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Gyermekkoromban egy régi házban laktam;
a legenda szerint valahol kincs volt elásva benne.
Igaz, soha senki sem jött a nyomára;
meglehet, nem is kereste soha senki.
Mégis elvarázsolta az egész házat.
Titkot rejtett valahol a szíve mélyén…”
A kis herceg
/Antoine De Saint-Exupéry/
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BEKÖSZÖNTŐ

Kedves Szülők, Érdeklődők, Partnereink!

Szeretnénk bemutatni Önöknek óvodánkat, hogy betekintést nyerhessenek hétköznapjainkba,
hogyan szeretnénk segíteni és együttműködni intézményünkbe íratott gyermekek harmonikus
fejlesztésében, nevelésében.
Ön a Domaszéki Kincskereső Óvoda Helyi Pedagógiai Programját (Vidámság háza program
adaptálásával, a helyi adottságok figyelembevételével 2004-ben készült) olvassa, amelyet
nevelőtestületünk a helyi adottságainknak megfelelően, partnereink igényeihez igazítva,
korábbi pedagógiai értékeinkre építve, a korszerű nevelési elvek, módszerek figyelembe
vételével módosított.
Óvodánk

Pedagógiai

Programjának

felülvizsgálatára

a

mindennapi

gyakorlatban

bekövetkezett változások és a legújabb oktatási törvény által megváltozott szabályozások
miatt került sor. Beépítésre kerültek a kompetencia alapú oktatással kapcsolatos elemek, ezek
a változások az eredeti programmal egybe szerkesztve jelennek meg.
Ajánljuk óvodánk munkájával közelebbről ismerkedni kívánó figyelmébe.

A Kincskereső Óvoda nevelőközössége

6

1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA
A Kincskereső Óvodánk Csongrád megye déli részén, Domaszéken található. Ez községünk
egyik intézménye, amely ellátja a 3-7 éves korú gyermekek képességeinek kibontakoztatását,
személyiségük fejlesztését.
Domaszék község belterülete és kiterjedt tanyavilága Szeged és Mórahalom között található.
Lakosai száma kb. 5 ezer. Miközben dinamikusan fejlődik és növekszik, megőrizte a nyugodt,
érintetlen falusi jellegét. Az utóbbi években fejlődésének köszönhetően, egyre több
kisgyermekes család költözik ide a városból, így az óvodánkba járó gyermekek létszáma is
ugrásszerűen megnőtt. Óvodánk tevékenységét, a mindennapi életünk szervezését, irányítását
az itt élő családok életmódjának, értékrendjének tipikus, vagy nagyon is sajátos
különbségeiből adódó gyermeki szükségletek határozzák meg.
Pedagógiai munkánkat jellemzi az együttérzés, az odafigyelés, a kedvesség, a törekvés a
gyermekek és családjuk megismerésére, az együttnevelésre, valamint az a szemlélet, melynek
végső eredménye az óvodában töltött vidám, emlékezetes percek. Mindehhez évek óta
tudatosan alakítottuk ki a ma meglévő, a gyermekek örömét, a jó közérzetet szolgáló
természetes, szép környezetet.
Az elmúlt évtizedekben a gyermeklétszám függvényében, a közoktatás reformrendelkezései
következtében több változáson, átszervezésen ment keresztül intézményünk. Domaszék 2013
óta önállóan működteti közoktatási intézményét. A 2009/2010-es nevelési évtől a TÁMOP
3.1.4 pályázat keretében bevezetésre került a kompetencia alapú oktatás intézményünkbe,
amelynek értékrendszere harmonikusan illeszkedik a Helyi programunkhoz. Ez garancia arra,
hogy gyermekeink örömteli, élmény gazdag éveket töltsenek az óvodánkban, lehetővé téve az
óvodáskor végére a zökkenőmentes iskolakezdést.

2. KÜLDETÉSNYILATKOZAT
Mi a Kincskereső Óvoda dolgozói küldetésünknek tekintjük, hogy megteremtsük a feltételeit
annak, hogy gyermekeink aktívan, örömmel, játszva éljék meg mindennapjaikat óvodánkban.
Gyermekközpontú intézményünk, biztonságot nyújtó, természetes befogadó közege minden
7

gyermeknek. Ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére
törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és
szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglevő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet az
előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben.
Alapvető feladatunknak tekintjük a gyermek személyiség jellemzőinek harmonikus
fejlesztését, az értékek megszilárdítását, kompetenciák megalapozását a Programunk játékos
tevékenységrendszerén keresztül. Alapelvként ismerjük el a játék kiemelkedő szerepét.
Fontosnak tartjuk a cselekvés, a tevékenység, a beszéd és a gondolkodás egységét, valamint a
cselekvésbe ágyazott, tapasztalás útján történő, a felfedezés örömére épülő nevelési-,
képességfejlesztési folyamat szervezését.
Nevelőmunkánk során céljainkat, törekvéseinket csakis a legfontosabb szövetségesünk, a
család megnyerésével valósítjuk meg. Fontosnak tekintjük, hogy a gyermekek fejlődése
érdekében nyitottak legyünk a partnereink, támogatóink iránt, akik segíthetik működésünket
és pedagógiai munkánk színvonalának emelését.

3. ÓVODÁNK JÖVŐKÉPE
Olyan intézménnyé szeretnénk válni, ahol az inspiráló, ugyanakkor nyugodt, érzelem gazdag
belső légkör és a tartalmas együttes munka következtében az óvoda minden dolgozója és a
gyermekek is jól érzik magukat. Ennek érdekében elkötelezi magát, hogy az intézmény
minden belső és külső tevékenységében partnerei igényeit kielégítse, rugalmasan
alkalmazkodjon a kihívásokhoz, változásokhoz. Szeretnénk, ha Pedagógiai Programunk
alapértékei, a pedagógiai és nevelési elveink, innovációs eredményeink szemléletformáló
erővé és értékközvetítő gyakorlattá válnának.
Valljuk, a nevelés folyamatának a gyermeki személyiség megalapozását kell szolgálnia,
melyben a gyermek teljes jogú résztvevője az adott folyamatnak, az önnevelésnek. A
dolgozók elhivatottsága, szakmai felelőssége megalapozza az élethosszig tartó tanulás
igényét. Fontos, hogy minden kolléga, gyermek érzékelje helyét, szerepét az intézmény
tevékenység-rendszerében, kapjanak megfelelő figyelmet az egyéni hajlamok, képességek.
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Olyan kompetenciákat sajátítsanak el a gyermekek, melyek alkalmassá teszik őket arra, hogy
megfeleljenek a XXI. század kihívásainak.

4. GYERMEKKÉPÜNK
A családokkal együttműködve, a nevelési tevékenységüket kiegészítve és segítve – a
gyermekek spontán érését, belső pszichikus feltételek megteremtődését hangsúlyozva,- olyan
gyermekeket szeretnénk nevelni, akik közül legtöbben az óvodáskor végére készen állnak
arra, hogy átlépjenek a következő életszakaszba. A gyermekeink személyiségében
egyéniségük és fejlettségük által meghatározott szinten, a következő vonások váljanak
felismerhetővé:

testi-,

lelki

egészség,

edzettség;

pozitív

énkép,

magabiztosság

érzelemgazdagság, együttérzés; önálló gondolkodás, kitartó tevékenykedés; nyitottság,
kapcsolatteremtő képesség; érdeklődés, kíváncsiság.

5. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE
5.1. Az óvoda személyi feltételei
Feladatunknak tekintjük a színvonalas nevelőmunka megtartását, ennek megvalósítására
rendelkezik óvodánk a törvény által ajánlott személyi ellátottsággal. Jelenleg 17 szakképzett
óvodapedagógus, 8 dajka, 1 óvoda titkár, 2 pedagógiai asszisztens, 2 takarító és 2 udvaros
dolgozik intézményünkben. Az alkalmazottak létszámát mindenkor a felvett gyermeklétszám,
a napi nyitva tartás ideje és a sajátos nevelési igényű gyermekek szükséglete határozza meg
Az óvodapedagógusaink szaktudományos és módszertani felkészültsége, és egyéni adottságai
alkalmasak az Óvodai nevelés országos alapprogrammal összhangban készült Pedagógiai
Programunk megvalósítására. A pedagógussal kapcsolatban elvárás a nyitottság, a kreativitás,
az érzékenység, a tolerancia és a jelenségek komplex attitűddel való megközelítése. Az
óvodapedagógus

tisztában

van

személyiségének

sajátosságaival,

alkalmazkodik

a

szerepvállalásokhoz, munkáját a reflektivitás jellemzi. A pedagógiai munkájával kapcsolatos
visszajelzéseket igényli, nyitott azok befogadására, szakmai megbeszéléseken képviseli
álláspontját, javaslataival kezdeményező szerepet vállal. Programunk megvalósításának
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színvonalát, minőségét és eredményességét a pedagógus személyisége, a nevelőtestület
légköre és a vezető közreműködése határozza meg.
A pedagógusaink személyiségén keresztül valósulnak meg céljaink, feladataink, ezért
tudásának folyamatos megújítását támogatjuk. Ezt igazolják a felsőfokú végzettség mellett a
számtalan posztgraduális és intenzív tanfolyamon, speciális továbbképzésen szerzett szakosító
tanúsítványok Az önképzés belső igény, munkahelyi elvárás, továbbá a minőségi munka
egyik biztosítéka.
Az óvodapedagógusok munkáját pedagógiai asszisztens, csoportonként szakképzett dajka
segíti. Célunk, az óvodapedagógusi, asszisztensi, és a dajkai munkakör összehangolása a
pedagógiai munka hatékonysága érdekében, valamint a dajkák nevelőpartneri rangra emelése.
Az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak munkájával szemben ugyanúgy
elvárás a nevelés eredményessége érdekében a tolerancia, érzékenység, nyitottság,
gyermekszeretet, ahol természetes jelenség a gyermeki kíváncsiság. Tudatában vannak, hogy
magatartásukkal,

megnyilvánulásaikkal

minden

helyzetben

megbízható,

hiteles

példaképeknek kell lenniük.

