek 

meghatározása 
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 a neveléshez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, 

 az neveléssel való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során. 

 

 

4. Az esélyegyenlőség, valamint az egyenlő bánásmód követelménye 

biztosítása érdekében folytatott intézményi tevékenység 

 

Az intézményben az esélyegyenlőség, valamint az egyenlő bánásmód követelménye 

biztosítása érdekében a következő feladatai vannak: 

- az óvoda és bölcsőde háttérből adódó, esélyegyenlőséget, valamint az egyenlő 

bánásmód követelményt sértő körülmények feltárása, valamint azok kezelési 

módjának meghatározása, 

- a családi háttérből fakadó esélyegyenlőséget, valamint az egyenlő bánásmód 

követelményét sértő körülmények feltárása, valamint azok kezelési módjának 

meghatározása, 

- az intézmény azon együttműködési kapcsolatainak meghatározása, illetve a 

kapcsolattartásban ellátandó feladatok leírása, melyek segíti az esélyegyenlőség és 

az egyenlő bánásmód követelményének megtartását, 

- a szülők azon jogainak és kötelezettségeinek meghatározása, az ezzel kapcsolatos 

intézményi feladatok rögzítése,  

- a pedagógusok jogainak és kötelezettségeinek meghatározása, valamint az ezekkel 

kapcsolatos intézményi feladatok rögzítése,  

- a gyerekek jogainak és kötelezettségeinek meghatározása, valamint az ezekkel 

kapcsolatos intézményi feladatok azonosítása,  

- a gyermekek egyéni fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

meghatározása. 
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II. Fejezet 

Az óvoda és bölcsőde háttérből adódó feladatok 

 

 

 

Az óvoda és bölcsőde háttérből fakadó esélyegyenlőség és egyelő bánásmód biztosításával 

kapcsolatos feladatok:  

- a nevelésbe történő bekapcsolódás,  

- a követelmények teljesítése,  

- a mulasztások,  

- a csoport vagy személy jogellenes elkülönítése, 

- a következő életszakaszra való felkészítés, valamint 

 

 

1. A nevelésbe történő bekapcsolódáshoz tartozó esélyegyenlőség és 

egyenlő bánásmód biztosításával összefüggő feladatok 

 

 

1.1. A területre vonatkozó szabályozás 

 

A területre vonatkozó szabályokat:  

- A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény, valamint 

- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény határozza meg. 

 

Az 1949. évi XX. tv. 70/J. §-a értelmében  a szülők, gondviselők kötelesek kiskorú 

gyermekük taníttatásáról gondoskodni. 

 

A közoktatásról szóló törvény több helyen is utal a nevelésbe történő bekapcsolódáshoz 

köthető szabályokra, így:  

 

- az alapelveknél kinyilvánítja hogy a gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos 

döntések, intézkedések meghozatalakor az egyenlő bánásmód követelményét meg 

kell tartani,  

- a tanulók jogviszonyra vonatkozó részben meghatározza, hogy a tanulói jogviszony 

felvétel, vagy átvétel útján keletkezik, melyről az iskola igazgatója dönt.  
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1.2. Az Esélyegyenlőségi terv hatálya 

 

Az intézkedési terv a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde intézményébe felvételt nyert 

gyermekeire az intézményben dolgozókra illetve az intézménnyel partneri kapcsolatban 

állókra készült. A nevelőtestület döntésével (határozatával) módosítható, bővíthető abból 

feladat kivehető vagy bővíthető 

 

1.3. Nyilvánosságra hozatalának módjáról és elhelyezéséről: 

 

Az esélyegyenlőségi terv megtalálható a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezetői irodájában és az intézmény nyitvatartási idejében megtekinthető. 

 Az esélyegyenlőségi program célkitűzései: 

  

 

Az esélyegyenlőségi program célkitűzései: 

 

Az esélyegyenlőségi terv célja, hogy biztosítsa az intézményben a szegregációmentesség és 

az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. A nevelési szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl célul tűzzük ki az esélyteremtést, támogató 

lépések, szolgáltatások megvalósítását és az intézménnyel jogviszonyban álló hátrányos 

helyzetű gyermekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása 

érdekében: 

- a beiratkozásnál, felvételinél 

- az ismeret, képesség és attitűd kompetencia területek fejlesztésében 

- a gyermekek egyéni fejlesztésében 

- az értékelés gyakorlatában / pozitív énkép kialakítását segítő gyakorlatában/ 

- az ingrációt segítő fejlesztési tevékenységben – programban 

- a humánerőforrás-fejlesztésében, pedagógusok szakmai továbbképzésében 

- a partnerség-építésében és kapcsolattartásában a szülőkkel, a fenntartóval az 

iskolával, a szakmai és társadalmi környezettel 

-  

Kötelezettség és felelősség: 

Kötelezettség: 

A szegregáció mindennemű előfordulása, megjelenési formája az intézményben számomra 

elfogadhatatlan. Vallom, hogy a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi feltétel rendszer 
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meghatározó fejlődése szempontjából. Az egyéni fejlődési eltérések, a hátrányok egyéni 

fejlesztéssel leküzdhetők. Vallom minden ember és gyermek más, az eltérő személyiségi 

tulajdonságok teszik színessé a világot. Az egyenlőbánásmód megvalósulásának 

elkötelezettje vagyok, kezdeményezem és támogatom intézményünkben a esélyegyenlőség 

megvalósulását szolgáló kompetenciák fejlesztése. A kiépítés és működtetés alapjának az 

óvodapedagógusok szakmai fejlődés iránti igényét, szakmai elkötelezettségét tekintem. 

Óvodavezetőként felelősséget érzek, a vezetési folyamat részének tekintem az 

egyenlőbánásmód elvének, az esélyegyenlőség megvalósulásának mérését. A feladatot a 

minőségfejlesztés részének tekintem. 

Célom: Olyan kompetencia elvű program beépítése az óvoda Helyi Nevelési Programjába, 

amely hozzájárul az intézményi szintű, minden területet átfogó még tudatosabb 

esélyteremtéshez. 

 

Az óvoda vezérelveinek megtartása mellett, tudatos szervezetfejlesztéssel olyan szervezeti 

keret kialakítása, amelyben minden résztvevő számára tisztázott a feladat, hatáskör, 

felelősség, amelyben a szakmai folyamatok fejlesztése, a folyamatok javítása a gyerekek, 

szülők, dolgozók elégedettségének növekedését eredményezi. 

Legfontosabb feladatomnak tekintem az óvoda dolgozói közösségében a nyugodt 

önmegvalósító légkör biztosítását, amelyet a vezérelvek és napi elvek összhangjának 

megteremtésében látom. Állást foglalok az innováció mellett és támogatom azt. 

Természetesnek tartom az intézményi folyamatokban a változásokat. 

A tudatosan vállalt nevelési célok tükrözzék azokat az értékeket, amelyek által a gyerekek 

neveltségi szintje folyamatosan javul esélyt teremtve ezzel a hátrányi leküzdéséhez.. A 

szervezetfejlesztésben az objektív és szubjektív feltételek mellett a pozitív hatások 

érezhetővé és mérhetővé váljanak. 

Személyes példamutatással és a vállalt feladat iránti elkötelezettséggel is ösztönözni 

kívánom a nevelőtestület tagjait. 

 

 

Felelőség: 

- Az intézmény minden dolgozójára kötelező érvényű az esélyegyenlőségi tervben és 

az akciótervben foglaltak maradéktalan megvalósítása. 

- A dokumentum elkészítéséért, illetve az akcióterv évenkénti felülvizsgálatáért 

intézményvezetője a felelős. 
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Helyzetelemzés: 

 

Intézményünk a Hortobágy szélén elterülő kis község. Sajnos a rendszerváltás óta az itt élő 

családok igen nagy százalékának az életkörülményei folyamatosan romlott. 

A megélhetési forrást főleg a mezőgazdaság jelentette. Folyamatosan csökkent tehát a 

munkahelyek száma. Bár a munkanélküliek száma ingadozott a romló szociális körülmény 

éreztette és érezteti hatását intézményünkben. A beíratott bölcsődés gyermekek 70% az 

óvodások 85% a hátrányos helyzetű. Ebből a bölcsődések között az etnikai kisebbség 

aránya 58%, az óvodásoknál ez az arány  30% . 

Az Újszentmargita és Folyás Intézmény fenntartási megállapodása értelmében, a nevelési 

feladatok ellátása az intézményünk feladata. A folyási óvodáskorú gyerekek 2006.09.01.-ig 

az újszentmargitai óvodába jártak. 2006.09.01.-én a folyási képviselőtestület döntése 

értelmében, helyben kívánták ellátni, ellátatni az óvodai nevelést. A szülők és a 

képviselőtestület elégedett volt a Hétszínvirág Óvoda óvodapedagógusainak munkájával, s 

így a közös döntés alapján, a Folyáson megnyíló óvodában a nevelési feladatokat továbbra 

is Intézményfenntartó Társulás keretei között a Hétszínvirág Óvoda látja el. Az új óvoda 

intézményünk telephelyeként szerepel az alapító okiratunkban. Ez a döntés minden érintet 

partner számára pozitív megoldás volt, jelezve a döntésnél a gyermekek érdekeit 

maximálisan figyelembe vette a fenntartó. Tukából és Bödönhátról is járnak az 

intézményünkbe gyerekek. Ezek a települések közigazgatásilag Újszentmargitához 

tartoznak. 

2007. október 1.-vel indult két bölcsődei csoport. A csoport indításában több számunkra 

igen fontos cél megvalósítását tűztük ki. A legfontosabb a hátrányok csökkentése. A 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma folyamatosan emelkedik. Szerettük 

volna megkönnyíteni a kisgyermekes anyukák számára a munkavilágába való visszatérést 

azzal, hogy gyermeke számára a fejlődését elősegítő környezetet és azt szolgáló intézményi 

rendszert teremtünk. Megoldást jelentett a nyári születésű gyermekek csoport ismétlési 

problémájára, nem kell új csoportot megszoknia és a számára nehezen feldolgozható 

ismételt elválás érzését átélnie. A gyermek számára a biztonságot az egymásra épülő 

fokozatosan növekvő, egyénre szabott terhelés jelenti. 

 



 112 

Demográfiai adatok 

1, Bölcsődei csoportok száma:2 csoport 

2, Óvodai csoportok száma: 3 csoport 

Bölcsődések és óvodások száma: 

 

 Halmozottan 

hátrányos 

gyermekek 

száma 

2007/2008 

Intézménybe beíratott gyermek létszáma 

Bölcsőde 10 20 

Óvoda 31 50 

Folyási 

telephely 

 

10 

16 

Összesen: 51 86 

 

A beíratott gyermekek nagy egyéni eltérésekkel érkeznek óvodámba. Testileg közepesen 

fejlettek. Sok a beszédhibás gyerek. A helyi körülmények miatt esett a választásunk a 

Tevékenységközpontú nevelési programra, melyet a helyi körülményeknek megfelelően 

dolgoztunk át és egészítettünk ki a hátrányok csökkentését célzó programokkal, sikeresen 

oldottuk és oldjuk meg jelenleg is a nevelési feladatokat. 

 

Az önkormányzat a helyi szociális rendeletében szabályozta a bölcsődei felvételi rendjét. 

 

Az önkormányzat intézkedési tervében rögzítette a hosszú, közép és rövid távú céljait a 

közt: 

oktatási feladatok vonatkozásában. 