5.2. Az óvoda tárgyi feltételei
Óvodánk 170 gyermek befogadására alkalmas, a kétszintes épületet zöld növényzet veszi
körül. Az intézmény berendezései, udvara és a gyermeket körülvevő környezet megfelelő
alapot biztosít Programunk megvalósításához. Jelenleg nyolc csoportban foglalkozunk a 3-7
éves gyermekekkel.
A helységek funkciói:
 Csoportszobák 50-55m2-ek, ebben a helyiségekben kerülnek állandó elhelyezésre a
gyermekasztalok székekkel, itt étkeznek a gyerekek, valamint ez az ábrázoló
tevékenységek állandó helye. A szobák másik felében polcok, tárolók, szőnyegek
vannak, ez pedig a játéktevékenységek helyszíne.
 A gyermeköltözőben minden gyermek számára külön jellel ellátott öltözőszekrény
van, ez helyet biztosít a tornafelszerelés, váltóruha és - cipő, számára. Itt találhatóak a
szülőknek szóló hirdetőtáblák, és a gyermekmunkák kiállításai.
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 Minden csoportszobához külön mosdó, WC, zuhanyzó tartozik. A gyerek itt találja
jellel ellátott törölközőjét, fésűjét, fogmosó-felszerelését.
 Felnőtt WC kézmosóval, mosókonyha.
 Az emeleti logopédiai, fejlesztő szoba, nagyméretű tükörrel, készségfejlesztő
játékokkal ellátott.
 A tornaszobában kapnak helyet a mozgásfejlesztő eszközök, és a mozgás mellett
előadások, rendezvények színteréül is szolgál a helyiség.
 Az emeleten található zsibongót és az itt elhelyezett játékeszközöket, főként gyülekező
időben használjuk.
 Konyhánk külön gazdasági bejárattal, mikrohullámú sütővel, két hűtőszekrénnyel van
felszerelve. A reggelit, uzsonnát itt készítjük - az ételek szállítása külső cégtől
történik.
 Az óvodavezetői iroda, gazdasági iroda, a nevelői öltöző külön-külön helyiséget
alkotnak.
Az óvodában a berendezési tárgyak gyermekléptékűek, esztétikusak, dominánsan természetes
anyagokból készültek. A helyiségek padlóburkolatai (parketta, linóleum, kő) jól tisztíthatók,
fertőtleníthetők, nem okoznak allergiás tüneteket. A szobák falai világos, vidám, pasztellszínűek, nagy ablakokkal, ami szolgálja a természetes fény besugárzását, és a nap folyamán a
többszöri levegőcserét tesz lehetővé. A berendezési tárgyak a tevékenységeknek megfelelően
alakíthatók. A textíliák természetes anyagokból vannak: pl. pamut, len, gyapjú stb.
A gyerekek által használt eszközök, játékok elérhető magasságú polcokon nyernek
elhelyezést, így ők is tevőlegesen részt vesznek óvásukban, tisztántartásukban. Játék- és
foglalkozási eszközök megfelelő mennyiségben állnak a gyermekek rendelkezésére.
Beszerzésük, pótlásuk a pedagógusok igényei alapján, pedagógiai véleményüket figyelembe
véve történik. Az óvodapedagógus önállóságának kérdéskörébe utaljuk, hogy a meglévő
adottságokon belül milyen bútorzattal, és hogyan alakítja ki az óvoda belső tereit,
csoportszobáit.
Az óvoda udvara
Udvarunkon van szilárd burkolat és füvesített rész, sík terep és homok. Az Európai Uniós
szabványnak megfelelő játékok kerültek telepítésre, amelyek minden korosztály igényeit

11

kielégítik. Az óvodánk udvara számtalan lehetőséget kínál a gyermekek mozgásigényének
kielégítésére, testi és szellemi képességeinek fejlesztésére.
A csoportonkénti veteményes kert gondozása, a komposztáló használata, az udvarunk
növényeinek telepítése és ápolása, az egészséges környezet és az esztétikai élmény mellett a
gyermekek munkára nevelését, a természet megismerését, szeretetére, védelmére szoktatását
is szolgálja.
A homokozás a gyerekek udvari tevékenységének sorában fontos helyet foglal el. A földdel
való játék, a homokozás, sarazás a gyerek elemi, ősi szükséglete. A gyerekek egészségének
védelmében a homokot évente cseréljük, valamint naponként lazítjuk, locsoljuk, az óvoda
délutáni zárásakor letakarjuk.
A teraszok, és annak bútorzatai szerep- és konstrukciós játékok, kézműves tevékenységek,
szervezésére is lehetőséget nyújtanak. A teraszok fölé árnyékolót helyeztünk el, ezzel is
biztosítjuk nyári időszakban a gyermekek számára a kinn tartózkodás feltételeit.

5.3. Csoportszervezési formák, csoportok
Programunk osztott és osztatlan csoportszervezési móddal is megvalósítható, hisz
véleményünk szerint az oktatás és nevelés hatékonysága nem az óvodai csoport szervezeti
keretétől, hanem az óvodapedagógus felkészültségéből, kreativitásától, rugalmasságától,
vagyis egyéniségétől függ. Mindkét esetben törekszünk arra, hogy a csoport szervezéséből
adódó előnyöket maximálisan kihasználjuk.
Jelenleg óvodánkban 8 osztatlan csoport működik. Felvételkor a vezető feladata koordinálni a
gyermekek érdekeit, figyelembe venni a szülői kívánságokat, a gyermekközösségek szociális
összetételét.
Csoportszervezés szempontjai:
 Az adott nevelési évre jelentkező gyermekek száma,
 aránya (életkoruk, nemük),
 az óvónők speciális szakmai felkészültsége,
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 a már működő korcsoportok összetétele,
 tárgyi feltételek,
 SNI gyermek érkezésének jelzése.

5.4. Napirendünk, heti rendünk
A kiegyensúlyozott, vidám, játékos légkörű óvodai élet feltétele a rugalmas keretű,
rendszerességet, biztonságot adó, változatos tevékenységi lehetőséget kínáló napi-, illetve heti
rend. A nevelőmunka tervszerűsége és folyamatossága jut kifejezésre a gyermekek
életkorához és egyéni fejlődésükhöz igazított kialakításával.
A napi (és a heti) rendnél a tartalmi követelmények mellett átgondoltuk a játékosság
megjelenítésének formáit is.

Napirend
A napirendünk igazodik a különböző tevékenységekhez, a gyermek egyéni szükségleteihez és
helyi szokásainkhoz. A napi struktúra mobil és konstans elemekből áll. Állandó elem az
étkezés, a pihenés, ezek ismétlődése érzelmi biztonságot teremt a gyermekeknek. A mobilitást
pedig az időpontra és az időtartamra értelmezzük. Rugalmas keretű, de tervszerű napirendben
fontos helyet kap a szabad játék, a szabad programválasztás, s hangsúlyosabb a mozgás, a
szabad levegőn való tartózkodás.

6.30 - 8.00

Gyülekezés, szabadidős tevékenységek;

7.30 - 9.00

Étkezés előtti teendők, reggeli, étkezés utáni teendők;

8.00 - 12.00

Szabadjáték, kezdeményezett játék, játékos foglalkozások, mindennapos
testnevelés;

11.30 - 13.00

Étkezés előtti teendők, ebéd, étkezés utáni teendők;

12.30 - 14. 30

Készülődés a délutáni pihenőhöz, délutáni pihenő;

14.00 - 15.30

Étkezés előtti teendők, uzsonna, étkezés utáni teendők;

14.30 - 17.30

Szabadidős tevékenységek;
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Heti rend
A kötetlen, szabadon választott és kötött tevékenységek, programok folyamatos, rugalmas
rendszere, melyet az óvodapedagógus készít el. A heti rend rugalmas kerete abban nyilvánul
meg, hogy a gyermekek fejlődéséhez igazodóan változhat.
A heti rend kialakításánál törekszünk a változatosságra, a külső körülmények változásainak
figyelembevételére:
 Építünk a gyermekek érdeklődésére.
 Figyelembe vesszük a szülők bevonására alkalmas heti lehetőségeket.
 Rögzítjük a havi egy alkalommal megvalósítandó élményanyag konkrét tervét, amely
lehetőleg többvariációs.
 Törekszünk arra, hogy a terv a sokféle tevékenység közötti kellő arányt, a
tevékenységek esetleges tartalmi és szervezeti koncentrációját (képességfejlesztő
játékok, kezdeményezett tanulási alkalmak, munkaféleségek stb.) biztosítsa.

Tevékenységek
Életkor

Tevékenységek
3-4

4-5

5-6

6-7

X

X

X

X

mozgásos
játékkezdeményezés

X

X

X

X

frissítő mozgás

X

X

X

X

heti egy

játékos foglalkozás

X

X

X

X

minden nap

altató mese

X

X

X

X

heti három

játékos foglalkozás

X

X

X

X

Vizuális
tevékenység

minden nap

folyamatos, szabad
tevékenység

X

X

X

X

heti egy

játékos foglalkozás

X

X

X

X

Ének, zene,
énekes játék

minden nap

kezdeményezés

X

X

X

X

heti egy

játékos foglalkozás

X

X

X

X

minden nap

játékfoglalkozás

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Szabadjáték

Mozgás

Mese, vers

Környezet
megismerése,
matematika
Gyermek munka

minden nap

heti egy
heti kettő

játékos foglalkozás
folyamatos

X

X
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6. NEVELÉSI CÉLUNK
A 3-6-7 éves gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítése, olyan élményszerű
feltételrendszer mellett, ahol a gyermekek minden nap jól érzik magukat, és felszabadultan,
aktívan játszanak, tevékenykednek.
Figyelembe vesszük az életkori fejlettségüket, a különböző gyermeki személyiségvonásokat, a
másságot, illetve a gyermekek képességeinek egyéni ütembe való fejődését. Szándékunk a
komplex módon történő, differenciált személyiségfejlesztés, egy életen át tartó tanuláshoz
szükséges alapkészségek, kompetenciák fejlesztése. Miközben óvodánk teljesíti funkcióit a
gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba való átlépés belső pszichikus
feltételek.
Az óvodai és a családi nevelés részleges tartalmi egybeesésére építve, a további együttes
nevelés során egyenrangú nevelőpartneri viszony, szimmetrikus kapcsolat kialakítása a
családdal.

6.1. Nevelési elveink
1. Óvoda-család együttműködésének elve
A nevelőmunkánk során őszinte, kölcsönös bizalomra épülő kapcsolat kialakítására
törekszünk a családdal. Az együttműködés alapjának a jó partnerkapcsolatot
tekintjük, amelynek alapja az intervenciós, azaz a családokhoz illesztett
segítségnyújtás, különösen a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében.
2. A differenciált fejlesztés elve
A gyermeki személyiség fejlesztéséhez figyelembe vesszük az egyéni eltéréseket,
fontosnak tartjuk, hogy minden gyermek önmaga lehetőségeihez képest fejlődjön.
Párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységek adják azt a szervezeti keretet,
amelyben e fejlesztés leginkább megvalósítható.
3. Esélyegyenlőség elve
A gyermek nemzeti, etnikai, vallási hovatartozását, és egyéni fejlettségi szintjét
tiszteletben tartjuk. Minden gyermek egyenlő eséllyel részesül a színvonalas
nevelésben, lehetőséget adva az önazonosság megőrzésére.

15

4. A gyermeki jogok tiszteletben tartásának elve
Alapvető követelménynek tekintjük a gyermek jogainak megtartását, emberi
méltóságának biztosítását az óvodai nevelés egész eszközrendszerével. A
mindennapok során a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és
megbecsülés övezi.
5. A pedagógiai etika elve
A nevelőmunkánk során szoros, kölcsönös bizalomra épülő kapcsolatba kerülünk a
családdal. Ennek eredményeként információink lehetnek a családi élet legbensőbb
dolgairól, ezért biztosítjuk a szülőt a titoktartásról, tiszteletben tartjuk a családok
belső szokásait, igényeit.
6. A mintaadás fontosságának elve
A dolgozók modell értékű szerepe kiemelkedő jelentőségű a gyermek számára.
Fontos,

hogy

kifejezőkészsége,

az

óvoda

valamennyi

kulturáltsága,

nevelői

dolgozója

nyelvi

magatartása,

kommunikációs

gyermekekkel

való

bánásmódja, attitűdje mintát nyújtson mind a gyermek, mind pedig a családi nevelés
számára.

6.2. Az óvodai nevelés feladatai
A személyiségfejlesztés fő feladatait az alábbi területen jelöljük meg:
1. Egészséges életmód alakítása, a mozgás dominanciájának érvényesítésével,
szokásalakítással, a gondozás körültekintő megszervezésével.
2. Érzelmi, erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés a játék terének
kiszélesítésével,

gyermekmunkával,

a

gyermekek

közötti

kommunikáció

serkentésével.
3. Anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés, értelmi képességek fejlődésének
elősegítése játékkal, játékos foglalkozásokkal.
4. Az egészség és környezeti nevelés alapelveinek megvalósulása az egészséges élet
egyéni készségeinek erősítésével, az egészséget segítő környezeti feltételek
kialakításával, az egészségügyi ellátás megelőzési szerepének hangsúlyozásával.
A személyiség fejlesztés fő feladatai látszólag elhatárolt területek a valóságban egységet
alkotnak, egymástól elválaszthatatlan tulajdonságokat és tevékenységeket takarnak.
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6.2.1. Egészséges életmód alakítása
Cél:

A

gyermekek

testi-lelki-szellemi

fejlődésének,

környezethez

való

optimális

alkalmazkodásának elősegítése, az egészséges életmód-életvitel szokásainak, igényeinek
megalapozása.
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi
fejlődésének elősegítése ebben a korban kiemelkedő jelentőségű. Figyelembe kell vennünk a
gyermekek családi szokásrendszerét a megfelelő óvodai életritmus kialakításánál.
A gyermek már előzetesen jelentős mennyiségű egészségvédő ismeretet hoz magával a
családjából, amire az óvoda épít, és továbbfejleszti azt a gyermekek fejlettségéhez mérten. Az
egészségvédelmi ismeretek bővítése áthatja az egész napos óvodai tevékenységrendszert. A
napirend biztosítja az egészséges életmódra nevelés szervezeti keretét, melyben kiemelt
jelentőségű az egészséges életvitel igényének alakítása, és a gyermekek testi fejlődésének
elősegítése.
Az egészséges életvitel igényének alakítása:
 Testápolás
 Öltözködés
 Táplálkozás
 Pihenés – alvás - levegőzés
 Betegségmegelőzés és egészségmegőrzés szokásainak alakítása
A gyermek testi fejlődésének elősegítése:
 A gyermek egészségének védelme
 Mozgásfejlesztés, edzés
 Mozgásigény kielégítése
Az egészséges életmód alakításának feltétele az egészséges környezet biztosítása.
Hangsúlyozni kívánjuk a szociális környezetet, amelyet, a gyermeket körülvevő személyek
(kortárs gyermekek, és felnőttek) alkotják, és annak szeretetteljes, harmonikus légkörét,
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hangulatát, hisz ezeket meghatározónak tekintjük a gyermek személyiségfejlődése
szempontjából.
Az óvodai egészséges életmód alakítása azt jelenti, hogy fokozatosan kialakul a kisgyermek
igénye a személyi és környezeti higiénére, a mozgásos életmódra, az egészséges
táplálkozásra, a kulturált étkezésre.
Ezek figyelembe vételével dolgoztuk ki a TÁMOP 3.1.4 pályázaton belül intézményünk
önálló innovációját, mely hangsúlyozza az egészséges életmód kialakítását, a mozgás
fontosságát. Innovációnk címe „Gyere, mozogj velünk!”, mely nemcsak a gyerekeket, hanem
a szülőket, családokat is bevonja a projekt tevékenységeibe.
A projekt célja:
A gyermek természetes, harmonikus mozgásának, testi képességeinek fejlesztése, egészséges
életvitel kialakítása és mozgáskultúra megalapozása.

A projekt feladatai:
 Az

óvodások

fejlődéséhez

és

fejlesztéshez

szükséges

egészséges

életmód

megalapozásával szokások alakítása.
 Egészséges környezet biztosítása.
 Természet szépségére való felfigyelés, levegő tisztaságára és elengedhetetlen létére
való szükség, a séták, a szabadban történő mozgás alkalmával.
 Természetvédelem (levegő és víz tisztasága) – ötletek gyűjtése, ötlettár készítése.
 A gyermekek testi szükségleteinek, mozgásigényeinek kielégítése.
 Motoros képességek differenciált fejlesztése, komplex módon, egyéni adottságokra
épülve, tervszerű gyakorlások során.
 Mozgástapasztalatok

bővítése,

tapasztalatszerzés

a

sportolási,

szabadidős

tevékenységeken keresztül.
 Változatos eszközök biztosítása.
 A mozgás létfontosságú szerepének szemlélete.
 Térbeli tájékozódás formálása.
 A gyermeki kreativitás fejlesztése.
 A mozgás sokszínűsége és szépsége iránti pozitív beállítódás erősítése.
 A gyerekek erkölcsi, szociális érzelmeinek kialakítása.
 Közös átélt élmények, együttlét öröme.
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 Kommunikációs képesség, együttműködési képesség fejlesztése.
 A sportolás, szabadidős tevékenységek és különböző mozgások megjelenítése szóbeli
és rajzos formában.


Mesék, versek, énekek, mozgásos játékok gyűjtése.

 A különböző eddig ismert, vagy ismeretlen sportolási, szabadidős tevékenységek
kipróbálásával élményszerzés, lehetőség teremtés a hátrányos helyzetű gyermekek
számára is (úszás, lovaglás, alapozó torna, gyermekjóga).
Az óvodapedagógus feladatai:
 Törekedjen a gyermekek gondozására, testi szükségleteinek, mozgásigényének
kielégítésére.
 Segítse elő a gyermekek harmonikus, összerendezett mozgás fejlődését.
 Támogassa a gyermeki testi képességek fejlődését.
 Fordítson nagy figyelmet a gyermek egészségének védelmére, edzésére, óvására,
megőrzésére.
 Alakítsa ki az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a
betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásait.
 Ösztönözze a zöldségek, gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztását, csökkentse a
különösen magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlen zsírtartalmú
ételek fogyasztását.
 Biztosítsa a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és
biztonságos környezetet.
 Alapozza meg a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokásokat, a
környezettudatos magatartást.
 Lássa el megfelelő szakemberek bevonásával és a szülővel együttműködve a speciális
gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki, nevelési feladatokat.

6.2.2. Az érzelmi, erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés biztosítása
Cél: A helyes szociális magatartás, viselkedés megalapozása, gyermekeink társadalmi
gyakorlatra, azaz az életre való felkészítése.
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Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi vezéreltsége. A
gyermekeknek azonban sajátos, életkoronként, életkori szakaszonként és egyénenként változó
testi, lelki szükségletei vannak. Ezen szükségletek kielégítésében, a gyermeki személyiség
alakulásában meghatározó szerepe van a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi
környezetnek. Így a gyermek számára az első, meghatározó szocializációs szintér a család. A
családi hatások spontán és tudatos módon valósítják meg a társadalomba való bevezetés
feladatait, ebben a folyamatban mi kiegészítő szerepet vállalunk.
Óvodánk a szociális viselkedés gyakorlásának színtere, ahol a társas - közösségi
tevékenységek nevelőmunkánk egészét átfogják. A kialakuló szokásrendszer lehetővé teszi a
gyermek - gyermek közötti együttműködést, az odafigyelést, a konfliktusok önálló
megoldását. Gyermekeink érzelmileg kötődnek társaikhoz és az óvodánkban dolgozó
felnőttekhez. Az évek során fokozódik aktivitásuk, önállóságuk, nyitottságuk. Az óvodai élet
folyamán kialakulnak a közösséghez való tartozás érzései, mások munkájának megbecsülése,
a kialakított szokások, hagyományok ápolása révén. A társas kapcsolatok, a közös munka, a
komplex óvodai tevékenység rendszere is erősíti az összetartozás érzését. A csoportban
elfogadott normák befolyásolják a gyermek cselekedeteit, erősítik erkölcsi értékrendjét,
formálják magatartását.
A közösségi nevelés alapelve, hogy a gyermek, mint egyén találja meg helyét a közösségben.
A társas kapcsolatok alakulásának legfőbb eszköze elsősorban a játék, ezt követik a közös
tevékenységek, a közösen végzett feladatok, a különböző szervezeti keretekben megvalósuló
tevékenységi formák.
Óvodánk a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje a
szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális
értékek, a hazaszeretetet, a szülőföldhöz és a családhoz való kötődés alapja. Rávilágítunk a
természetben,

az

emberi

környezetben

megmutatkozó

jóra

és

szépre,

mindazok

megbecsülésére.
Az óvodapedagógus feladatai:
 Teremtse meg az érzelmi biztonság, kiegyensúlyozottság, otthonosság, derűs, nyugodt,
szeretetteljes légkör feltételeit.
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 Szervezzen olyan óvodai életet, melyben a szokás és normarendszer segíti a gyermek
erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, figyelmesség, udvariasság) és
akaratának (ezen belül önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának)
fejlődését.
 A pedagógus kapcsolatai a pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze, érthető és hiteles
kommunikációja, bánásmódja, viselkedése modell értékű legyen.
 Alakítsa ki a felnőttekkel és a társakkal kapcsolatos viselkedési szokásokat, és
gyakoroltassa természetes szituációkban.
 Ismertesse meg a szűkebb és tágabb környezetet, ami segíti a szülőföldhöz való
kötődés kialakítását.
 Fejlessze a gyermek kudarctűrő képességét.
 Erősítse a társakért, a csoportért érzett felelősségérzetet.
 Arra nevelje a gyermeket, hogy megértést, toleranciát, tiszteletet tanúsítson mások
iránt.
 Segítse elő a gyermek szociális érzékenységének fejlődését, engedjen teret önkifejező
és önérvényesítő törekvéseinek.
 Kérje szakemberek közreműködését speciális ismereteket, sajátos törődést igénylő
gyermekek nevelése esetén.

6.2.3. Befogadás - óvodához szoktatás
Az első találkozás az óvodával szinte minden gyermek estében alapvetően befolyásolja az
óvodához fűződő későbbi kapcsolatot. Fokozatos átmenetet kívánunk biztosítani a gyermek
számára, ezért lehetőséget adunk arra, hogy a szülővel történjen az óvodához szoktatás, még
abban az esetben is, ha nem közvetlenül a családból, hanem a bölcsödéből érkezik. Ebben az
időszakban mindenféle érzelmi megnyilvánulást természetesnek tartunk. Fontos, hogy
felismerjük, milyen módon találhatjuk meg legkönnyebben azt az utat, amely a gyermekhez
vezet.
A TAMOP 3.1.4 pályázat keretében kidolgozott „A hátrányos szülőkkel való partneri
együttműködés formái, módszerei az óvodába lépés előtt” című jó gyakorlatunk az
ismerkedési időszakot tekinti a befogadás, az óvodához szoktatás, a családdal való
együttnevelés kiindulópontjának.

21

A jó gyakorlat célja:


A hátrányos helyzetű szülők gyermekeinek az eltérő szociális és gazdasági háttérből
adódó esélykülönbségeinek csökkentése.

 Egy olyan új kapcsolattartási forma kialakítása, amely a családokkal való
együttműködést, a kooperációt, a partnerség megalapozását és működtetését célozza
meg.
 A folyamatos párbeszéd feltételeinek biztosításával szemléletformálás, a gyermek
beilleszkedésének

segítése,

az

óvodánk

tartalmi

munkájának

szakszerű

megismertetése.
 Az óvodapedagógusok olyan kompetenciáinak fejlesztése, melyek a különböző
családokkal

való

együttműködés

hatékonyságát

növelik

a

gyermekek

képességfejlesztése érdekében. A résztvevő pedagógusokban erősödik a családbevonó
és családsegítő szemlélet, a feltétel nélküli elfogadás, az inkluzív szemlélet
érvényesítése a szülőkkel történő kapcsolattartásban.
Az egyéni bánásmód és a differenciált fejlesztés alapját képező együttműködő óvoda-család
kapcsolatot, az ismerkedési időszakban kezdjük el építeni, fontosnak tartva a gyermekek és
családjuk beilleszkedésének támogatását, segítését. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy ez a
folyamat az óvodai nevelési gyakorlat legtudatosabban átgondolt és folyamatosan fejlesztett
eleme

közé

tartozzon.