 Mely tartalmazza közoktatási szolgáltatás minőségközpontú fejlesztését. 

 Vállalja a nevelési-oktatási intézmények működési feltételeinek biztosítását. 

 A településen élőknek biztosítja az óvodai ellátását, fokozott figyelemmel minden 

3. életévét betöltő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek számára 

 

Meghatározza az intézménytípus szerinti célokat 

 A hátrányos helyzetű gyermekek beóvodázási százalékának javítása 

 A sajátos nevelési igényű gyermek ellátására való felkészülést 
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 A szakmai munka minőségi színvonalának folyamatos emelését 

 Logopédus, fejlesztő pedagógus alkalmazását (további szakképesítés 

megszerzésével) 

 

Az önkormányzati minőségirányítási program 

 Meghatározza a fenntartói elvárásokat 

 A kapcsolattartási rendet 

 Az ellenőrzés és rétékelés rendjét. 

 

Az önkormányzati esélyegyenlőségi terv 

 Meghatározza a fenntartói elvárásokat 

 A kötelezettség és felelősség rendjét 

 A monitoring vizsgálat, a nyilvánosság a konzultáció és visszacsatolás rendjét. 

  

Az intézmény a vele jogviszonyban levő gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló 

dokumentumai: 

 1, Házirend 

 2, Helyi nevelési Program 

 3, IMIP 

 4, SZMSZ 

 

 

1.1 Az oktatásba történő bekapcsolódásra vonatkozó főbb előírások: 

 

a) Beiratkozás 

 

- Az óvodába minden harmadik életévét betöltött gyermeket 

 a községi,  

 önkormányzat által meghatározott időszakban kell beíratni.  

- A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé 

kell tenni. 

  

b) Bölcsődei felvétel: 

 Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akiket szülei valamilyen ok miatt 

nem tudják biztosítani a napközbeni ellátását. A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény kiemeli olyan kisgyermek – szociális vagy 
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egyéb ok miatt – felvételi lehetőségét, akinek egészséges fejlődése érdekében szükséges a 

bölcsődei gondozás, nevelés 

c)A gyermek igénybe veheti az óvodát: 

 A harmadik év betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, maximum nyolc éves koráig. 

 Amennyiben a gyermek megbízhatóan ágy- és szobatiszta. 

 Amikor a gyermek egészséges (ÁNTSZ). 

 Akkor, ha a szülő az étkezési térítési díjat befizette. 

 

 

d)A gyermekek jogai 

(Közoktatási törvény 10 §) 

 A nevelési és oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben 

neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki 

(játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás). Biztonsága érdekében az 

óvodában tartózkodása ideje alatt végig pedagógus felügyelete alatt áll. 

 A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében 

nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. 

Idetartozik az étel erőltetése, a levegőztetés megvonása is. A gyereket közvetlen 

vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. 

 A gyerek joga, hogy képességének és érdeklődésének megfelelő nevelésben és 

oktatásban részesüljön. 

 Nemzeti, illetve etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön (több szülő együttes kérése alapján). 

 Vallást, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani. 

 A gyerek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, 

mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell 

megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételét. 

 A gyerek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda 

nem korlátozhatja, de a gyerek ezen jogának gyakorlása közben nem 

veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottjainak egészségét, testi 

épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéséhez 

való jogát. 

 Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben 

részesülhet. 

 A gyerek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási, fejlesztőeszközök), 

berendezéseit (bútorok, rádió, magnó), felszereléseit ingyenesen, de 

rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell. 

 Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben 

megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt 

játékok, eszközök rendben tartásában. 
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1.2. Az esélyegyenlőség, illetve az egyenlő bánásmód követelményeinek betartása 

érdekében ellátandó konkrét feladatok 

 

Az esélyegyenlőség, illetve az egyenlő bánásmód követelményeinek betartása érdekében:  

- a beiratkozás időpontját kifüggesztjük az intézmény bejáratánál jól látható helyen,  

- tájékoztatót készítünk a beiratkozással, gyermekek felvételével, átvételével 

kapcsolatos szülői kötelezettségekről, valamint az eljárás alapvető szabályairól amit 

a szülőknek átadunk 

- a beiratkozáskor tájékoztatjuk  az érintetteket a támogatások rendszeréről, valamint 

az önkormányzati, illetve munkáltatói (beiskolázással kapcsolatos) támogatások 

igénylésének lehetőségéről,  

- beiratkozáskor átadjuk az intézmény házirend és a rövidített program egy példányát, 

- a beiratkozások időtartama alatt ellenőrizzük, hogy a gyermekek felvételének 

megtagadása történt-e, ha igen, az jogszerű volt-e,  

- tanuló átvételre vonatkozó kérelem esetén ellenőrizni kell, hogy az átvétel 

elutasítása történt-e,ha igen, az jogszerű volt-e, 

- értesíteni kell a jegyzőt, a 3.évét betöltött halmozottan hátrányos helyzetű és az 5. 

évét betöltött gyermek beirtásának elmulasztásáról. 

 

1.3. A feladatellátás célja 

 

Az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosítása az oktatásba történő 

bekapcsolódás során. 

 

1.4. A feladatok ellátásának mérése, dokumentálása 

 

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az 1.2. pontban leírt feladatok ellátása nyomon 

követhetősége érdekében: 

- a beiratkozási, és az egyes tájékoztató hirdetmények egy-egy példányát meg kell 

őrizni, s rájuk kell vezetni a kifüggesztés és a levétel időpontját, 

- statisztikát kell készíteni: 

 a beiratkozási igényekről, a felvételt nyert, és az elutasított tanulók 

számáról, valamint az elutasítás okáról,  

 az átvételi igényekről, az átvett és az elutasított tanulók számáról, valamint 

az elutasítás okáról; 

- meg kell őrizni a jegyzők felé tett jelzéseket a beíratások elmulasztásáról, 

- szükség szerint javaslatot kell készíteni a fenntartó felé az oktatásba történő 

bekapcsolódás esélyegyenlősége biztosításáért. 

 

 



 116 

2. Követelmények teljesítéséhez tartozó esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód 

biztosításával összefüggő feladatok 

 

2.1. A területre vonatkozó szabályozás 

Az óvodai és bölcsődei háttérből adódó, a követelmények teljesítésével kapcsolatos 

esélyegyenlőségi kérdések megközelíthetőek: 

- a gyermekek „óvodáskor végére elérik” követelmények teljesítésének intézményi 

háttér oldaláról, valamint 

- szakmai hozzáállás, 

- az intézmény által rendelkezésre álló tárgyi eszközök vonatkozásában is. 

- Az óvoda és bölcsőde szakmai hozzáállása: 
 

A gyermekek ismereti, képességbe és attitűd kompetencia teljesítésére vonatkozó 

előírásokat:  

- Módszertani levél a bölcsődei gondozás-nevelés minimum-feltételeiről és a szakmai  

munka részletes szempontjairól 

- Szakmai Program,  

- Óvodai nevelés országos alapprogramja 

- a helyi pedagógiai program ami tartalmazza az etnikai programot, és az integrációs 

programot 

 

Az óvoda által rendelkezésre álló taneszköz és felszerelések: 

Az óvodában alkalmazandó kötelező minimális eszköz, és felszerelések jegyzékét a 

közoktatási törvény tartalmazza.  Az intézményünk rendelkezik a fejlesztést szolgáló 

eszközök jelentősrészével. 

 

2.2. Az esélyegyenlőség, illetve az egyenlő bánásmód követelményeinek betartása 

érdekében ellátandó konkrét feladatok 

A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése családias, derűs légkörben, 

fizikai és érzelmi biztonság megteremtésével, odaforduló szeretettel, elfogadással, a 

gyermek kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség 

biztosításával, viselkedési minták nyújtásával biztosítva a gyerekek fejlődéséhez szükséges 

sokféle, változatos tevékenységet. A nevelőmunkánk az érzelmi biztonság megteremtésével 

elősegíti a gyermekek testi, értelmi és szociális fejlődését. Legfőbb törekvésünk. hogy 

kiaknázzuk az egy intézményként működő bölcsőde-óvodában rejlő lehetőségeket, és 

biztosítsuk a gyerekek 20 hetes kortól 7 éves korig történő folyamatos, egymásra épülő 

gondozását, nevelését, fejlesztését. 

Az óvoda mindenkor épít a bölcsődében folyó nevelőmunkára. A gyermekek bölcsődés 

társaikkal a megszokott közösségben kezdhetik el az óvodai életet. 
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2)  Az intézményrendelkezésre álló eszköz és felszerelések: 

- a rendelkezésre álló eszközök és a jogszabályi követelmények összevetése, 

- több évre szóló eszközpótlási, fejlesztési program összeállítása, 

- eszközfejlesztési pályázatok útján. 

 

2.3. A feladatellátás célja 

A feladatellátás célja, hogy  

- a gyermekek egyéni fejlesztése a gyermekek érdekének megfelelően történjen,  

- az intézmény biztosítson megfelelő szakmai, és intézményi hátteret az 

intézménnyel jogviszonyban lévő gyermekek számára. 

 

 

2.4. A feladatok ellátásának mérése, dokumentálása 

 

Az egyenlőség, illetve az egyenlő bánásmód biztosításában is szerepet játszó – 2.2. pontban 

meghatározott - feladatok nyomon követése a következők szerint történik: 

a) Az intézmény nevelési feladatait rögzítő dokumentum rendszere 

 - csoportnapló amely tartalmazza a nevelési feladatokat 

- azt megvalósító motiválási formákat,  

- tevékenységek végzéséhez szükséges eszközöket 

- az egyéni fejlesztési feladatokat 

  - a hetenkénti játéktervet 

- az etnikai fejlesztési tervet / minden szülő nyilatkozott, kéri azt a 

fejlesztési formát is 

 

b) Az intézmény mérési rendszere, területei 

  - Testi fejlettség terén 

   egészséges életmód, mozgás 

  - Lelki felkészültség terén 

   anyanyelvi fejlesztés, mese-vers, 

   ének, zene, énekes játék 

   rajzolás, mintázás, kézimunka 

  - A külső világ tevékeny megismerése 

   matematika 

   természet-társadalom, ember 
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   tanulás 

  - Szociális érettség tekintetében 

   érzelmi nevelés,  szocializáció 

   munkajellegű tevékenységek 

   játék  

   szabadidős tevékenységek   

 

a) Az intézmény szakmai hozzáállásával összefüggő mérési, dokumentálási 

feladatok: 

 

- feljegyzést kell készíteni az egyes továbbképzések esélyegyenlőség 

biztosításában alkalmazható tapasztalatairól,  

- a pedagógusok által alkalmazott  

- az óralátogatási jegyzőkönyvek pedagógusok által alkalmazott 

módszereinek megfigyelése, elemzése. 