A

másodlagos

szocializáció

első

élményei

hosszútávon

befolyásolhatják a gyermekek közösségi kapcsolatait és a felnőttek iránti bizalmat, a család és
az óvoda interakciójainak minőségét.
Alkalmazása során várható eredmények, hatások:
 Az ismerkedési szakasz óvodai szintű előkészítésének szabályozása.
 Az ismerkedési szakasz beválását segítő módszerek folyamatos frissítése.
 Az ismerkedési szakasz eredményességét vizsgáló megfigyelési, önértékelési
szempontok, interjú kérdések következetes használata, elemzése segíti a folyamatos
fejlesztés prioritásának meghatározását.
 Az ismerkedési szakasz támogatja a gyermekek óvodai befogadását.
 Jellemző a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermekek szüleivel való interakciók
számának növekedése, a kapcsolattartási formák bővülése.
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 Segíti a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek szocializációs hiányainak
feltérképezését.
 Az ismerkedési szakasz végétől számított egy hónapon belül - szükség esetén –
felvehető a kapcsolat a speciális szakemberekkel.
 A befogadás második hónapja után a gyermekek többsége szívesen jár óvodába.
 A szülők jelentős hányada eljön fogadóórára, hogy beszélgethessünk a gyermek
fejlődésének, fejlesztésének tapasztalatairól.
Az óvodapedagógus feladatai:
 Az óvodapedagógus tervezze és beszélje meg a szülőkkel az óvodához szoktatás
időszakát, hogy minél zökkenő mentesebb legyen.
 A pedagógus segítse a gyermek közösségbe való beilleszkedését, hogy minél
hamarabb kialakuljon a kölcsönös elfogadás.
 Törekedjék arra, hogy a szabályokat, követelményeket, szokásokat a gyermek minél
hamarabb megismerje, és fokozatosan alakuljon ki abban való jártassága.
 Segítse elő, hogy a gyermeket óvodába lépéskor érzelmi biztonság, otthonosság, derűs,
szeretetteljes légkör vegye körül.
 Törekedjék minden gyermek elfogadására, és a másság tolerálására a migráns, az
integrált és etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek esetében.

6.2.4. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
Cél:

Hozzásegíteni a gyermekeket, hogy adottságaik és alakuló képességeik az adott

fejlődési szintről folyamatosan tovább fejlődjenek.
Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása az óvodai
nevelőtevékenységünk egészében jelen van. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére,
szeretetére nevelés közben a gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének
fenntartására, ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és
a válaszok igénylésére nagy figyelmet fordítunk.
Az értelmi nevelés során támogatjuk, a gyermekek meglevő tapasztalatainak, élményeink,
ismereteinek rendszerezését, bővítését, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben.
Fontosnak tekintjük az értelmi képességeiknek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem,
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képzelet,

gondolkodás),

kulcskompetenciáiknak,

önmegvalósításuknak,

tanulásuknak,

nyitottságuknak, érdeklődő hozzáállásuknak fejlesztését, kibontakoztatását.
A gyermekek különbözőek, mindegyikük más tulajdonságokkal, adottságokkal rendelkezik.
Minden gyermek szeretné érezni, hogy képes megbirkózni azzal a feladattal, amely előtte áll,
és képes helytállni egy szituációban. Azok a gyermekek, akik megtapasztalhatják, hogy
óvodai létük során lehet próbálkozni és szabad tévedni, a sokféle tevékenység hatására
tudásuk növekszik, egyre több mindenre lesznek képesek. Ennek következtében rájönnek,
hogy a sikereket ők maguk érték el és elhiszik, hogy legközelebb is sikerrel járnak majd, így
képessé válnak felnőtt korukra az élethosszig tartó tanulásra.
Az óvodapedagógus feladatai:
 Biztosítson

változatos

tevékenységeket

a

gyermek

számára,

érdeklődésére,

kíváncsiságára építve.
 Azokra a már meglévő ismeretekre, tapasztalatokra, élményekre alapozzon, amelyeket
eddig szerzett meg a gyermek a természeti és társadalmi környezetről, majd bővítse és
rendszerezze azokat.
 Helyezzen megfelelő hangsúlyt a pedagógiai célnak megfelelő érthető és hiteles
kommunikációra, interakciókra.
 Tegye képessé őt érzékszervei útján (látás, hallás, tapintás) a körülötte levő valóság
megismerésére, és az így szerzett ismeretei között vetessen észre egyszerű
összefüggéseket.
 Tegye lehetővé a különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlást.
 A fejlesztés folyamatában a kapcsolatnak a tisztelet, a bizalom, és elfogadás legyen az
alapja.

6.2.5. Az egészség és környezeti nevelés alapelvei
Az egészségnevelés és környezeti nevelés nem csupán az egészséges életmód tartományára
terjed ki, hiszen az értelmi fejlesztés és a szociális kapcsolattartás fejlesztése ugyancsak
egészségvédő, nevezetesen: lelki egészségvédő feladata minden pedagógusnak.
A gyermekeket körülvevő környezet jelentősen befolyásolja az egészségi állapotukat és
életkilátásaikat. Ugyanakkor az emberi tevékenység is megváltoztatja a környezetet és ez a
24

kölcsönhatás mind az egészségre, mind a környezetre komoly hatással van. Éppen ezért, e két
terület (környezeti nevelés, egészségnevelés) csak egymással kölcsönhatásban tárgyalhatótervezhető.
Az egészség és környezeti nevelés folyamata, valamennyi nevelési területre kiterjed, azokkal
kölcsönhatásban van. Komplex tapasztalatszerzés, mely egységben mutatja, érzékelteti azt,
ami a valóságban is egységesen érzékelhető. Alapvetően nem korlátozódik csak
foglalkozásokra és tervszerű, tudatos kezdeményezésekre, hanem átfogja az egész óvodai
életet. Benne van a spontán játékban, az önkiszolgáló tevékenységben, az udvari élet
pillanataiban,

a

beszélgetésekben,

megfigyelő

sétákban,

kirándulásokban

egyaránt.

Támaszkodunk a gyermekek családból hozott ismereteire, szokásaira, élményeire is. Ennek
konkrét megvalósulását óvodánk Egészségnevelési és környezeti nevelési programja
tartalmazza.
Az egészségfejlesztés területei:
 Egészséges táplálkozás
 Mindennapos testnevelés, testmozgás
 Személyi higiéné
 Testi-lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegséghez
vezető szerek fogyasztásának megelőzése
 Bántalmazás, erőszak megelőzése
 Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás
A környezeti nevelés területei:
 A külső természeti környezet: (természet, víz, levegő, talaj, növények, állatok)
 Külső ember alkotta (épített) környezet: (épületek, a tárgykultúra, műemlékvédelem, a
téralkotás,

az

eszközök

és

anyagok

ökológiája,

környezetbarát

szokások,

hulladékkezelés, vásárlás és árucikkek, az emberi kapcsolatok, a falusi környezet, stb.)
 A belső természeti környezet: ("a belső világ": az egészséges életmód, a megfelelő
napirend, az egészségre vezető szokások megalapozása, a táplálkozás, a mozgás, a
betegség-megelőzés)
 A belső személyes környezet: (a mentálhigiéné, a lelki élet egészsége, önértékelés és
énkép)
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Az óvodapedagógus feladatai:
 Segítse elő a biztonságos, támogató, esztétikus munkakörnyezet kialakítását és
védelmét.
 Támogassa a környezettudatos magatartás kialakulását.
 Követelje meg az alapvető higiéniai normák betartását.
 Alakítsa ki a helyes napirendet és étrendet.
 Fejlessze a gyermekek étkezési kultúráját, szorgalmazza egészséges táplálkozásukat.
 Mutasson mintát a szabadidő hasznos eltöltésére.
 Helyezzen hangsúlyt a testi, lelki egészségvédelemre a gyermekek, és dolgozók
körében.

7. PROGRAMUNK SAJÁTOS VONÁSAI
Az alábbiakban foglalhatjuk össze:
 A játékos tevékenységrendszer felépítése.
 A fejlődés elősegítésére a műveltségtartalmak kiválasztásának módja:
– a gyermeki tapasztalatokra és érdeklődésre alapozás
– a preferált játéktevékenységek figyelembe vétele.
 A műveltségi tartalmak összhangja, megjelenési formája: természetes komplexitás.
 Csoportszervezési forma: osztott és osztatlan csoportok.
 Lehetőség arra, hogy a játékos foglalkozás vagy gyermekmunka játékba mehessen át,
ill. szabad játékkal folytatódhasson.
 A gyermekek bevonása a programtervezésbe.
 Periodikák.
 Változatos szervezeti formák.
 Sok-sok idő a szabadban.
 Zökkenőmentes óvoda-iskola átmenet.

26

7.1. A program játékos tevékenységrendszere
Cél:

A gyermekek életkorához igazodó játékos tevékenységrendszerrel valóssá tenni az

óvodában a játék meghatározó, vezető szerepét.
Ezt szolgálja a Program komplex, játékos tevékenységrendszere, melynek elvi alapja a
játékrendszerben való gondolkodás, valamint a játékosság kiterjesztése, tartalmi jegyeinek
érvényesítése az egész struktúrában. Ebben a rendszerben a szabad játék megfelelő
védettséget és tiszteletet élvez, s tág teret kap a játékos tanulás.
Jellemző vonásai:
 Játékos, mert érvényesül benne a játék vezető szerepe;
 Gyermek tudatában többnyire differenciálatlanul jelenik meg, ami a differenciálódás
felé halad;
 Komplex, amely az egyes tevékenységi formák, valamint az egyes műveltségtartalmak
együttes megjelenését, illetve egymásba való átmenetét jelenti;
 A cselekvés dominanciája érvényesül, a tapasztalatszerzés ehhez párosul;
 Az utánzásos tanulási forma a meghatározó az óvodapedagógus modellnyújtó szerepe
mellett;
 Élményszerű (az érzelmek uralkodó szerepe és a gyermekek élménygondolkodása
miatt);
 A gyermekek önállóságára épít;
 Biztosítja a felfedezés, próbálkozás lehetőségét;
 Időt ad az ismétlésre, javításra;
 A gyermek kíváncsiságát, új iránti vágyát elégíti ki;
 Figyelembe veszi a gyermek fokozott mozgásigényét, s azt igyekszik is kielégíteni;
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Játékrendszer*

Kezdeményezett
játék

Szabad játék

Játékos
foglalkozások
játékai
(motivációként, folyamatban
gyakorlásként, rögzítésként)

a szabad játék
kibontakozásának
elősegítésére

*Valamennyi megjelenési formája játék

játékfoglalkozás
tanulási céllal
(tanulás játékokkal)

Játékos
tevékenységrendszer

Spontán*

Gyermeki
játék

A gyermek
által
kezdeményezett
bármilyen
tevékenység

Vezérelt

Egyéb
tevékenység
(beszélgetés, séta,
megbízatások,
gyermekmunka,
saját maga körüli
teendők, stb.
elvégzése)

Kezdeményezett
játék

A szabad
játék
kibontakozásának
elősegítésére

Játékfoglalkozás
tanulási céllal
(tanulás játékokkal)

Játékos
foglalkozások

Kötetlen
benne a játék

Kötelező
benne a játék

6-7 éveseknél
kötelezően
választható
benne a játék

*Pedagógiailag tudatosan alakított feltételek mellett.
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A tevékenységrendszeren belül helyezkednek el a különféle kezdeményezett játékok. A
tanulási céllal kezdeményezett játékok játékfoglalkozásként épülnek be a rendszerbe. A
játékfoglalkozások ténylegesen is játékot, ill. játékokat tartalmaznak. A játékos foglalkozás
játékain keresztül kapcsolódik a játékrendszerhez, valamint a játékosság érvényesülésének
okán is.
Tartalmi elemei, jellemzői a következők:
 A részvétel önkéntes, vagy a tevékenységtől, korosztálytól függően alkalmanként
kötelezően választható, illetve az egész csoportra kiterjed,
 a gyermek szabadabb mozgástere érvényesül,
– a folyamatot befolyásolhatja,
– elidőzhet,
– egyéni érdeklődésének irányába mozdulhat el,
– ötletei, vágyai, óhajai jobban érvényesülhetnek,
– megoldási módot választhat, variálhat,
– felfedezhet, kipróbálhat,
– önállósága érvényesülhet,
– az ismétlés lehetőségével élhet,
 több benne a játék,
 a gyermek érdeklődésére épít,
 a hagyományos - iskolai tanulásra jellemző - didaktikai szerkezetet nem követi.