-   

- Humánerőforrás gazdálkodás: 

 

A hátránykompenzáció és az esélyegyenlőség megteremtése érdekében már megszerzett  

másoddiplomák az intézményben: 

- Fejlesztőpedagógus 

- Játék és szabadidő szervező szakvizsgák 

 

Pedagógusértékelés: 

 

A dolgozók értékelését a következő öt kulcskompetenciák alapján dolgoztuk ki: 

 Szakmai tudás alkalmazása 

 Kommunikáció, kapcsolatok kezelése 

 Megbízhatóság, felelősségvállalás 

 Együttműködés 

 Komplexitás kezelése 

 

b) Az intézmény által rendelkezésre álló eszközökkel, felszerelésekkel kapcsolatos 

ellenőrzési, mérési feladatok: 

 

- a több évre szóló eszközpótlási, fejlesztési program betartásának 

ellenőrzése,  
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- feljegyzést kell készíteni, illetve meg kell őrizni a költségvetési egyezetések 

dokumentumait, melyekben az intézmény eszközfejlesztést kezdeményezett, 

értékelni kell az elért eredményeket,  

- eszközfejlesztésre benyújtott pályázatok és azok eredményei összevetése. 

 

 

3. Mulasztásokkal kapcsolatos esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód 

biztosításával összefüggő feladatok 

 

 

3.1.  A területre vonatkozó szabályozás 

 

A mulasztásokkal kapcsolatos szabályokat: 

- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,  

- a 11/1994.  (VI. 8.) Korm. rendelet, valamint 

- az intézményi házirend 

 határozza meg. 

 

 

3.2 Az esélyegyenlőség, illetve az egyenlő bánásmód követelményeinek betartása 

érdekében ellátandó konkrét feladatok 

 

A mulasztásokkal kapcsolatos szabályok: 

- az óvoda egyes esetekben engedélyezheti a tanuló távolmaradását, 

- tájékoztatási kötelezettsége merül fel: 

 az intézménynek a szülő, és tanuló felé,  

 a pedagógusnak az intézmény vezetője felé, valamint 

 az intézménynek az illetékes jegyző felé,  

- ellenőrzési kötelezettsége van a pedagógusnak a hiányzások igazolása hitelessége 

megállapításában. 

 

A pedagógus feladata az, hogy adott mulasztásról megítélje, hogy a mulasztást:  

- igazolt, vagy 

- igazolatlan mulasztásnak kell-e tekinteni. 

 

A mulasztásokkal kapcsolatos szabályokat, valamint a mulasztás igazolásának konkrét 

formáit, módját, határidejét a házirend szabályozza. 
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Az igazolatlan mulasztással kapcsolatos feladatok: 

- Az óvoda köteles a szülőt - az igazolatlan mulasztás következményeire való 

figyelmeztetés mellett - értesíteni 

- Ha a szülő értesítése ellenére a gyermek ismételten igazolatlanul hiányzik, az óvoda 

a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve keresi meg a gyermek 

szülőjét. 

- Ha a tanköteles korú gyermek egy tanítási évben 10 napnál többet mulaszt 

igazolatlanul, akkor az igazgató a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt 

tájékoztatja a hiányzásokról. 

 

 

3.3. A feladatellátás célja 

 

A feladatellátás célja: 

- az igazolatlan mulasztások számának minél kisebbre történő szorítása, 

- a hiányzások miatti hátrány leküzdésének segítése egyéni fejlesztéssel 

 

3.4. A feladatok ellátásának mérése, dokumentálása 

 

A dokumentálás, mérés módja, eszközei: 

 

- A csoportvezetőknek feljegyzést kell készíteniük:  

 a gyermek igazolatlan hiányzásáról,  

 a szülő értesítéséről,  

 szülővel folytatott megbeszélés eredményéről. 

- Az óvodában külön nyilvántartást kell vezetnie az igazolatlanul hiányzó tanulókról.  

 

A nyilvántartásba be kell írni: 

- a megtett intézkedéseket (gyermekjóléti szolgálat értesítését, jegyző értesítését), 

- az intézkedések eredményeit, hatását stb. 

 

 

4. Csoport vagy személy jogellenes elkülönítéséhez kapcsolódó 

esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód biztosításával összefüggő feladatok 

4.1. A területre vonatkozó szabályozás 

 

A területre vonatkozó szabályokat : 
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- az esélyegyenlőségről szóló 2003. évi CXXV.  törvény tartalmazza. 

 

A törvény 10. § (2) bekezdése értelmében „jogellenes elkülönítésnek minősül az a 

magatartás, amely… egyes személyeket vagy személyek csoportját másoktól – tárgyilagos 

mérlegelés szerinti ésszerű indok nélkül – elkülönít”.  

A jogellenes elkülönítés az, ha valakire vagy valakikre sajátos szabályokat alkalmaznak, 

őket a többiekhez képest eltérően, valamilyen társadalmi értelemben vett hátrányt okozóan 

kezelik. 

Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek 

eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt: 

- neme, 

- faji hovatartozása, 

- bőrszíne, 

- nemzetisége, 

- nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, 

- anyanyelve, 

- fogyatékossága, 

- egészségi állapota, 

- vallási vagy világnézeti meggyőződése, 

- politikai vagy más véleménye, 

- családi állapota, 

- anyasága (terhessége) vagy apasága, 

- szexuális irányultsága, 

- nemi identitása, 

- életkora, 

- társadalmi származása, 

- vagyoni helyzete, 

- foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának 

részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, 

- érdekképviselethez való tartozása, 

- egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője  

miatt részesül más, összehasonlítható helyzetben levő személyhez vagy csoporthoz képest 

kedvezőtlenebb bánásmódban. 

 

 

4.2. Az esélyegyenlőség, illetve az egyenlő bánásmód követelményeinek betartása 

érdekében ellátandó konkrét feladatok 

 

Az intézményben ügyelni kell arra, hogy az egyenlő bánásmód követelmény ne sérüljön 

valamely személy, vagy csoport 

- intézménybe való felvétele, átvétele során,  
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- elkülönítése során az intézményen belül, illetve az azon belül létrehozott 

csoportban, 

- intézmény által szervezett  rendezvényen való részvételének lehetőségében, 

- a követelmények tejesítésének értékelésekor,  

- a mulasztások kezelésénél (igazolt, vagy igazolatlan, illetve a mulasztások miatti 

lemaradások pótlása. mulasztásokat követő számonkérések), 

- a tanulók balesetet követő ellátásakor, illetve a tanulóbalesetek kivizsgálásakor, 

- méltóságát sértő bánásmód során,   

- olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy 

intézmény létesítése, fenntartása során.  

Azaz ne legyen olyan elkülönítés, melynek során az oktatás valamely vonatkozásában 

meghatározott színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben 

meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak 

 

4.3. Feladatellátás célja 

 

A feladatellátás célja, hogy  

- az intézményben a jogellenes elkülönítés valamennyi formájának kialakulását, 

fenntartását megakadályozza,  

- megakadályozza a gyermekek, illetve a szülői közösségekben a jogellenes 

elkülönítés kialakulását, pozitívan befolyásolja a másság elfogadását. 

 

 

4. A feladatok ellátásának mérése, dokumentálása 

  

A feladat ellátásának mérése, nyomon követése a következő módon történik: 

- vizsgálni kell a beíratási, átvételi kérelmek elutasítását a jogellenes elkülönítés 

szempontjából,  

- ellenőrizni kell az osztály és csoport kialakítások eredményének szempontjait, azok 

nem esnek-e a jogellenes elkülönítés fogalmi körébe, 

- az intézményen belül az egyes személyek, illetve csoportok elkülönítésére tett 

javaslatot az elkülönítés szempontjaival és indoklásaival megadni, ahol a 

szempontok csak pedagógiailag alátámasztott, szakmai érvek lehetnek,  

- feljegyzést kell készíteni a csoport, vagy személy jogellenes elkülönítésével 

kapcsolatos információkról. 
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II. 

A szülő jogai és kötelezettségei 

 

 

A szülő jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos intézményi feladatok több korábban 

tárgyalt témakörhöz is kapcsolódik, így itt csak az egyes feladatok összefoglalva jelennek 

meg. 

 

 

1. A területre vonatkozó szabályozás 

 

A szülő jogaival és  kötelezettségeire vonatkozóan szabályokat állapít meg: 

- a közoktatásról szóló törvény 14. §-a, valamint 

- az 1997. évi XXXI. tv. 12. §-a. 

 

Az általános szülői jogokat és kötelességeket az 1997. évi XXXI. törvény határozza meg a 

következők szerint: 

 

- A gyermek szülője jogosult és köteles arra, hogy gyermekét családban gondozza, 

nevelje és a gyermeke:  

 testi,  

 értelmi,  

 érzelmi és  

 erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételeket - különösen a lakhatást, 

étkezést, ruházattal való ellátást -, valamint  

 az oktatásához és  

 az egészségügyi ellátásához való hozzájutást biztosítsa. 

- A gyermek szülője jogosult arra, hogy a gyermeke nevelkedését segítő ellátásokról 

tájékoztatást, neveléséhez segítséget kapjon. 

- A gyermek szülője - ha törvény másként nem rendelkezik - jogosult és köteles 

gyermekét annak: 

 személyi és  

 vagyoni ügyeiben képviselni. 

- A gyermek szülője köteles: 

 gyermekével együttműködni, és emberi méltóságát tiszteletben tartani, 

 gyermekét az őt érintő kérdésekről tájékoztatni, véleményét figyelembe 

venni, 

 gyermekének jogai gyakorlásához iránymutatást, tanácsot és segítséget 

adni, 
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 gyermeke jogainak érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket 

megtenni, 

 a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és szervekkel, 

továbbá a hatóságokkal együttműködni. 

 

 

A szülő közoktatási törvény szerinti kötelessége, hogy 

- gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről, 

- biztosítsa gyermeke tankötelezettségének vagy fejlesztő felkészítésben való 

részvételi kötelezettségének teljesítését, 

- figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, gondoskodjék 

arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, és megadjon ehhez minden tőle 

elvárható segítséget, 

- rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és 

részükre a szükséges tájékoztatást megadja, 

- elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, 

a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását, 

- megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében, 

- tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát 

és jogait. 

 

 

A szülő közoktatási törvény szerinti joga, hogy 

- megismerje a nevelési pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az 

abban foglaltakról, 

- gyermeke fejlődéséről, megviseléséről, tanulmányi előmenetelésről rendszeresen 

részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, 

- írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, az 

iskolaszék, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt 

napon belül az iskolaszéktől legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen 

érdemi választ kapjon, 

- a nevelési intézmény által meghatározott feltételek mellett kérje, hogy gyermeke a 

nem kötelező foglalkozásokat igénybe vehesse, illetve ilyen foglalkozás 

megszervezését kezdeményezze, 

- a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt 

vegyen a foglalkozásokon, 

- kezdeményezze az iskolaszék létrehozását, és részt vegyen a szülői képviselők 

megválasztásában, mint választó és mint megválasztható személy, 

- kezdeményezze szülői szervezet (közösség) létrehozását, és közreműködjön annak 

tevékenységében, 

- személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt 

vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, a nevelési-oktatási intézmény 

irányításában, 

- az oktatási jogok biztosához forduljon. 
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2. A szülők kötelezettségeivel, jogaival kapcsolatos sajátos helyzetek, 

problémák 

 

A szülők kötelezettségeivel, jogaival kapcsolatos sajátos helyzetek, problémák a 

következők lehetnek: 

- A különböző szülői csoportok eltérő mértékben élnek jogaikkal, így az 

iskolázottabb, tehetősebb szülők aktívabban, határozottabban lépnek fel az 

iskolával kapcsolatos együttműködés során, s érdekeik is jobban érvényesülnek. Így 

előállhat olyan helyzet, hogy a szülők képviselői olyan javaslatokat hagynak jóvá, 

olyan döntéseket hoznak, mely nem veszi figyelembe a kevésbé iskolázott, és 

rosszabb anyagi körülmények között élő családok helyzetét. 

- A szociális és anyagi nehézségekkel küzdő családok nehezen tudják teljesíteni 

valamennyi kötelezettségeiket, mivel beállítottságuk, illetetve az anyagi problémák 

leküzdésére irányuló tevékenységük akadályozza őket ebben. 

- A legtöbb esetben a hátrányos helyzetű tanulók esetében a szülő nem tart 

kapcsolatot az intézménnyel, csak az intézmény igyekszik kapcsolattartásra a 

szülővel, így az elvileg kétoldalú folyamat egyoldalúra redukálódik. Ennek oka, 

hogy az érintett gyerekek szülei bölcsődei, óvodai ügyekben nem keresik a 

kapcsolatot a pedagógussal. Jellemző, hogy a tanulási nehézségekkel, magatartási 

problémákkal, rendelkező gyerekek szülei a fogadóórákra, szülői értekezletekre 

sem mennek el.  

 

 

3. Az ellátandó konkrét feladatok 

 

 

A családi háttérből fakadó esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód biztosításával kapcsolatos 

feladatok: 

 

Minden gyermeknek fontos a bölcsőde és az óvoda, életükben ez az első olyan intézményes 

hely, ahol a család mellett újabb fejlesztő hatások érik. Ezek részben a családok igényeivel 

megegyező, részben pedig a társadalmi elvárásokhoz alkalmazkodó hatásokról van szó.  

Számos értékes kapcsolat között elsődleges a családi házzal való kapcsolattartás. Első 

nevelőnek a szülőt tekintjük. Számunkra fontos, hogy a szülők megértsék, elfogadják, és 

szükségesnek érezzék az intézményes nevelést gyermekeik számára. A bölcsődei és óvodai 

nevelés során kiegészítjük a családi nevelést, szükség esetén kompenzáljuk. Fontos, hogy a 
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szülők a bölcsődei és óvodai nevelést jól ismerjék, hogy az azonos nevelési eljárások 

alkalmazásával a gyermek érdeke kerülhessen előtérbe. 

Előítéletektől mentes közeledésünkkel célunk, hogy a szülők bízzanak bennünk. A bizalom 

vonzata a rendszeres óvodába járás, mely által a gyermek egészséges fejlődéséhez 

szükséges gondoskodásban részesül.  

A szülők érdeklődését fokozza, gyermeke élményeinek, örömeinek és gondjainak 

megértését segíti, ha ismeri a bölcsőde és óvoda életét, a gondozónőt és az óvónőt, a többi 

gyereket és azok szüleit is. Jelenlétük a csoportban a gyermek számára is fontos esemény, 

mert a családi a bölcsődei és óvodai környezet összekapcsolódását fejezi ki, melyre nagy 

szüksége van a gondozónőnek az óvónőnek, a szülőnek és gyermeknek egyaránt.  

 

Célunk: a szülők ismerjék meg a bölcsőde szakmai és az óvodánk helyi nevelési 

programját, nevelési céljait, módszereit. Ezen túlmenően törekedjenek a családi nevelés 

pedagógiai kultúrájának emelésére. Ennek elérése érdekében a gondozónő- szülő és óvónő-

szülő között egyéni, őszinte kapcsolat kialakításán fáradozunk, melynek különböző módjai 

vannak. Ezekkel a jó kapcsolatot már a bölcsődébe és az  óvodába járás előtt meg lehet 

alapozni: 

 

 -nyílt nap szervezése a leendő bölcsődéseknek és óvodásoknak, 

 -szülői fórum a leendő bölcsődések és az óvodások szülei számára,  

 -helyi nevelési rendszer fő vonalának megismertetése, 

 -a bölcsődét és az  óvodát bemutató helyi nevelési program rövid kivonatának 

átadása, 

 -családlátogatás, melynek során anamnézis felvétel történik, egyéni beszélgetés és 

ismerkedés a bölcsődéről és bölcsődével, óvodáról ill. óvodával. Megismerjük a 

gyermek életkörülményeit. 

 

 

 

 

 

 

 



 127 

III. Fejezet 

A pedagógus jogai és kötelezettségei 

 

 

1. A területre vonatkozó szabályozás 

 

A pedagógus jogaival és kötelezettségeire vonatkozóan szabályokat állapít meg: 

- a közoktatásról szóló törvény, valamint 

- a végrehajtási rendelete,  

- az intézmény házirendje és 

- a pedagógus munkaköri leírása. 

 

 

1.1. A pedagógus jogai 

 

A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy 

- személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és 

személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és 

elismerjék, 

- a nevelési, illetve pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a 

nevelés és tanítás módszereit megválassza, 

- a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével 

megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, 

ruházati és más felszereléseket, 

- saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelő, illetve nevelő és oktató 

munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a 

gyermeket, tanulót, 

- irányítsa és értékelje a gyermekek, tanulók munkáját, 

- minősítse a tanulók teljesítményét, 

- hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, 

- a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény nevelési, 

illetve pedagógiai programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a 

nevelőtestület tagjait megillető jogokat, 

- szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján 

gyarapítsa, részt vegyen pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában, 

- szakmai egyesületek, kamarák tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, 

regionális és országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában, 

- az oktatási jogok biztosához forduljon. 

 

 

1.2. A pedagógus alapvető feladata, kötelessége 
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A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása.  

 

Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy 

- nevelő tevékenysége keretében gondoskodjon a gyermek, tanuló testi épségének 

megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről, továbbá az 

ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse, 

- nevelő tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni képességét, 

tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos 

nevelési igényét, segítse a gyermek, tanuló képességének, tehetségének 

kibontakozását, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek, 

tanuló felzárkózását társaihoz, 

- a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges 

ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, hogy a 

gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a 

szükséges intézkedéseket megtegye, 

- közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek,  

fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében, 

- a gyermek, életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttassa a 

közösségi együttműködés magatartási szabályait, és törekedjék azok betartatására. 

- a szülőket gyermekük nevelésével , fejlődésével kapcsolatosan, továbbá a szülőket 

és a gyerekeket az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a szülőt 

figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése 

érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

- a szülő és a gyermek javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon, 

- a gyermekek, és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, 

- a gyermekek, részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja,  

- ellássa a tanulói jogokkal kapcsolatos legfontosabb tájékoztatási feladatokat,  

- közreműködjön a tanulók felkészítésében,  

- a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozások során irányítsa a tanuló 

személyiségfejlődését. 

 

 

2. Az ellátandó konkrét feladatok 

 

A pedagógus feladata, hogy 

 

- a jogait úgy gyakorolja, hogy figyelembe veszi a gyermeki esélyegyenlőség, és 

egyenlő bánásmód követelményét, így pl.: 

 a nevelés és a kezdeményezés módszereit az adott csoport igényének 

megfelelően határozza meg,  

 alkalmazza a differenciálás módszerét,  
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 a hátrányos megkülönböztetés nélkül, objektíven értékeli a tanulók 

teljesítményét, 

 támogatást és biztatást ad, segíti a pozitív énkép fejlődését a nem megfelelő 

családi háttér miatt magatartási problémával küzdő gyermekek számára,  

- a kötelezettségeit úgy teljesítse, hogy  

 a gyermek veszélyeztetettségére utaló jeleket észlelni tudja,  

 ellássa a gyermeki jogokkal kapcsolatos tájékoztatási feladatokat, 

 a teljes gyermeki személyiség fejlődését segítse, modellszerepe legyen 

pozitív minta.  

- mindent kövessen el azért, hogy a nem megfelelő családi háttérrel rendelkező 

tanulók személyiségfejlődése kielégítő legyen, ehhez javasolhatja szakintézmények 

igénybevételét. 

 

A pedagógusoknak tudatosan fel kell használniuk azt a tényt, hogy a gyermekek 

adottságait, hajlamait a környezet kultúrája, szokásai, normái, és a gyermekekkel  szemben 

támasztott elvárások befolyásolják, vagyis ezektől a körülményektől és hatásoktól függ, 

hogy a fiatal személyisége milyenné formálódik. Fejlődési szempontból fontos a jó családi 

légkör, támogató szülői magatartás, a tágabb környezet elfogadó attitűdje, a 

kortársközösség pozitív hatása.  

A pedagógusnak törekednie kell arra, hogy lehetőségekhez mérten erősítse a fentieket: 

- a pedagógusnak szükség esetén javasolnia kell a gyermek megfelelő 

személyiségfejlődése elősegítése céljából a szakintézmények bevonását,  

- a szabadidős tevékenységeket és a játékot a személyiségfejlődés eszközeként 

tekintse, annak megfelelően irányítsa, szervezze meg, célirányosan használja fel.  

 

3. A feladatellátás célja 

 

A feladatellátás célja, hogy a pedagógusok a jogaik gyakorlása és kötelezettségeik 

teljesítése során maximálisan figyelembe vegyék a gyermeki esélyegyenlőség, illetve 

egyenlő bánásmód biztosításának követelményét. 

 

 

4. A feladatellátás nyomon követése 

 

A feladatellátás nyomon követése az intézménybe beérkezett, a pedagógusok 

tevékenységével kapcsolatba hozható érdeksérelmekről készített bejelentések számával, 

tartalmával, és a kivizsgálás eredményével történik.  
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4, Kapcsolat az iskolával 

Legfontosabb feladatunknak tekintetjük az óvoda – iskola átmenet megkönnyítését, 

növelve ezzel gyermekek iskolai kezdésének kudarcmentességének esélyét. Megteremtve a 

kapcsolatot az óvoda és iskola esélyegyenlőséget szolgáló tevékenységei között. 

Ennek érdekében:  

 - ovi-suli munkaközösség működik 

 - Megosztjuk a tapasztalatainkat a leendő elsőosztályos tanítóval. 

 - Hospitálást végeztünk az 1. osztályban 

 - Szülői értekezletet szerveztünk a tanköteles gyermekek szülei részére. 

 -Látogatást szerveztünk az 1. osztályba az óvoda nagycsoportosaival, 

ismerkedés az új környezettel. 

-Leendő tanító néni hospitálása óvodánk nagycsoportjában. Ismerkedés 

tanítványaival, több alkalommal 

- közös sport délutánok szerezése 
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Záró rendelkezések 

 

1. Éves terv kidolgozása és beszámoló az elvégzett feladatokról 

 

Az intézmény adott tanéve vonatkoztatva elkészíti a gyermeki esélyegyenlőség, és egyenlő 

bánásmód követelményei érvényesülését biztosító helyi tervét, programját. 

A tanév végén összegzi az elvégzett feladatokat, értékeli a tevékenységét. 

A beszámolóban az éves tervben meghatározott feladatokat, valamint a programban 

meghatározott nyomon követési, ellenőrzési eszközöket kell figyelembe venni, és 

felhasználni az értékelés során. 

 

2. Felelősségi szabályok 

 

A program, valamint az éves tervekben meghatározottak  

 - végrehajtásáért,  

 - ellenőrzéséért 

elsősorban az intézmény vezetője tartozik felelősséggel. 

Az éves tervekben egyes feladatok ellátására más személyeket is megbízhat. 