7.2. Az óvodapedagógus által irányított tevékenységek szervezeti keretei
A szervezeti forma függ az: életkortól, tartalomtól, a tevékenység fajtájától, jellegétől, az
eltervezett tevékenységgel kapcsolatos céltól, a helytől.
Jellemzői:
 Változatosak, rugalmasak,
lehet spontán szerveződő, szabad forma,
általunk szervezett szabad forma,
általunk szervezett, megadott szabályoknak alárendelt kötetlen forma,
meghatározott szervezeti kereteknek alárendelt forma.

 Változóak, a gyermek magatartásától a tevékenységi formáktól (fajtáktól), a hely
megválasztásától, a résztvevők számától, a tapasztalatszerzés céljától függően. A
különböző tevékenységekben a gyermeki magatartásnak három éves kortól kezdve van
általánosan jellemző és egyéni megnyilvánulási módja.
 A szerzett tapasztalatok további elmélyülése, rendeződése történhet kezdeményezett
játékok során, az óvónő által szervezett tanulás keretében, s a gyermekmunka
alkalmával. A játékban természetesebben rögzülő tapasztalatszerzést helyezzük
előtérbe.
A megszerzett tapasztalatok, élmények szabadjátékbeli továbbviteléhez megteremtjük a
feltételeket. A tanulási alkalmak keretében pedig újra idézzük, aktivizálhatóbbá tesszük a
spontán és az általunk tudatosan szervezett tapasztalatokat.

7.3. A szabadidő programjai
Cél:

A szabadidő felhasználási lehetőségek közötti választás elősegítése.

Programunk szerint a szabadidő igazi tartalmát az idő felhasználási lehetőségek közötti
szabad választás jelenti. A szabadidő a napi és a heti programban is biztosított a gyermekek
számára. Erre a napnak mindig azonos időpontjában (általában délután) kerül sor, emellett a
rugalmasságot szem előtt tartva más időpontra is tevődhet.
Szabadidőben a gyermekek ténylegesen szabadon választhatnak különböző programok között.
Az ekkor választható tevékenységek között várhatóan a játék dominál. Szabadon:
választhatják a helyet, - udvar, csoportszoba, tornaterem - az eszközöket, amelyek lehetnek
nagyobb modul elemek, vagy éppen technikai vagy vizuális eszközök. Bennünket,
óvodapedagógusokat is felkérhetnek közreműködésre.
A szabadidőprogram számunkra jó megfigyelési alkalom, továbbá foglalkozási eszközök
ismételt birtokbavételére kínálkozó lehetőség. Esetenként a gyermekek ötletei alapján is
állítunk össze programot, és segítséget nyújtunk a feltételek megteremtésében.
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Az óvodapedagógus feladata:
 Törekedjen a zárt csoportszoba tereinek kiszélesítésére, a nagyobb mozgás és
tevékenységi tér biztosítására.
 Bővítse a választásra felkínált tevékenységek listáját, időszakonkénti átgondolása
során mérlegelje a változtatás lehetőségét és szükségességét.
 Egyszerű, a gyermekek, alkotta eszközökkel, segítse a gyermek fantáziájának
fejlődését.
 A délután folyamán lehetőséget teremtsen a gyermek egyéni kéréseinek teljesítésére.
7.4. Periodikák
A periodikák, a folyamatosan visszatérő események, ünnepek, természeti jeles napok és
tevékenységek biztosítják a gyermekek számára a várakozás, a készülődés örömét és
izgalmát. A tervezgetés, a programok és feladatok megbeszélése kedvezően alakítja a
gyermekek perspektivikus látásmódját, s fokozza az együvé tartozás érzését.

Periodikák
Idő
Minden évben egyszer

Minden évszakban
egyszer
Minden héten egyszer

Tevékenység
Megünnepeljük a jeles napokat, névnapokat, születésnapokat,
„Gyere, mozogj velünk!” – szülők, gyermekek közös programja
„ Ébred a természet”- komplex személyiségfejlesztő projekt,
könyvtárlátogatás
Vendéget hívunk,
kirándulás a természetbe,
mozi-, báb-, ill. meseelőadás vagy bábszínház látogatás
Teljesül a csoport egy játékkívánsága

Minden nap egyszer

Beszélgető kör
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8. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI, ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUSOK FELADATAI
8.1. A játék
Cél:

A játék elsődlegességének megőrzése, hiszen ezt tekintjük a kisgyermekkor

legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenységének.
Az óvodáskorú gyerekek életét átszövi a játék, melynek hatására sokszínűvé, szebbé válik
gyermekeink élete óvodánkban és óvodán kívül is. A szabad próbálkozás, kísérletezés,
változtatás során megismerik saját lehetőségeiket, környezetüket és társaikat, az őket
körülvevő világot. A játékukban alakul a gyermekek személyisége, bővülnek ismereteik,
tudásuk, fejlődnek képességeik, jártasságaik, készségeik, kifinomultabbá válik érzékelésük,
fejlődik intellektusuk. Árnyaltabb lesz interakciójuk, kommunikációjuk, differenciálódik
motivációs világuk, optimálisan alakul én-fejlődésük, magatartás-vezérlésük.
Fő szempontnak tartjuk, hogy a játék önkéntes szabad tevékenység, mely belső
ösztönözöttségre jön létre, és örömszerzést biztosít. Programunkban a szabad játék
fogalmának használata jelzi azt, hogy a gyermek önként vállalt tevékenységei időtartamban is
dominánsak a nap folyamán. A játék teljes gazdagságának kibontakoztatását, az alapfeltételek
megteremtésével biztosítjuk.
A játékot a kommunikáció és társas interakciók talajának tekintjük. Itt alakulnak társas
kapcsolatai, szabályzó minták együttese, amelyek az emberi magatartást, viselkedést,
viszonyulást szabályozzák önmaga és a környezete számára kedvező irányba. A tevékenység
és a kommunikáció összekötő fonal a gyermek, a társai és az óvodapedagógus között.
A különböző tevékenységekhez kapcsolódó, vagy más tevékenységbe átvezető játék továbbra
sem veszíti el karakterét. Azzal, hogy a játékban tanulási elemek is és munka mozzanatok is
megjelennek, vagy a tanulásba, a munkába játékmozzanatok is beépülnek, csak növeli az
adott tevékenység elfogadottságát a gyermekek körében. Mindezen hatásokkal és
körülményekkel

számolva

Programunk

csak

33

a

gyerekek,

és

felnőttek

közös

együttműködésében látja biztosítottnak a játék meghatározó szerepének érvényesülését az
óvodai életben.
A fentiekből következik alapvető törekvésünk, hogy megnyerjük a szülőket a játék érdekében,
ezt a gyermekek érdeke, és az óvoda nevelési funkciójának teljesítése is indokolja. Tudjuk,
hogy a gyermek érdeklődését - motivációit - családi környezete, szülő személyisége alakítja,
ezért fontos számunkra a sokrétű partneri kapcsolat kialakítása.
Tapasztalatunk azt mutatja, nem elég a szülőket az óvodai élet aktív részesévé tenni, hanem
meg kell mutatnunk, hogy nap, mint nap hogyan hozzák ki együttléteikből a maximumot. A
megoldást egy játékgyűjtemény létrehozásában láttuk, ami tippeket, ötleteket ad a szülők
számára. A TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében innovációként kidolgoztuk, a „Gyere, játssz
velem!” című játékgyűjteményt, amely felépítésének rendszere megegyezik az óvodánkban
használatos egyéni fejlődést követő dokumentumokéval.
Az innováció célja:
 Összhangteremtés a családdal, a játékfelfogásban és a játékhoz fűződő viszony
kialakításában.
 A

szülők

képessé

tétele

az

együttjátszásra,

a

számukra

összeállított

játékgyűjteménnyel.
 A gyermekek kompetenciáinak fejlesztése a játékgyűjtemény által.
 A szülők aktív részessé tétele a komplex személyiség fejlesztő eszköztár
/játékgyűjtemény / bővítésében, fejlesztésében.
Az innováció feladatai:
 A nevelés folyamatában az eddigieknél következetesebben építsünk a családra.
 A család értékeinek megismerése.
 Az óvodai játékéletbe való betekintés, bekapcsolódás lehetőségének megteremtése a
szülők számára.
 Eligazító tanácsok adása, segítés és az önállóság biztosításához, a közös és az egyedül
játszás harmóniájának megteremtéséhez.
 Tájékozódás a szülők játéktapasztalatáról, a játék iránti érdeklődésükről.
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 Elegendő információt adás a gyermek állapotáról, fejlődéséről, hogy minél jobban
értse gyermekét. Különösen fontos feladat ez az érzelmileg, vagy szociális okok miatt
nehéz helyzetbe került családok esetén.
 Megértetése a szülőkkel, hogy a gyerekekkel töltött idő minősége számít, nem pedig a
mennyisége.
 A szülők játékvásárlásának tanácsokkal történő segítése, a figyelem felhívása arra,
hogy az együtt készített játékok a gyermekek szemében nagyobb értéket képviselnek.
 A szülőkkel az adott életkorban jellemző játékformák megismertetése.
A játszódélutánokon lehetőség van az ebben szereplő játékokat, gyakorlatokat kipróbálni a
szülőkkel és gyermekekkel, amelyek fejlesztik az alapvető értelmi-érzelmi képességeiket,
vizualitásukat, beszédfejődésüket, kombinatív, asszociatív képességüket, mozgásfejlődésüket.
Számolunk azzal, hogy a gyermekek csak egy része rendelkezik az életkorának megfelelő
játéktapasztalattal, a játszáshoz szükséges képességekkel. A legfontosabb számunkra az
integráció folyamatában, hogy az óvodában minden gyermek részére biztosítjuk a nekik
megfelelő játéktevékenységeket, hisz szükségük van az együttjátszás során személyesen átélt
tapasztalatokra, pozitív emlékképek rögzülésére. Olyan feltételeket teremtünk, ahol a játék
személyiségfejlesztő és terápiás hatásai megfelelően ki tudnak bontakozni, és kiteljesedhet a
gyerekek spontán aktivitása.
Az óvodapedagógus feladata:
 Megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközt és élményszerzési lehetőséget
biztosítása a különböző játékformákhoz.
 A játék során - a gyermekek igényeitől függően - utánozható mintává, bevonhatóvá, a
játékfolyamat elakadásánál pedig segítővé, kezdeményezővé válás.
 Tudatos jelenlétével, igény szerinti együttjátszással, támogató, serkentő, ösztönző
magatartásával, indirekt reakcióival, a szabad játék túlsúlyát biztosítsa.
 A gyermekek jelzéseinek megfigyelésével és elemzésével ismerje meg, fejlessze
személyiségüket.
 A játéktevékenységben az együttműködés szokásainak, az udvarias magatartás
formáinak kialakítását, társas kapcsolatok, egyéni kötődések támogatását segítse.
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 Ösztönözze őket az együttjátszásra, társak ötleteinek elfogadására, a kooperációt
igénylő játékokra, kreatív együttműködésre.
 Segítse a gyermekeket, külön figyelemmel az SNI gyerekeket abban, hogy örömüket
leljék a játékban, utánozhassák a felnőtteket, a társakat és kipróbálhassák önmagukat.
 A gyermekekkel közösen annyi szabályt alakítson, ami feltétlen szükséges a
játékfolyamat nyugalmához, az egészség védelméhez és a balesetek megelőzéséhez.
 Segítse a gyermek egyéni elképzeléseinek, ötleteinek megvalósítását.
 Tartsa tiszteletbe a játék autonómiáját, a gyermeki önállóságot, szabadságot.
 A játék fejlődésének nyomon követését életkoronként értékelje és regisztrálja.
 Összhangot teremtsen a családokkal játékfelfogásában, és a játékhoz fűződő viszony
kialakításában.
 Keltse fel a szülők igényét, a gyermekükkel való együttjátszásra, ehhez az ötleteket
ajánlhat a „Gyere, játsszunk együtt!” játékgyűjteményünkből.
 Az óvodáskorban megjelenő játékfajták, s azok tartalmát, minőségét gazdagítsa, a
gyerekek egyéni sajátosságainak figyelembe vételével.
 A játékok és egyéb tevékenységek folytatását, továbbjátszását biztosítsa az udvaron.