 

 

3. Titokvédelmi szabályok 

 

A jelen programban ellátandó feladatokat a pedagógusok a titokvédelmi szabályzatban 

meghatározottak figyelembevételével kötelesek ellátni. 

A program rendelkezéseit  2013. augusztus 31. naptól kell alkalmazni. 

 

Kelt, Újszentmargita 2013. augusztus 31. 

 

 

 

                   Tóth Istvánné 

         intézményvezető 
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A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 

 

Gyermekek esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód biztosítására vonatkozó 

 

Cselekvési terve 

1. Bölcsődei gondozásunk célja: 

A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése családias, derűs légkörben, 

fizikai és érzelmi biztonság megteremtésével, odaforduló szeretettel, elfogadással, a 

gyermek kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség 

biztosításával, viselkedési minták nyújtásával biztosítva a gyerekek fejlődéséhez szükséges 

sokféle, változatos tevékenységet. A nevelőmunkánk az érzelmi biztonság megteremtésével 

elősegíti a gyermekek testi, értelmi és szociális fejlődését. Legfőbb törekvésünk. hogy 

kiaknázzuk az egy intézményként működő bölcsőde-óvodában rejlő lehetőségeket, és 

biztosítsuk a gyerekek 20 hetes kortól 7 éves korig történő folyamatos, egymásra épülő 

gondozását, nevelését, fejlesztését. 

Az óvoda mindenkor épít a bölcsődében folyó nevelőmunkára. A gyermekek bölcsődés 

társaikkal a megszokott közösségben kezdhetik el az óvodai életet. 

Az óvodai nevelésünk célja: 

 

1) A 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése, amely  

magában foglalja: 

 

a) a teljes gyermeki személyiség fejlesztését a tevékenységek által és a 

tevékenységeken keresztül. 

b) az életre való felkészítést a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül. A 

3-7 éves korú gyermekek óvodai foglalkoztatása, nevelése iskolára való 

felkészítése. 
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c) az eltérő fejlődési ütemű gyermekekkel való foglalkozás, differenciált 

képességfejlesztés minden gyermekre vonatkozóan. 

d) kiemelt figyelmet fordítunk érzelmi nevelés terén az etnikai kisebbséghez tartozók 

körében az identitástudat kialakítására, kultúrájuk ápolására magyar nyelven. 

e)  Azoknál a gyerekeknél, ahol látjuk a részképességek zavarainak a jeleit a Nevelési  

Tanácsadó szakembereinek segítségét kérjük. A fejlesztő foglalkozásokról pontos 

dokumentációt, fejlesztési naplót vezetünk. 

f)   Minden gyermek számára,- természetesen ezt a szülőkkel előzetesen megbeszéljük-  

egyéni fejlesztési tervet, dolgoznak ki a csoportokban dolgozó óvodapedagógusok 

g) Mind három korcsoportban külön egyénre szabott fejlesztési terv készül. A 

fejlesztést  

heti –előre tervezett- tervben rögzítjük. A fejlesztési területek, illetve az adott  

tevékenység megjelölésével, amivel a fejlesztés történik. 

h) A terv a megfigyeléseken alapuló mérési rendszerünk eredményeire épül. 

 

 

Ellenőrzés, értékelés 

 Célja: A pedagógiai gyakorlat fejlesztése, segítése. 

-         dokumentumok ellenőrzése, elemzése 

-         a nevelőmunka feltételeinek ellenőrzése 

-         pedagógiai gyakorlat ellenőrzése, elemzése, értékelése. 

-         Helyi óvodai program megvalósulásának nyomon követése, ellenőrzése. 

-          A gyermekek egyéni fejlődésének értékelése 

-         óvónői gyakorlati munka 

·        A gyakorlati munka elemzése során elsődleges szempont a nevelő- fejlesztő  

      munka hatékonysága, színvonala, eredményessége, amely  feltétele a 

gyermekek    

      esélyegyenlőségének megteremtéséhez. Az óvónői személyiség értékei. 

·        Az óvodai csoportok és gyermekek fejlődésének ellenőrzése, értékelése: 

·       Valljuk, hogy tervszerűséget csak pedagógiai tudatosság biztosíthat. A 

pedagógiai  

  munka tervezése, elemzése gyermek egyéni megfigyelései, az egyénre szabott  
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  nevelési-fejlesztési eljárások folyamatos írásbeli munkát igényelnek. 

·        A gyermekcsoport nevelési-tevékenységi programjának tervezése a gyermekek  

  fejlődési üteméhez, igényéhez, a spontán helyzethez igazodik. A terv nem meg  

  másíthatatlan, hanem az élethelyzetek, a gyermekek, az aktuális feladatok  

  irányítják a folyamatot. 

·        A gyermekek megfigyelésének szempontjai alapján vezetett egyéni fejlődési  

     dokumentum ellenőrzése folyamatosan történik.  

·        A csoportok év végi értékelései határozzák meg a következő nevelési év 

feladatit. 

 

Pedagógusértékelés: 

A dolgozók értékelését a következő öt kulcskompetenciák alapján dolgoztuk ki: 

 Szakmai tudás alkalmazása 

 Kommunikáció, kapcsolatok kezelése 

 Megbízhatóság, felelősségvállalás 

 Együttműködés 

 Komplexitás kezelése 

  

 

 

 

 

 

Rövid távú célok: 

A hhh gyermekek fejlődését segítő játékok beszerzése, különös tekintettel a nyelvi 

fejlődés lemaradásainak fejlesztését segítő eszközökre. 

 

A hhh gyermekek fejlődését segítő dokumentumok hatékonyságának 

felülvizsgálata./ csoportnapló-egyéni fejlesztési terv, játék terv, etnikai program 

megvalósulása/. 
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A hhh tanulók integrált nevelése.  

 

Az attitűd elemek, kompetenciák fejlesztését segítő tevékenységi rendszerek 

kidolgozása . 

 

Egyéni fejlesztések, fejlesztési ütemterv szerint-fejlesztőpedagógus 

 

Az SNI-s tanulók szakellátásának biztosítása a Szakszolgálat munkatársainak 

bevonásával. (szükség esetén) 

 

A mérési területek kiegészítése az attitűd kompetencia terület re irányuló 

rendszerrel. . 

 

Kapcsolatfelvétel az érintett gyerekek szüleivel, családlátogatások, fogadóórák 

tartása. 

   

Középtávú célok: 

A Hely Nevelési Programba a kompetenciaalapú program illeszkedő elemeinek 

beemelése. 

 

A gyerekek attitűd kompetenciájának fejlesztése, a beilleszkedési és  

Tanulási nehézséggel küzdő gyermekek esélyegyenlőségének növelése érdekében. 

 

Pozitív énkép fejlődését segítő szabadidős tevékenység szervezése minden délután. 

 

Az iskolaérettségi szint megközelítéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése. 

 

Pályázati lehetőségek igénybe vétele a hhh gyermekek segítése érdekében. 

 

Hatékony kapcsolat tartása az iskolával az óvoda-iskola átmeneti nehézségek 

leküzdése érdekében. 
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Átadólapok készítése a leendő elsősöknek, ismeret, képesség és attitűd kompetencia 

szintjük alapján, segítve a kudarcmentes iskola kezdést.  

 

A pedagógusok célzott továbbképzésének szervezése, (gyógypedagógia, logopédia,      

 gyógytestnevelő ) a hhh gyerek hatékonyabb fejlesztése érdekében. 

 

Folyamatos szülői kapcsolattartás, szülői klubok, fórumok, témaorientált 

megbeszélések szervezése. 

 

 

Megvalósítás 

  

- Az intézmény beépíti a Helyi Nevelési Programjába a kompetencia elemeket 

ami a szülők számára : 

- a program középpontjában a gyerekük áll; 

- a boldog gyermekkort nem elvenni, hanem biztosítani kívánjuk a gyereke(i)k 

számára; 

- a program alkalmazása során a gyermekük illeszthető lesz a következő oktatási 

folyamathoz, az iskolához; 

- gyermekük komplex képességei fejleszthetők; 

- figyelembe veszik a gyermeke(i) egyéni és életkori sajátosságait; 

- értékelik gyermeke(i) azon tulajdonságait, amelyek csak rá jellemzőek; 

- gyermekével megtanítjuk értékelni a másik gyerek másságát is; 

- a hangsúly a különböző módszerekkel történő egyéni fejlesztésen van; 

- gyermekük nevelő-fejlesztő intézménybe jár; 

- a szabad játék megmarad a nevelés egyik eszközének; 

- a program figyelembe veszi a szülők észrevételeit is. 

-  

Pedagógusoknak: 

 

     Lehetőséget a 

-    gyerekek képességszintek, képességfajták szerinti fejlesztésére; 

-    az óvoda-iskola átmenet, az inklúzív pedagógia, a játék, az érzelem és az erkölcs 

új  

         tartalmú megközelítésére; 

- saját kompetens személyiséggé válási folyamatának a megsegítéséhez; 

- holisztikus látásmód kialakítására, fejlesztésére; 

- kulturális identitás megtartására; 

- a szakmai elismerésre; 

- az ön-és továbbképzésre;  
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- pedagógiai-, módszertani szabadság megélésére; 

- programcsomag alkalmazása során megélt pedagógiai jellegű tapasztalatok 

kicserélésére; 

- pedagógiai innovációban való részvételre; 

- programcsomag fejlesztésében való részvételre a program tesztelése, 

véleményezése, értékelése kapcsán; 

- programcsomagban rejlő élmények szerzésére és megélésére; 

- kiégés szindrómájának elkerülésére. 

 

A fenntartó bizonyságot nyerhet a felől, hogy 

 

                -    biztosított az óvoda pedagógusainak a szakmai  ingyenes továbbképzése; 

- az általa elfogadott és támogatott óvodai helyi nevelési program a kompetencia 

alapú óvodai programcsomag használata kapcsán nem sérül; 

- a fenntartása alatt működő óvoda alap-és speciális feladatait a továbbiakban is 

teljesíteni tudja; 

- a programcsomag alkalmazása plusz anyagi terhet nem jelent számára; 

- az óvoda Alapító okiratának belső tartalmi változtatására nincs szükség a 

kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazása miatt; 

- az óvodát továbbra is a gyermekközpontúság, a gyermeki személyiség értékként 

kezelése jellemzi;  

- vélhetően emelkedni fog a programcsomagot alkalmazó óvodákba a beiratkozni 

kívánó óvodáskorú gyermekek száma. 

 

 

 

Monitoring és nyilvánosság 

 

Az intézmény az éves szakmai beszámolók alkalmával félévente tekinti át az 

esélyegyenlőségi programban meghatározottak teljesítését. A félévi és tanévi 

megvalósításnak tartalmaznia kell az elért eredményeket.  

A megvalósítás során felmerült problémákat megoldjuk, keressük a prevenció 

lehetőségét. 

 

Az intézmény az elért eredményeket az óvoda honlapján nyilvánossá teszi.  

Az elért eredmények ismertetése a közvetlen és közvetett partnerekkel az intézmény 

alapvető feladata. 
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 A szakmai napok szervezése a jó pedagógiai gyakorlat bemutatására. Szükséges 

minden intézményi dolgozóval ismertetni e területre vonatkozó pedagógiai 

elveinket   

Az éves értékelést  ismertetni kell az intézmény fenntartójával. 