8.2. A tanulás
/Játékfoglalkozások, játékos foglalkozások/
Cél:

A óvodás gyermek kompetenciáinak, képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak

bővítése, rendezése, attitűdjeinek erősítése.
A gyermek élete minden percében tanul és minden élvezhető perc játék is egyben.
Programunkban csak a játékos tanulásnak van létjogosultsága, ennek értelmében figyelembe
vesszük a gyermek játékos beállítódását, valamint a játék dominanciáját a tanulás
folyamatában.
Programunk tanulási koncepciójának középpontjában a tapasztalás áll. A tanulás folyamatát
az egymásra épülő tapasztalatok hierarchikus rendszere adja. Az óvodába lépő gyermek már
rendelkezik némi tapasztalattal a szűkebb természeti és társadalmi környezetéről, ezek adják a
tanulás, a tanulásszervezés tartalmi alapját. Az óvodai élet keretei között szerveződő
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tapasztalat - amennyiben az érzelmi élet aktivizálódásával is jár- a személyiség magasabb
rendű szerveződéséhez, járul hozzá. Az érzelmileg átélt tapasztalatok, az önmaga által szerzett
élmények során valósul meg a gyermekek önállósága, problémamegoldó képessége,
kreativitása, illetve mind szembetűnőbben változik meg a gyermekek viselkedése, viszonyuk
a

környezethez.

Később

tapasztalatszerzések,

ehhez

társulnak

megfigyelések,

az

óvodapedagógusok

ismeretszerzések,

gyakorlati

által

irányított

probléma-,

illetve

feladatmegoldások.
Programunkban a tanulás a gyermeki tevékenység velejárója. A valamit megtanulás a
gyermek részéről spontán folyamat, a valamit megtanítás az óvodapedagógus részéről tudatos
tevékenység, a tanulás képesség megalapozása.

Az óvodai tanulás alkalmazott formái:
 utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás (szokások
alakítása),
 spontán játékos tapasztalatszerzés;
 játékos cselekvéses tanulás;
 gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés;
 az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés;
 gyakorlati probléma és feladatmegoldás.

8.3. Képességfejlesztés
Minden gyermek számára biztosítjuk a differenciált fejlesztést, szem előtt tartva azt, hogy e
nélkül nem valósítható meg az individualizálás. A differenciált bánásmód alapvető feltétele a
gyermek sokoldalú megismerése, és azoknak a szituációknak, környezetnek, alkalmaknak és
lehetőségeknek a kijelölése, amelyekben jó esélyünk van a gyermeki személyiség
befolyásolására.

Differenciált

nevelőmunkában

elsősorban

a

pozitív

gyermeki

megnyilvánulásokra koncentrálunk. Fontosnak tekintjük, hogy mindenki a maga ütemében, a
maga képességei szerint tudjon fejlődni, és kibontakozni.
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Az óvodapedagógus feladata:
 A motiváltság elérésében támaszkodjon a gyermek késztetésére, szükségleteire,
tapasztalataira.
 Biztosítsa a gyermeki önállóságot, kezdeményezést.
 Ismerje a képességfejlesztés szempontjából fontos információforrásokat, azok
pedagógiai felhasználásának lehetőségeit, megbízhatóságát, etikus alkalmazását.
 Előtérbe helyezze a gyermeki szabadságot és kötetlenséget a tanulás adta
lehetőségeken belül.
 Lehetőséget adjon a többféle szervezeti formára és szervezési módra.
 Biztosítsa a tanulási vággyal összefüggő feltételeket, elégítse ki a jelentkező igényeket
(ismétlés, próbálkozás, kérdezés stb.).
 Teremtsen alkalmat az utánzásra.
 Szerepe ösztönző, segítségnyújtó, tanácsadó, irányító, szabályozó, mellé- vagy
alárendelő, de mindig a gyerek fejlődési ütemét, érettségi szintjét szem előtt tartó.
 Az információ átadásához az auditív, vizuális, audio-vizuális, kinesztetikus, komplex,
interaktív eszközöket részesítse előnyben.
 Biztosítsa a gyermeki tevékenységre épülő spontán tanulási alkalmakat.
 Pozitív megerősítéssel, dicsérettel ösztönözze a gyermeket, melynek eredményeként
sikerélményhez jut.
 A SNI és különös ellátásra jogosult gyermek esetében elsősorban az önálló cselekvést,
a figyelem koncentrációját, a beszéd- és értelemfejlesztést, az egymás közti érintkezés
kultúrájának

kialakulását,

a

kézügyesség

fejlesztését,

az

alkotóképesség

kibontakoztatását tekintse fontosnak. Ehhez egyéni fejlesztési terveket, módszereket
alkalmazzon, amit írásban is rögzítsen.

8.4. A fejlődést segítő művelődési tartalmak
Az óvodás gyermeknek szánt művelődési tartalmak területeire, közvetítési módjára,
módszereire, feldolgozási formáira, vonatkozóan eligazodást adnak a megjelölt alapelvek, a
felvázolt tevékenységi rendszer, s a tanulás óvodáskori, ill. óvodai jellemzőinek bemutatása.
A Program szabad, rugalmas mozgásteret ad a műveltségi tartalmak mélységének és
terjedelmének

megválasztásában,

minden

szemléletében átfogja az óvodai élet egészét
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egyes

műveltségtartomány

hatásában,

A mozgás, mese, vers, zene, vizuális önkifejezés szándéka és annak játékai általában a
gyermekből belülről fakadnak. Az ezekkel kapcsolatos belső késztetések szinte mindig a
felszínen vannak, ill. könnyen kiválthatók, mert mozgásra, érzelemre hatók. A
tevékenységeknek is egyszerűbb, gyermekhez igazodó struktúrája van, sok benne a játékelem.
A környezet megismerésénél az értelmi funkciók kerülnek előtérbe, a tapasztalatszerzésnek
kötöttebb logikája van. A helyzet oldását a tartalom kiválasztásával, a gyermekek aktuális
érdeklődéséhez kötötten, s a tapasztalatszerzési folyamat óvodai jellegzetességeinek
dominanciájával érjük el.
Mindegyik terület jelen van a gyermekek mindennapi tevékenységében, életvitelében. Itt
nemcsak az óvodai tapasztalatszerzésről van szó, hanem az egyéb indirekt forrásanyagból
származó spontán tapasztalatok szervezett foglalkozásokon történő integrálódásáról is. Az
integrálás a tevékenységekben komplexen jelenlevő problémák különböző aspektusból való
megközelítését és megoldását jelenti.
A projekt rendszer alkalmazása adja az integrálás lehetőségét, ami támogatja a korszerű
ismeretszerzés,- feldolgozás módszereinek bevezetését.

A projekt
A projekt módszer a gyermekek érdeklődéséből, élményeiből kiinduló aktuális téma komplex
feldolgozását jelenti, melynek hátterében valamilyen probléma, szituáció megoldása, vagy
közös cél elérése áll. A téma feldolgozását minden esetben a gyermekekkel közösen végzett
ötleteléssel kezdjük, majd a cél eléréséhez vezető út tervezésével, szervezéssel folytatjuk, és a
megvalósítással zárul. Ennek kiemelt színtere a játék. Egy-egy projekt feldolgozása olyan
hosszú ideig tarthat, amíg a közös munka újat tud adni, amíg a közös tevékenység élményt,
örömöt jelent a gyerekeknek. A projekt tervezéséhez segítséget nyújtanak a kompetencia
alapú nevelés óvodai programcsomagjának ajánlásai (ötletek, eszközök, módszerek)
Az óvodapedagógus feladata:
 Bontakoztassa ki a gyermekek ötleteit, közvetve vezetéssel.
 Teremtse meg gazdag tevékenység kínálattal a választás lehetőségét.
 Alakítsa ki a belső motivációs bázist, kapcsolja hozzá az élményt és örömöt a
tanuláshoz.
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 Biztosítása az egyéni haladási ütemet.
 Preferálja a valódi problémahelyzeteket és tanulási lehetőségeket.
 Elemezze, rögzítse a fejlődésben végbemenő változásokat.

8.4.1. Verselés, mesélés
Cél:

A gyermekek érzelmi, erkölcsi, értelmi, fejlődésének segítése az anyanyelv közegén

át, meseélményekkel és a versek, mondókák zeneiségével:
 az irodalmi ízlés befolyásolása,
 esztétikai fogékonyság felébresztése pozitív személyiségjegyek alakítása,
 helyes én-kép formálása,
 anyanyelv megalapozása.
Az óvodás korú gyermek szükséglete az irodalom, amely az anyanyelv örömét, varázsát,
játékát is nyújtja számára. A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag
és jó alkalmat, erős alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre, ami
nélkülözhetetlen a gyermek egészséges személyiségfejlődéséhez. Műfajai a gyermekirodalom
valamennyi műfaja: mondóka, rigmus, vers, mese, elbeszélés, monda. Az óvodában a népi
(népmese, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, magyarság történelmét
feldolgozó mondavilág elemei), a klasszikus, és kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye
van. Lehetőséget keresünk az európai kultúra sokszínűségének tapasztalására, egyéni példával
is támogatjuk más kultúrák elfogadását, tiszteletét.
Az irodalom teljes egészében szolgálja a Program alapvető filozófiáját, mivel a gyermekben
az irodalom által kiváltott és átélt élmények hozzájárulnak a derűs, vidám, nyugodt napok
megéléséhez. Az irodalom által közvetített tartalmak hordozzák a gyermek életkori
sajátosságához alkalmazható humort, életörömet, furfangot, játékot. A forma elemek a nyelvi
örömök forrása a gyermek számára: a ritmus, a dallam, az ismétlés, a különös szavak, a
játékos mondatok, sztereotípiák, közmondások, szólások, nyelvi humor.
Az irodalom rendelkezik azzal a sajátossággal, hogy befogadóként is átélt örömhöz,
élményhez juttatja a gyereket és mondása, játékos ismétlése, újraalkotása is funkcióörömöt
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ad. A saját vers és mesealkotás, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő kombinálása az
önkifejezés egyik módjává válik.
A napirendünkben minden nap szerepel mese, egyet néhány napon keresztül is ismételünk. A
vers, a mondókák a tevékenységeink természetes elemei. Az irodalom előtti szertartások
csoportonként változhatnak, de céljuk minden esetben az élményre való ráhangolás, a jól eső
feszültség keltés, lecsendesítés, az előzőleg átélt pozitív élmények felidézése.
Az óvodapedagógus feladata:
 Hangsúlyozza a gyermeki sajátosságokból adódó komplexitást, az irodalom, zene,
szín, forma együttesének kiemelésével.
 A gyermeki szükségleteket, és kívánságokat elégítse ki az irodalmi repertoár
összeállításakor.
 Kínálja fel az irodalmi anyag változatos feldolgozási módjait, ami segítségével feltárja
a gyermekek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonyait, a
lehetséges és megfelelő viselkedésformákat.
 Tegye elérhetővé a szülők számára az aktuális verseket, mondókákat.
 Építsen a vers és mesemondást a spontán adódó helyzetekre, a kedvező körülmények
kivárására és azok előidézésére.
 Teremtse meg a befogadás feltételeit a külső körülmények rendezettségével, a közös
együttlét intimitásával.

Az anyanyelv fejlődését sokoldalú tevékenységgel, tartalmas társkapcsolatok kialakításával
szolgálja a Program.

Cél:

Az óvodai életünk minden mozzanatában az anyanyelv fejlesztése, a kommunikáció

különböző

formáinak

alakítása,

az

érzelmek,

gondolatok

szabad

önkifejezésének

kibontakoztatása.
Mivel az anyanyelvi nevelés elválaszthatatlan bármely más tevékenységtől és nevelési
feladattól, ezért fontosnak tartjuk a megfelelő minta nyújtását hangnem, hangerő, tempó,
hangszín, stílus példaszerű alkalmazásával. A beszédképesség alapja az ép halló- és
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hangképző-szerv, és a megfelelő agyi működés, ezért a hallás, hangképzés, beszédértés
egyénenkénti megismerése és játékos fejlesztése hangsúlyos feladatunk.
A beszédfejlesztés természetes színterének a játékot, nyelvi kommunikációs játékfoglalkozást
tekintjük. A nyugodt, barátságos légkör teremtése adja az alapját, hogy szabadon mondhatják
el érzéseiket, gondolataikat. A meghitt beszélgetéseket, és egymás meghallgatását biztosítják
a beszélgető körök, amelyek szólhatnak általános dolgokról, gyermekekkel történtekről vagy
éppen a napi feladatokról.
Az óvodapedagógus feladata:
 A gyermek kérdéseire őszinte odafordulással, egész magatartásunkkal fejezze ki
érdeklődését mondanivalójuk iránt.
 A jól artikuláló, választékosan beszélő környezetet, nyugodt légkört teremtsen, mely a
gyermekek fejlődését pozitívan befolyásolja.
 Amennyiben a gyermekek anyanyelvi fejlődésében probléma merül fel, szakember
segítségét kérje (logopédus, pszichológus).
 Képessé tegye a gyermekeket arra, hogy tudjanak másokat is meghallgatni.
 A gyermekek beszédszínvonalát emelje, szókincsüket folyamatosan bővítse.
 Törekedjen a gyermeki kérdések inspirálására, megválaszolására.
 Az SNI és a különleges ellátásra jogosult gyermek esetében figyelmet fordítson a
nyelvi kommunikáció igény megindítására, erősítésére, szókincsfejlesztésre, a
beszédérthetőség folyamatos javítására.

8.4.2. Rajzolás, mintázás, kézi munka
Cél:
 A gyermeki élmény és fantázia világ szabad önkifejezése,
 a gyermek tér-forma, színképzetének gazdagítása,
 esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása,
 vizuális észlelés, emlékezés, képzelet, a vizuális gondolkodás pontosabbá, könnyebbé
tétele.
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A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás különböző
fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal,
nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze
a gyermeki személyiség fejlesztésének. Ebben a korban a firka korszaktól eljut a gyermek a
felismerhető formák létrehozásáig, a formák díszítéséig. A tárgyi világ felfedezésének,
birtokbavételének örömével indul el a rajzfejlődés folyamata, mint a játéktevékenység egy
formája. . A játék egyik válfajának tekinthetjük az ábrázolást, mely lényegében a belső
folyamatok közlésére és belső képek gazdagítására épül.
E tevékenység mindazoknak a képességeknek a fejlesztése, melynek birtokában a gyermek
önmaga is képes alkotni, kifejezni érzéseit, egyéniségét, a világról alkotott egyéni képét. A
gyermek számára teret nyit az önkifejezéshez, s differenciáltan fejleszti képességeit. A
személyiség kibontakoztatása a sikerélmény biztosításával, pozitív megerősítéssel, az
önbizalom fokozásával, az örömmel, önként vállalt, szabad tevékenység során valósulhat
meg.
Az óvodapedagógus feladata:
 Teremtse meg a megfelelő feltételeket, lehetőségeket a vizuális tevékenység során,
hogy játékos formában történjen az anyaggal való ismerkedés, a nyomhagyás
felfedezése, a formai és technikai tapasztalatszerzés.
 Ösztönözze a gyerekeket az ötletes, eredeti, egyéni és változatos megoldások
kivitelezésére, egy-egy témán belül többféle technika alkalmazására.
 Építsen az alkotó tevékenységek felajánlásánál a gyermekek életében megélt
élményekre, ünnepekre, hagyományokra, évszakok változásaira.
 Vonja be a gyerekeket környezetük szebbé tételébe, a csoportszoba, az óvoda
dekorálásába.
 Ismertesse meg a gyermekeket a népi hagyományok és kis mesterségek jellemzőivel.
 A feldolgozás során törekedjen a komplexitásra.
 Pozitívan reagáljon a létrejött síkbeli és térbeli alkotásokra, a próbálkozásokban
ismerje fel a mozgás megjelenítését, a formateremtő szándékot, az egyedi
színhasználatot, a kreativitást.
 Törekedjen a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatásra és a
tehetségek bátorítására.
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 Fejlessze

a

gyermekek

művészetek

iránti

fogékonyságát

a

műalkotások

megismertetésével.
 Keltse fel a gyerekek külön figyelemmel az SNI és különleges ellátásra jogosult
gyermekek ábrázolás iránti érdeklődését, ismertesse meg őket az ábrázolás
eszközeivel, egyszerűbb technikákkal.

8.4.3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Cél:

A zenei nevelés a teljes személyiséget formáló, minden tevékenységben benne rejlő

lehetőség, amely elsősorban hangulatot, emóciókat tükröz, nélküle elképzelhetetlen
gyermekeink helyes én-képének alakítása:
 A zene megszerettetése,
 a zenével való ismerkedés,
 a zenei ízlés formálása,
 a mozgás és éneklés élményének megújítása.
Sokféle hatással alakítjuk a gyermekek zenei ízlését, zene iránti fogékonyságát, amellyel
megalapozzuk zenei anyanyelvüket. A zenei anyanyelvük kialakításának, egyik fontos
feltétele, hogy minél hamarabb ismerjék meg a gyerekek az emberi hang legkülönbözőbb
megszólaltatási lehetőségét. A fejlesztéshez használt tartalom igényes, a gyermekek életkori
sajátosságait, a csoport összetételét figyelembe véve nagyrészt a magyar nép és műzenei
irodalomból választjuk ki. A zenei nevelés során arra kell törekednünk, hogy a zenélés öröme
minél tágabb értelmet nyerjen, ehhez viszont szélesebb alapokra kell helyezni a zenei
nevelést.
Az értékekhez való eljutásig a képességek fejlesztésén keresztül vezet az út úgy, hogy az
életkor előre haladtával, mindig emeltebb szinten térünk vissza a tanultakhoz, így biztosított
lesz az ismétlődés élménye. A zenei nevelés során rá kell ébresztenünk a gyerekeket arra,
hogy hangjukkal, mozgásukkal képesek a szépség létrehozására az újraalkotás és az egyéni
improvizálás során is. Építenünk kell kimeríthetetlen találékonyságukra, ötletgazdagságukra.
Az óvodapedagógus feladata:
 Lehetőséget biztosítson az akusztikus sokféleség megtapasztalására.
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 Igényes zenei anyagon keresztül alakítsa az óvodás gyermekek zenei anyanyelvét, a
reprodukálás és a kreativitás körforgását figyelembe véve.
 A zene kifejezőeszközeinek tudatos alkalmazásával mutassa be, hogy a zene egyfajta
megismerési, kifejezési és kapcsolatteremtési lehetőség.
 Állítson össze olyan zenei anyagot, ahol a mozgás, a ritmus, a dallam, és a szöveg
globális élményt nyújt a gyermekek számára.
 Biztosítsa a zenei aktivitást mindenkinek, képességtől, nemtől függetlenül.
 Az éneklés, zenélés közben teremtsen mozgáslehetőséget és mozgásteret a
gyerekeknek, mert az érzelmek és cselekvések egysége nyújt csak igazi élményt
számukra.
 Segítse a gyermekek külön figyelemmel az SNI, valamint a különös ellátásra jogosult
gyermekek ének-zenei képességének fejlődését.

8.4.4. Mozgás
Cél:
 Testi képességek fejlesztése,
 játék és mozgásigény kielégítése,
 motoros képességek, fizikai erőnlét fejlesztése,
 mozgás koordináció fejlesztése,
 mozgásszervi elváltozások prevenciója és korrekciója,
 helyes testtartás és szép mozgás iránti vonzalom kialakítása.
Programunkban a mozgás jelentős helyet foglal el, ezt a különböző szervezeti formák együttes
alkalmazásával és az egészséges életvitel kialakításával biztosítjuk. E tevékenység tartalma az
aktív szabad mozgásoktól kezdve, az irányított fejlesztő mozgásokon át, a finommotorikus
manipulációig mindent magába foglal. Ebben az időszakban a gyermekek leginkább a
mozgás, a tevékenység által szereznek információkat önmagukról, környezetükről. Így az
egész személyiség fejlesztését elősegíti, kedvezően befolyásolja az értelmi, érzelmi és
szociális képességek alakulását.
A mozgás fejlesztésének területei:
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 A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás: A gyermekek egyéni fejlettségi
szintjéhez igazodó mozgásos játékok és feladatok, pszichomotoros készségek és
képességek kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei.
 A mozgásos játékok, tevékenységek: Fontos szerepük van a helyes testtartáshoz
szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerősítik a gondozás, és egészséges
életmódra nevelés hatásait.
 A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket
kiegészítik az irányított mozgásos tevékenységek: A komplex testmozgások
beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a
gyermek személyiségének fejlődésére.
 A spontán megjelenő mozgásos tevékenységek: Lehetőséget teremt az óvodai
nevelés minden napján, - az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve,a legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazására, a
szabadlevegő kihasználására.
A mozgás szervezésekor figyelembe vesszük a fokozatosságot, játékosságot, a gyermeki
szükségleteket, és az egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés elvét érvényesítjük.
Hangsúlyosan jelenik meg a differenciálás fontossága e területen úgy a cél, a tartalom, az
eszköz használatánál, mint a motiváció és feldolgozás módjánál is.
Az óvodapedagógus feladata:
 Váljon maga is aktív részeseivé a tevékenységeknek, biztosítva ezzel az utánzáson
alapuló mozgástanulást, mozgásgyakorlást, valamint az együttes mozgás élményét.
 Valósítsa meg az élményszerűséget, a tevékenykedtetést, a mozgáshoz megfelelő,
balesetmentes hely, esztétikus, sokféle eszköz biztosításával.
 Használja ki a természeti erők (napfény, levegő, víz) kedvező hatását.
 Segítse a mozgás anyag megfelelő kiválasztásával - a fokozatosság elvét betartva kicsiknél a nagymozgások koordinációjának alakítását, a nagyoknál a finommozgások
koordinációját, keresztcsatornák fejlesztését, lateralitást, dominancia megszilárdítását.
 Érvényesítse a mozgások során a komplexitást.
 Alakítson ki a mozgás során olyan érzelmeket, affektív tartalmakat, ami a sokszínű
személyiség

pszichikumához

elengedhetetlen.