A tanévben szervezett nagyobb megmozdulásokra, rendezvényekre (szülői 

találkozók, családokkal közösen szervezett programok, szakmai tanácskozások) a 

helyi médiát (tv, újság) értesíteni kell. 

 

 

Konzultáció és visszacsatolás 

 

- A program kidolgozásába bevonjuk a programban résztvevők teljes körét. A 

közvetlen és közvetett partnerek véleményének és javaslatainak ismeretében 

módosítjuk a cselekvési programot. 

 

- A megvalósítás alkalmával felmerülő problémákat, konfliktusokat az együttműködő 

szervezetekkel (szülők, szakmai szervezetek, fenntartó) konzultálva oldjuk meg, 

különös tekintettel arra, hogy a jövőben ezek elkerülhetőek legyenek. 

 

- A szülőkkel szoros kapcsolatot alakítunk ki. Negyedévente a szülői értekezletek 

alkalmával tájékoztatjuk őket a program megvalósításának folyamatáról, a 

felmerülő problémákról. A problémák, konfliktusok megoldásába a szülőket is 

bevonjuk.  

 

- Meghatározzuk a megoldási javaslatban az elvárt eredményesség mérhető mutatóit 

és a megoldásban résztvevő közreműködőket, mint felelősöket. 

 

- A sikeres megoldásokról az év végi pedagógiai értékelésen számolunk be a 

tantestületben, illetve tájékoztatjuk a fenntartót és a szülői közösséget is az elért 

eredményekről. Amennyiben szükséges az intézményi tervet is módosítjuk.  

 

Szankcionálás 

 

- A programban meghatározott célok elérésében megnevezett felelősök feladata az 

elvárt eredmények elérésének biztosítása. 
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- Amennyiben az eredmények nem érik el a célként kitűzötteket, akkor 

megvizsgáljuk a folyamatot, hogy mely részterületen történt olyan változás, ami 

jelentősen befolyásolta az eredményességet. 

 

- Amennyiben az eredmények elmaradása személyhez köthető, akkor a pedagógusok 

teljesítményének értékelésében ennek érvényre kell jutnia. 

 

- Amennyiben az elért eredmények megfelelnek az elvárt célnak, abban az esetben az 

intézmény minőségi értékelésében a részt vevő nevelők teljesítményét megfelelően 

értékelni, ösztönözni szükséges. 

 

Az esélyegyenlőségi programot a tantestület 2013. március 26..-i értekezletén tárgyalta 

és jóváhagyta. 

 

 

 Újszentmargita, 2013. augusztus 31. 

          Tóth Istvánné 

        Intézményvezető 
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         6. sz. melléklet 

 

 

A Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti 

és Családsegítő Szolgálat 

4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 2. 

Tel./ Fax: 52/ 214-349  

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRÁCIÓS PROGRAM 
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Bevezető 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességének záloga a megfelelő 

minőségű és időtartamú óvodáztatásuk.  

Az iskoláskor kezdetéig a gyerekek fejlődésének üteme messze meghaladja a későbbi 

életszakaszok fejlődésének sebességét.  

Az élet első évei meghatározó jelentőségűek az idegrendszer, a tanulás, az adaptációs 

készségek alakulásában.  

Az alapvető készségek, melyek a sikeres iskolakezdés feltételei, kisgyermekkorban, 

óvodáskorban az agyi érési folyamatok lezárulásáig - megterhelés nélkül - rendkívül 

hatékonyan fejleszthetőek.  

A kisgyermekkorban történő pedagógiai támogatás jelentősen csökkentheti a későbbi 

iskolai 

kudarcokat.  

 

 

Óvodánk-településünk központjában helyezkedik el. Újszentmargita községhez 

közigazgatásilag Tuka, Bödönhát és Nagyszög is hozzátartozik. Folyás községben 

intézményünk látja el az óvodai nevelési feladatokat a  két település önkormányzatai között 

létrejött közoktatási társulási megállapodás alapján. Az intézmény 2007-ben két csoportos 

bölcsődével bővült. 

A három óvodai csoportba jelenleg 67 gyermek jár, hét óvodapedagógus látja el a szakmai 

munkát, kisegítő személyzetünk száma 2 fő. 

Gyermekeink, nagy egyéni eltéréssel érkeznek az óvodába. A 67 gyermekből 49 hátrányos, 

39 halmozottan hátrányos helyzetű. Az esélyük növelését szolgálja a Tevékenységközpontú 

programra épült helyi Nevelési Programunk és annak megvalósulását segítő intézményi 

humánerőforrás gazdálkodás. A hátrányok kompenzálását segíti: 

- fejlesztőpedagógus  

- szabadidő-szervező 

- kommunikáció és beszédfejlesztő szakra jár egy óvodapedagógus 

- gyógytestnevelő másoddiplomás képzésen vesz részt egy kartársnő 

 Óvónőink, dajkáink gyermekszeretők, innovatívak, sokéves szakmai gyakorlattal 

rendelkeznek. 

 

Az intézményünk udvara tágas, mozgásfejlesztő játékokkal jól felszerelt. A partneri 

elégedettségi vizsgálat alapján szülők az óvoda munkájáról elégedetten nyilatkoznak. 
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 Az intézményhez saját háromszáz adagos, viszonylag korszerű eszközökkel felszerelt 

főzőkonyha tartozik. Valljuk azok az értékek, munkálkodnak és segítik a későbbi 

életszakaszokban is az óvodásaink egészséges fejlődését, személyiségének harmonikus 

fejlődését, amit az óvodában megalapozunk és értékként sikerül elfogadtatni a 

gyermekekkel. 

Ennek része az egészséges táplálkozásra nevelés is többek között. A mozgás a 

környezetünk szeretete védelme. 

A településünk infrastruktúrája sokat fejlődött az utóbbi években 

Ugyanakkor az egyre növekvő társadalmi egyenlőtlenség feszültségként van jelen. A 

létminimum szintjén vagy alatta élő családoknak önerőből kevés esélyük van a 

felzárkózásra 

Mivel régebben is kevés volt a munkahely, a szakképzett munkaerő elköltözött a falvakból. 

Az elvándorlás jelenleg stagnál. A többség életkörülménye az átlagnál szerényebb.  

Viszonylag magas a szakképzetlen munkaerő, a járadékból élők, akik úgy érzik, hogy ebből 

a kilátástalan helyzetből segítség nélkül kiutat nem találnak.  

Megtapasztaltuk, hogy a hátrányos helyzet több oldalról is szorítja gyermekeinket. Kevés, 

csak egy probléma megoldásán fáradoznunk, ezzel még a társadalomban elfoglalt 

pozíciójuk nem változik. A felemelkedéshez a szülőkön keresztül vezet az út. 

A társadalmi elvárások óriásiak a pedagógusokkal szemben, a nevelő, képességfejlesztő 

funkció mellett egyre inkább előtérbe kerül a személyiségformálás, a családi szocializáció 

mulasztásaiból eredő redukció, a diagnosztizálás, a családgondozás és a gyermekek 

magatartási zavarainak helyrehozó funkciója.   

Óvodai adatok: 

 

Kis-középső csoport: 28 fő 

                                 Óvodapedagógus: - Hajdú Kitti 

                                                               - Soósné Hűse Tünde 

                                  Dajka:          - Torjai Béláné         
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Nagycsoport:  23 fő  

                               Óvodapedagógus: - Oláh Zoltánné 

                                                             - Hímer Sándorné 

                                Dajka:        - Rísi Sándorné 

Folyási telephely:  

      Óvodapedagógus: - Lukácsi Nóra 

                                                            - Gazdag Szabina 

                                Dajka:       - Lőrincz Józsefné                  

Halmozottan hátrányos helyzetű óvodások száma:  fő 

Újszentmargitán: 

Nyitvatartási ideje: 7 -17.00 -ig 

Folyás: 

Nyitvatartási ideje: 7 -16.00 -ig 

 

Céljaink:  

Az eltérő családi háttérrel rendelkező, különböző képességű és fejlettségű gyermekek 

együttfejlesztése, együttnevelése az esélyegyenlőség megteremtése érdekében.  

A gyermek emberi méltóságának, jogainak biztosítása, az egyéni különbözőségek 

tiszteletben tartása, nagyfokú tolerancia.    

A gyermekeknek az óvodai élet során meg kell találniuk a biztonságot, a megfelelő 

odafigyelést, bizalmat kell ébreszteni bennük.  

Arra törekszünk, hogy a gyermek önmaga szükségletének megfelelően, önmaga ütemében, 

önmagához viszonyítva fejlődjék - szem előtt tartva az iskolára való felkészülést.   

A meleg, biztonságos, elfogadó és tevékenységet biztosító légkörben harmonikusan 

fejlődjön a gyermek személyisége.  

Mindent a gyermek saját munkája, saját fáradozása útján kell szellemi birtokába juttatnunk, 

mert a saját felismerés mélyebb ismeretet jelent.  
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Esélyegyenlőtlenség csökkentése, különösen a kommunikáció és a szocializáció 

fejlesztésével, erősítésével.  

A kultúrák átörökítése, hagyományok ápolása.  

Az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kultúrájának ápolása, identitásuk erősítése (a 

cigány mesék, dalok, táncok, anyanyelvük segítségével).  

Felzárkóztató és tehetséggondozó feladatok ellátása.  

Kiemelkedő képességű gyermekek nevelése.  

Feladataink:  

Erkölcsi - szociális érzelmek alakítása   

Az érzelmi biztonságot nyújtó közvetlen szeretetteljes, nyugodt, családias légkör 

megteremtése. 

A cigány gyermekeknél ennek fontos szerepe van, hiszen naponta találkoznak 

másságukkal. Ha azonban az óvodában biztonságban érzik  magukat, „elfelejtődik” a 

másságuk. 

Ebben elengedhetetlen a jó, nyugodt, biztonságos környezet és a melegséget, empátiát 

nyújtó pedagógus jelenléte. 

Olyan óvodai élet megszervezése, melyben sok a közös élmény, a közös tevékenység. 

A közös együttlétek, közösen végzett munka öröme olyan erkölcsi tulajdonságokat 

erősítenek meg, mint az együttérzés, figyelmesség, segítőkészség, önállóság, önfegyelem, 

pontosság, szorgalom, kitartás, szabálytartás.  

A gyermek-gyermek, a gyermek-felnőtt viszonyában megmutatkozó pozitív érzelmi töltés  

segítse a társas kapcsolatok kialakítását, az egészséges önérvényesítést és önértékelést. 

A gyermekek legyenek képesek a környezetükben lévő emberi kapcsolatokban észrevenni a 

jót és a rosszat.  

Önmaguk és mások szeretetére, tiszteletére, megbecsülésére nevelés.  

Segítsük a barátkozást, az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő képességek megerősödését. 
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A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő speciális ismereteket igénylő gyermek 

esetében megfelelő szakemberek közreműködésének biztosítása.  

Esztétikai érzelmek alakítása   

Egyéni igények figyelembevételével esztétikus, higiénikus gondozás biztosítása. 

Harmonikus, esztétikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése. 

Az egészséges, esztétikus környezet biztosítása segítse a szépérzék kialakulását. 

Legyenek képesek a tárgyi, emberi, természeti környezetben észrevenni a szépet és a 

csúnyát.  

  

  

Intellektuális - értelmi érzelmek alakítása   

Az intellektuális érzelmek, megjelenése segítse az érdeklődés felkeltését, a tanulási vágy 

kialakulását, a szűkebb - tágabb környezet nyitott, érzékeny befogadását.  

A gyermekek kíváncsisága, utánzási kedve fejlessze az értelmi képességeket, az érzékelést, 

az észlelést, az emlékezetet, a figyelmet, a képzeletet, a gondolkodást.  

A kíváncsiságot felkeltő tevékenységek során szerzett tapasztalatok folyamatos 

feldolgozása fejlessze az egyszerű gondolkodási műveletek alkalmazását, ismeretek 

emlékezetben tartását.  

A meghitt beszélgetések erősítsék a gyermekek kommunikációs aktivitását, beszélőkedvét.  

Az érzelmi alapigények biztosítása (biztonságérzet, szeretetérzet, védettségérzet) segítse a 

gyermekeket abban, hogy érzéseiket, gondolataikat szóval, mozgással, vizuális 

eszközökkel szabadon kifejezhessék.  

 

 

 

Az integrációs program kiemelt területei:  

  

Szervezési feladatok 
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Kiemelt szempont Fejlesztés iránya Feladatok, tevékenységek 

A halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek óvodai 

beíratásának támogatása 

Teljes körű, minél 

hosszabb ideig tartó 

óvodáztatás,  

Családlátogatások, szülőkkel 

beszélgetések, közös programok, 

nyílt óvodai foglalkozások 

Az igazolatlan hiányzások 

minimalizálása 

Partneri együttműködések 

kialakítása  

Közös programok a szülőkkel, 

szükség esetén családlátogatások 

A szülők munkába állását 

lehetővé tévő nyitva tartás 

kialakítása 

Szülői igények 

figyelembe vétele  

A nyitva tartás figyelembe veszi a 

szülők igényeit. Szükség esetén 

nyitva tartás hosszabbítás. 

  

Nevelőtestület együttműködése  

Kiemelt 

szempont 

Fejlesztés iránya Feladatok, tevékenységek 

Nevelőtestület 

együttműködése 

Rendszeres team munka, 

esetmegbeszélések, 

hospitálások  

Rendszeres együttműködés a fejlesztő csoportok 

között: esetmegbeszélések, egymás 

foglalkozásainak látogatása, tagóvoda közötti 

szakmai együttműködés (közös szakmai 

értekezletek, házi bemutatók) 

  

Pedagógiai munka kiemelt területei 

Kiemelt szempont Fejlesztés iránya Feladatok, tevékenységek 

Az óvodába lépéskor 

komplex 

állapotfelmérés 

Részletes anamnézis    

Kommunikációs 

nevelés 

Szókincs, beszédértés, nyelvi 

kifejezőképesség  

Anyanyelvi nevelés feladatainak 

megvalósítása: beszélgetés, 

folyamatos beszéd, szókincsbővítés, 

mondókák, mesék, versek stb.  

Közvetlen tapasztalat és 

ismeretszerzés: mikrocsoportos 

tevékenységek. 
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Érzelmi nevelés, 

szocializáció 

Beilleszkedés, bizalom, 

elfogadás, együttműködés  

Családias légkör megteremtése: 

közös játék, mesélés, közös éneklés, 

bátorítás. 

Egészséges életmódra 

nevelés 

Egészségtudat kialakítása, 

táplálkozás  

Napi tevékenység: egészséges 

táplálkozás, a helyes testápolási és 

önálló öltözködési szokások 

fokozatos kialakítása, egészséges 

környezet megteremtése 

Társadalmi 

érzékenység tudatos 

fejlesztése 

Befogadás, tolerancia,  Közös játékok, szerepjátékok, 

munkajellegű tevékenységek 

biztosítása 

Korszerű 

óvodapedagógiai 

módszerek 

Gyermek kezdeményezésére 

támaszkodó módszerek, 

differenciálás, kooperatív 

technikák, mozgás, zene, 

együttműködések 

A módszerek rendszeres és 

változatos alkalmazása, projektek 

közös megvalósítása 

Differenciált 

hátránykompenzálás 

Az óvoda mérési rendszerére 

épülő egyéni fejlesztési terv 

Fejlesztő pedagógus a több területen 

mutatkozó kompetencia hiányok 

esetén. 

Egy-egy részképesség lemaradás 

esetén a csoportban dolgozó 

óvodapedagógusok készítik a 

fejlesztési tervet, végzik a fejlesztést 

  

Gyermekvédelemmel, egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással 

kapcsolatos munka 

Kiemelt szempont Fejlesztés iránya Feladatok, 

tevékenységek 

Egészségügyi szűrővizsgálatok 

kezdeményezése, szervezése 

Fejlődés nyomon követése, szükség esetén 

szakorvosi vizsgálat kezdeményezése  

  

Gyermekorvosi, védőnői 

tanácsadás 

Mint együttműködő partnerekkel közös 

programok kialakítása  
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Gyermekjóléti szolgáltat 

kezdeményezése illetve 

szervezése 

Ruha, játék, könyvadományok gyűjtése, 

szervezése, kirándulások, táborozások, 

programok szervezése  

  

A szociális ellátórendszerrel 

való aktív együttműködés 

egyetlen gyermek se maradjon ki az 

óvodából a szülők szegénysége miatt  

  

  

Együttműködések kialakítása 

Kiemelt szempont Fejlesztés iránya Feladatok, tevékenységek 

Gyermekjóléti, 

családsegítő 

szolgálat 

Szülők támogatása, 

erőforrásaink eltárása  

  

Védőnői hálózat A gyermekek óvodai 

beíratásának támogatása, korai 

képességgondozással 

kapcsolatos tanácsadás 

A tanév során naprakész az 

együttműködés az óvodaorvossal és a 

védőnőkkel. Erről minden tanévben 

speciális munkaterv készül ami  

szerves része az óvodai munkatervnek  

Szakmai szolgáltatók Konzultációk a gyermek 

fejlődéséről, közös fejlesztési 

tervek, szolgáltatások 

szervezése, biztosítása  

A következő szakmai szolgáltató 

intézményekkel állunk kapcsolatban:  

- HBM-i Pedagógiai Intézet 

- Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

Cigány kisebbségi 

önkormányzat illetve 

civil szervezetek 

Beíratással, hiányzással szülői 

programokkal kapcsolatos 

együttműködések  

Közös programok megvalósítása 

  

Óvoda-iskola átmenet támogatása 

Kiemelt szempont Fejlesztés iránya Feladatok, 

tevékenységek 

Iskolaérettség elérését 

támogató pedagógiai 

munka 

Tanulási képességek megalapozása, 

tanulási és egyéb részképesség zavarok 

megelőzése,  monotónia tűrés, megoldási 

késztetés, alkotásvágy, 

Fejlesztő pedagógus 

tevékenysége  

Fejlesztő foglalkozások 

biztosítása, differenciálás 
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figyelemkoncentráció  

Az  iskolával közös 

óvoda - iskola 

átmenetet segítő 

program alapján  

 

DIFER 4 éves korban, hospitálás, szakmai 

program közös programok, műhely, 

esetmegbeszélések  

Közös óvoda-iskola 

átmenetet segítő projekt 

megvalósítása a 

projektterv alapján 

 

A gyerekek 

fejlődésének 

uránkövetése legalább 

az általános iskola első 

évében 

Óvoda-iskola átmenet program közös 

tevékenységek. 

Terv készül a 

kapcsolattartásra 

  

Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés 

Kiemelt szempont Fejlesztés iránya Feladatok, tevékenységek 

Személyes kapcsolat 

kialakítása minden 

szülővel 

Családlátogatások, beszélgetések, 

közös programok  

nyílt nap, játszódélután 

nyilvános ünnepélyek 

fogadó órák 

családlátogatás 

szülői értekezletek 

faliújságra kifüggesztett 

információk 

írásos üzenetek 

A gyermekek egyénre 

szabott beszoktatásának 

biztosítása 

Szülők jelenléte a gyermekek igényei 

szerint  

Az óvodai csoportokban 

biztosított 

Rendszeres napi, vagy 

heti tájékoztatás 

Egyéni fejlesztési napló, bejegyzések 

megbeszélése, foglalkozásokon való 

részvétel biztosítása, munkák 

elemzése  

Napi beszélgetések,  

Faliújságra kifüggesztett 

információk. 

Írásos  üzenetek, 

Egyéni beszélgetések Család szokásainak, értékrendjének 

megismerése, nézetek kicserélése  

Napi szinten családlátogatás, 

szülői értekezlet, fogadóórákon 
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Szülői közösségek 

kialakítása 

Rendezvények közös szervezése  Szülők közössége működik 

minden óvodában, bevonásuk a 

programok megvalósításába 

rendszeres  

Partnerközpontú 

működés 

Szülői igények kiszolgálása  Folyamatos szülői tájékoztatás 

  

Intézményi önértékelés, eredményesség 

Kiemelt szempont Fejlesztés iránya Feladatok, tevékenységek 

Intézményi önértékelés 

készítése az OOIH 

ajánlása alapján  

Mérhető, objektív mutatók, 

fejlesztési irányok meghatározása, 

eredmények összevetése  

Az intézményi önértékelés 

elkészítése óvodánként, 

szakértői értékelés 

Eredményesség mérése az 

OOIH indikátortáblát 

tartalmazó ajánlása alapján  

Indikátorok teljesülése: beóvodázás, 

hiányzás, DIFER hozzáadott 

pedagógiai érték, beiskolázás, 

iskolaérettség, iskolaválasztás  

Az eredményességből levont 

konzekvenciák, további 

feladatok meghatározása 

  

  

Szervezeti felépítés:  

IPR menedzsment 

A intézményvezető, intézményvezető-helyettes, munkaközösség-vezetők tagjai az 

intézményi IPR menedzsmentnek.  

Feladataik az óvodán belül: 

Komplex IPR fejlesztés koordinálása a óvodában 

Együttműködések szervezése az intézményen belül és kívül 

Feltételek biztosítása 

    Források 

       -Humán erőforrás: továbbképzések szervezése 

       -Eszközök beszerzése 

IPR-t segítő partneri kapcsolatok kiépítése és működtetése  
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Óvoda-iskola átmenetet segítő csoport 

Tagjaik: óvodapedagógusok , tanítók 

Feladataik a óvodán belül: 

Az óvoda-iskola átmenet segítése projekt terv alapján 

Kapcsolattartás az iskolával: közös programok szervezése  

Módszertani adaptációt segítő csoport 

Tagjaik: óvodapedagógusok 

Feladataik a óvodán belül: 

-IPR kiemelt területek beépítése 

IPR elem adaptáció vagy 

IPR elem saját fejlesztése 

-Projekttervek alapján 

-Szakmai együttműködés, műhelymunka 

-Hospitálás óvodán belül és óvodák között  

  

A teamek tevékenységüket ütemterv alapján végzik. 

Az ütemterveket a teamek maguk állítják össze. 
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A minőségbiztosítás célja a referencia intézményi müködésben:  

A referencia intézményi működés minőségbiztosításának nyomon kövesse és értékelje a 

referencia-intézmény szolgáltató, önfejlesztő   tevékenységét elsősorban az alább felsorolt 

területeken:  

 A PR és reklám tevékenység  

 A szolgáltatás megszervezése 

 A látogatók fogadása: az intézmény és a referenciaterület bemutatása 

 A „jó gyakorlat” bemutatása 

 A hospitálás megszervezése 

 Az adaptációs folyamat megvalósítása 

 A fejlesztő műhelyek munkája 

 A hálózati tevékenység 

 

A minőségbiztosítás átfogó célja a szolgáltatói szerepkör szempontjából megfogalmazott 

közelebbi és távoli céloknak megfelelő működés vizsgálata. A céloknak megfelelő 

működés megállapítása megerősíti az intézményt, illetve az eltérések definiálása segít a 

korrekciós javaslatok megfogalmazásában.  

A minőségbiztosítás további célja, hogy rendszeres, pontos, releváns információkat adjon a 

referencia-intézményi szolgáltatás eredményeiről, és az eredmények alapján meghatározza 

azokat a további feladatokat, amelyek a szolgáltatás színvonalának növelését célozzák. A 

mérések során nyert adatok és eredmények az értékelési feladatok alapjául szolgálnak. 

 Cél még a referencia-intézményben folyó szolgáltatói tevékenység fejlesztési 

szükségleteinek pontos meghatározása, és a  referencia-intézményi szerephez  kapcsolódó 

intézményi innováció beépülésének megállapítása. 
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A szolgáltatások folyamatba ágyazott ellenőrzési és 

önértékelési, panaszkezelési rendje: 

Ellenőrzési rend: 

 

Önértékelési rend: 

Az intézményben önértékelési rendszert működtetünk, annak részeként rendszeresen mérjük 

partnereink igényét és elégedettségét, értékeljük a pedagógusok teljesítményét; a 

pedagógiai ösztönző rendszerünk teljesítmény-elvárásokat tartalmaz. Vizsgáljuk az adott 

szolgáltatói attitűd és a szolgáltatás minőségének teljesítménymutatóit, szükség szerint 

intézkedési tervet készítünk. Alkalmazzuk a PDCA logikát, a tapasztalatok alapján 

intézkedési terveket készítünk, újabb fejlesztéseket indítunk. A külső értékelés eredményeit 

beépítjük a minőségfejlesztési programunkba. 

Változás, feladatkezelés az alábbi stratégiai gondolkodási modell alapján valósuljon meg: 
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1. Szolgáltatási csomagok kialakítása. 

2. Szolgáltatási csomagok szolgáltatói árának 

meghatározása. 

3. Szolgáltatás meghirdetése. 

4. Érdeklődők tájékoztatása. 

5. Vásárlók fogadása. 

6. Szolgáltatás nyújtása igény szerint. 

7. Kérdőíves elégedettség mérés a 

szolgáltatásról. 

8. Visszajelzések elemzése. DÖNTÉS 

Van – e szükség 

változtatásra? 

9. Visszacsatolás. 

A szolgáltatási folyamat aktualizálása 

a visszajelzések alapján. 
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Panaszkezelési rend: 

 

 

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

I. A szabályzat célja: 

 

A panaszkezelési szabályzat célja, hogy referencia intézményi partnereink elégedettsége és 

igényeinek magasabb szintű kielégítése érdekében a fontos visszajelzéseket tartalmazó 

panaszok kezelésének, kivizsgálásának, nyilvántartásának és értékelésének rendje szerves 

részévé váljon a referencia intézményi tevékenységeknek, az intézményi minőségirányítási 

folyamatoknak. 

II. Alapelvek: 

Referencia intézményi gyakorlatunk alapkövetelménye partnereink felvetéseinek gyors 

kivizsgálása és a feltárt hibák orvoslása. A beérkezett észrevételeket elemezzük, és ennek 

eredményeit felhasználjuk szolgáltatásain továbbfejlesztéséhez. A panaszokat és a 

panaszosokat megkülönböztetés nélkül, egyenlően, azonos eljárások keretében és 

szabályok szerint kezeljük. A panasz okát, indokát és ezt követően a panaszt minél előbb 

orvosolni kell. 

III. A panaszkezelés menete: 

1. A panasz bejelentése 

A bejelentés módjai 
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Szóbeli 

panasz 

személyesen Hétfőtől péntekig, 8.00-

16.00 között az 

intézményvezetőnél 

az intézményben 

telefonon Hétfőtől péntekig, 8.00-

16.00 között az 

intézményvezetőnél 

06 52 214-021 

Írásbeli 

panasz 

személyesen vagy 

más által átadott irat 

útján 

Hétfőtől péntekig, 8.00-

16.00 között az 

intézményvezetőnek 

az intézményben 

postai úton bármikor az óvoda címére 

elektronikus 

levélben 

bármikor hetszinviragovodabolcsode@gmail.com 

 

telefaxon Hétfőtől péntekig, 8.00-

16.00 között  

06 52 214-021 

 

 

2.  A panasz kivizsgálása és megválaszolása 

A szóbeli panaszt az intézmény haladéktalanul megvizsgálja és a lehető legrövidebb időn 

belül orvosolja. Ha a partner a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali 

kivizsgálása nem lehetséges, az intézmény a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak 

másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén a partnereknek átadja, 

telefonon közölt szóbeli panasz esetén megküldi. Egyéb szóbeli panasz esetén az írásbeli 

panaszra vonatkozó szabályok szerint járunk el. 

Írásbeli panasz esetén az érdemben megvizsgáljuk és a panasszal kapcsolatok 

álláspontunkat, az érdemi döntést/intézkedést pontos indoklással ellátva a panasz közlését 
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követő 30 napon belül írásban megküldjük a partner részére. Igény esetén a kivizsgálás 

eredményéről telefonon vagy e-mailben is értesítést küldünk. 

 

IV. Panasznyilvántartás: 

 

1. A partnerek panaszairól és az azok megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást 

vezetünk, amely az alábbi adatokat tartalmazza: 

 a panaszos (intézmény/személy) adatait 

 a panasz leírását, tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését 

 a panasz benyújtásának időpontját és módját 

 a panasz orvoslására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak 

indoklását 

 a panaszügy intézéséért, illetve az intézkedés végrehajtásáért felelős személy(ek) 

megnevezését, valamint az intézkedés teljesítésének és a panasz lezárásának 

határidejét 

 a kivizsgálás során beszerzett információkat és esetleges szakvéleményt 

 a panaszban megjelölt igényről való döntést 

 a panasz megválaszolásának időpontját és módját 

 a panaszkezelés elemzéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb információkat 

(pl. panasz oka, gyakorisága) 

2. Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról 

készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat három évig archiváljuk, ezt 

követően az adathordozókat (okiratokat) selejtezzük. A panaszügyi nyilvántartásban 

rögzített személyes adatokat kizárólag a panasz regisztrálásának és elbírálásának célját 

szolgálják. 

 

 

 

 

V. A panaszkezelés folyamata: 
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A panasz benyújtása  => Regisztráció  => Kivizsgálás =>  Döntés, válasz =>  

Elemzés 

A panasz benyújtását követően intézményünk elsődleges feladata annak eldöntése, hogy a 

bejelentés panasznak minősül-e vagy sem (pl. vélemény). Amennyiben igen, sor kerül a 

panasz regisztrációjára és megkezdődik a panasz kivizsgálása, a hiányzó információk, 

szakvélemények stb. beszerzése. Amennyiben valamennyi fontos információ rendelkezésre 

áll, a vizsgálati szakasz lezárul és sor kerül a döntéshozatalra. A döntés lehet: 

 a panasz elfogadása 

 a panasz részbeni elfogadása 

 a panasz elutasítása 

A döntéshozatalt a válasz elkészítése és megküldése követi írásos formában (írásban, 

faxon, e-mailben). Intézményünk kiemelt figyelmet fordít a minőségi panaszkezelés 

biztosítására, ezért a panaszkezelési folyamat végén monitoring (elemző) tevékenységet 

folytat, amelynek során többek között vizsgálja: 

 a panaszok átfutási idejét 

 a panaszok számát 

 a referencia intézményi szolgáltatásokhoz/jó gyakorlatok átadás-átvételéhez kapcsolódó 

reklamációkat 

 a partnerek panaszkezeléssel kapcsolatok elégedettségét 

 illetve egyes konkrét panaszügy vonatkozásában a partner elégedettségét. 

 

VI. Jogorvoslati lehetőségek: 

 

1. A szabályzat elérhetősége 

Jelen panaszkezelési szabályzatát az intézmény székhelyén és honlapján is elérhetővé, 

illetve közzéteszi. 
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A referencia- intézményi szolgáltatások biztosításának szervezeti 

rendszere 

1.4. Szervezet vezetője:  

Tóth Istvánné  

 

 A projekt koordinálása és szakmai irányítása 

 Kapcsolattartás a közreműködő szervezettel 

 Megbeszélések szervezése, lebonyolítása 

 Az aktuális részcélok elérésének biztosítása, a vállalt indikátorok teljesülésének nyomon 

követése 

 A költségvetés alakulásának figyelemmel kísérése 

 Megrendelések, szerződések írása 

 A projekt előrehaladási, időközi és zárójelentések írása 

A munka minőségének meghatározása és fenntartása 

 

 

   A team vezetőjének felelősségi köre: 

 a referencia- intézményi team munkájának szervezése, koordinálása, ellenőrzése 

 a referencia- intézmény szakmai feltételeinek optimális működtetése 

A team vezetőjének döntési jogköre: 

 a referencia- intézményműködéshez szükséges emberi erőforrásigény meghatározása 

 a team működéshez szükséges optimális munkaidő ráfordítás meghatározása, amely 

feltétlenül szükséges a funkcióhoz 

 a team munkájának, annak hatékonyságának az ellenőrzése 

 

 

A referencia- intézményi szervezet tagjainak tevékenységi köre 
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A referencia- intézményi működés fennhatóságának biztosítása érdekében a referencia- 

intézményi team a következő felelősségi és döntési hatáskörökkel bír: 

 

4.1 A team felelőségi jogköre: 

 a piacon való megjelenéshez szükséges PR tevékenység 

 intézményi szolgáltatások tervezése, szervezése, lebonyolítása 

 az elvégzett szolgáltatás értékelése 

 az esetleges hiányosságok pótlása 

 a szolgáltatási folyamat permanens javítása 

 az intézményi hálózatokban való aktív működés biztosítása 

 az intézményi kulcsfolyamatok (dokumentálás, belső szabályzatok, intézkedési terv 

készítés, műhelye szervezése, elterjesztés, után követés) működtetése 

4.2. A team döntési jogköre: 

 a szolgáltatási folyamatban résztvevők számának és személyének a meghatározása 

 a feladatok személyre szabott kiosztása 

 az elvégzett feladatok ellenőrzése 

 a szolgáltatásban közreműködők a szolgáltatói és ahhoz kapcsolódó tevékenységékre 

fordítandó munkaidő és bér meghatározása 

 szolgáltatói pénzügyi terv elkészítése 

4. A team vezetőjének döntési jogköre: 

 a referencia- intézményműködéshez szükséges emberi erőforrásigény meghatározása 

 a team működéshez szükséges optimális munkaidő ráfordítás meghatározása, amely 

feltétlenül szükséges a funkcióhoz 

 a team munkájának, annak hatékonyságának az ellenőrzése 

 

A team vezetőjének és tagjainak konkrét feladatait, döntési és felelőségi jogkörét a 

mindenkori névre szóló munkaköri leírása tartalmazza. Az aktuális szolgáltatásban 

résztvevők konkrét feladatait, hatáskörét, felelősségét a szolgáltatásra készült szervezési 

protokoll határozza meg. 
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