/bátorság,

önfegyelem, kreativitás, tolerancia, kitartás, segítségnyújtás stb./
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kompetencia

érzése,

 Biztosítson lehetőséget arra, hogy a gyerekek a mozgás során ismerjék meg saját
testük képességeit, ez által fejlődjön én-tudatuk, szociális énjük.
 Preventív és korrekciós tartásjavító gyakorlatokat építsen a foglakozásokba.
 Fejlessze az SNI, valamint a különleges ellátásra jogosult gyermekek nagymozgásait.

8.4.5. A külső világ tevékeny megismerése
Cél:

A gyermekek tárgyi, természeti, társadalmi környezet megismerésének, valamint a

környezetben, tevékenységekben, az élethelyzetekben szerezhető matematikai tartalmú
tapasztalatok szerzésének segítése.
Programunk a környezet megismeréséhez kapcsolódóan két nagyobb területen jelöli meg a
tapasztalatszerzés tartalmát:
Természet - ember, ember és társadalom
Cél:
 Környezethez kapcsolódó ismeretek bővítése, tapasztalatszerzés,
 környezettudatos és környezetbarát magatartás,
 helyes én-kép és attitűdök formálása ismeretszerzésen keresztül,
 természetvédelmi szemlélet kialakítása ökológiai szempontok alapján.
A környezeti nevelés magába foglalja a környezeti ismeretnyújtást és képességfejlesztést,
valamint a természet, a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok,
néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, a családi és
tárgyi kultúra értékeinek szeretetére, tiszteletére és védelmére nevelést. A környezeti nevelés
során fontosnak tartjuk az összetett személyiségformálást, egészséges én-képalakítást,
magatartás és attitűdformálást, mely képessé teszi a gyermekeket önmagunk megismerésére
és másokkal való együttműködésre.
A környezet tényeinek, jelenségeinek megfigyelése, egyrészt elsődleges forrásanyaga,
élménye a játéknak, másrészt kezdetben a játék teremti meg a környezet megismerésének
feltételeit. A fentieken túl azonban azzal is számolnunk kell, hogy a tapasztalatszerzés
tartalmában olykor elkülönül a játéktól annak ellenére, hogy időben egybeesik.
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A TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül kidolgoztunk egy komplex személyiségfejlesztő
projektet „Ébred a természet” címmel.
A projekt célja: A gyermekek legyenek képesek a természet változásait észrevenni, és a
környezetet megfelelően gondozni és ápolni.

A projekt feladatai:
 Tapasztalatszerzés az ébredő természet változásairól.
 Az újjászülető természet, közvetlen környezet megfigyelése.
 Térbeli tájékozódás formálása.
 A környezet értékei és szépsége iránti pozitív beállítódás erősítése.
 Kommunikációs képesség, együttműködési képesség fejlesztése.
 Minél több tapasztalatot szerezzenek az őket körülvevő közvetlen természeti
környezetből.
 A gyerekek erkölcsi, szociális érzelmeinek kialakítása.
 Közös átélt élmények, tapasztalatok öröme.
 A természet értékként való szemlélete.
Az óvodapedagógus feladata:
 Segítse a gyereket főként olyan tapasztalatok, szokások és attitűdök elsajátításában,
melynek eredménye a személyiségfejlődésben a környezetbarát magatartás.
 Tegye lehetővé a gyermekek számára a közvetlen természeti, társadalmi, tárgyi
környezet tényezőivel, jelenségeivel való tevékeny megismerkedést.
 A környezet felfedeztetésével jutassa olyan tapasztalatok birtokába a gyermekeket,
amelyek a környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz,
tájékozódáshoz szükségesek.
 Fedeztesse velük az ok-okozati összefüggéseket, viszonyokat.
 Fogalomhasználata legyen szakszerű, az adott pedagógiai helyzethez igazodó.
 Adjon mintát arra, hogy milyen viszonyt kell kialakítania, s hogy hogyan kell okosan
szeretni, védeni, ápolni és fejleszteni azt a miliőt, amelyben élünk.
 Tegye képessé őket önmaguk megismerésére, a kulturáltemberi érintkezés
szempontjából meghatározó szerepek, magatartási minták, viselkedési normák,
életviteli stratégiák elsajátítására.
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 Segítse elő a gyermek önálló vélemény alkotását, döntési képességeinek fejlődését, a
kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában.
 Építsen az egyéni élményekre, közvetlen, életszerű kapcsolatokra, ami a gyermek saját
családi, óvodai, lakóhelyi környezetében megtalálható és akkor, amikor az éppen
időszerű.
 Vegye figyelembe a környezet többoldalú megismertetése során az életkori
jellemzőket, amelyek elsősorban a spontán szerzett tapasztalatokra épülnek.
 Lehetőséget teremtsen az eszköz, hely, idő, alkalom biztosításával, a természetbe való
folyamatos tevékenykedtetéshez, megfigyeléshez.
 Próbálja elérni, hogy váljanak képessé különös figyelemmel az SNI és különös
ellátásra

jogosult

gyermekek

közvetlen,

szűkebb

és

tágabb

környezetük

megismerésére.
A környezet mennyiségi, téri, alaki, nagyságbeli viszonyai
Cél:
 A gondolkodási képességek fejlesztése, a matematikai összefüggések megtapasztalása,
 a szabályszerűségek, összefüggések felismerése, alkalmazása, betartatása,
 kudarcok elviselésének megtanulása, általa toleranciájuk, frusztrációs, és kudarctűrő
képességeik fejlesztése,
 alkalmassá tétel a kooperatív tanulásra, egymás sikereinek elfogadására.
A környező világ a maga komplexitásában jelenik meg a gyermek előtt, de annak jellemzőit,
tartalmát csak fokozatosan képes felfedezni és megismerni. A természeti, társadalmi és tárgyi
környezet matematikai jellemzői mindvégig jelen vannak, de felismerésükhöz a pszichikus
fejlődés folyamatosan és fokozatosan teremti meg a belső feltételeket. Kezdetben a
tevékenységek

alkalmával

a

korábban

mozaikszerűen

megszerzett

benyomásokat

rendszerezzük, a megfigyelések, tapasztalatok körét szélesítjük, mélyítjük és a spontán
alkalmakat ragadjuk meg. Később elkülönül a matematikai tapasztalatszerzés.
Az óvodapedagógus feladata:
 Segítse elő a matematikai kíváncsiság és érdeklődés kibontakoztatását, a matematikai
beállítódást, a szemlélet megalapozását.
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 Készítse fel a gyermekeket az iskolai alkalmassághoz szükséges tapasztalatok
megszerzésére, a részképességek, a gondolkodási műveletek, szokások elsajátítására.
 Biztosítson olyan eszközöket, és tevékenységeket, ami felkelti a gyermekek
érdeklődését és természetes élethelyzetekben.
 Építsen a gyermekek ötleteire, igényeire, aktuális élményeire.
 Fejlessze a matematikai képességeket játékosan, játékba építetten.
 Keltse fel a gyermekek külön figyelemmel az SNI és a különös ellátásra jogosult
gyermekek érdeklődését és természetes élethelyzetekben, tegye lehetővé számukra a
matematikai tapasztalatok és ismeretek megszerzését.

8.4.6. Munka jellegű tevékenységek
Cél:

A munka belső szükségletként való megjelenése (a munka megszerettetése), beépülése

a gyermek önmegvalósító, önfejlesztő tevékenységének sorába.
Az óvodai élet jellemző, de egyben sajátos formája a gyermeki munka. Jellemző, mert minden
óvodai intézményben megjelenik, sajátos, mert több tekintetben hasonlóságot mutat a
játékkal, ugyanakkor nem azonosítható vele, mert eredménye van, s az önkéntes jelleg is
korlátozott. Ez az a terület, ahol az erőfeszítés és az eredmény kapcsolata közvetlenül
érzékelhető, belátható, átélhető a gyermek számára. Hozzájárul a gyermek elsődleges és
másodlagos szükségleteinek, vágyainak kielégítéséhez, motivációja, képességei, tulajdonságai
és szokásai fejlődéséhez.
Az óvodánkban különösen fontos hangsúlyoznunk a munka motiváltságát. A folytonos
visszajelzés a legnagyobb motiváló erő, ami egyben ösztönző, megerősítő tényező is. Kisebb
korban játékosan, nagyobb korban érzelemre ható elvárásokkal juttatjuk sikerélményhez
gyermekeinket. Alapvető számunkra az önállóság, az öntevékenység lehetőségeinek
megteremtése, a közösségi kapcsolatok erősítése.
Programunkban a munka kétféleképpen jelenik meg: egyfelől önálló tevékenységként,
másfelől az előforduló komplex tevékenységek részeként.
A gyermeki munkatevékenység megjelenési módjai:
 A felnőttel közösen végzett munka:
– a felnőtt mellett annak megfigyelése, kisebb segítségadás,
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– a felnőtt munkájának aktív segítése,
– egyenrangú félként való közreműködés a munka elvégzésébe,
– közös munkában önálló részfeladat elvégzése (egyénileg vagy csoportosan).
 A gyermek önálló tevékenysége:
– előzetes megbeszélés utáni munka közvetett segítségadás mellett (alkalmi
megbízatás, játékmosás, javítás),
– rendszeres munkafeladat (önkiszolgálás, naposi munka),
– a munka gyermeki kezdeményezése.
 A gyermekek közös tevékenysége:
– már ismert, megszokott munkafolyamatok, munkaalkalmak több gyermek közös
együttműködésével (terem-, ill. udvarrendezés),
– újfajta megbízatás közös elvégzése (kicsik fogadása, kiállítás közös előkészítése),
– önálló munkaalkalmak keresése, kezdeményezése.
Az óvodapedagógus feladata:
 Számoljon a család elsődleges alapozó szerepével, de pedagógiai tudatossággal hasson
is rá.
 Minden munkaalkalmat kellően motíváltá tegyen.
 Irányítsa a munkát, főként a gyermekek által kedvelt tartalomra és munkaformára.
 Adjon lehetőséget a gyerekeknek olyan munkák elvégzésére, amelyek fejlesztik
képességüket, gazdagítják egész személyiségüket.
 Fedeztesse fel tapasztalat útján a munka hasznosságát, szükségességét.
 Tanítsa meg az általuk végzett munka menetét, az eszközök használatát.
 Mutassa meg a munka örömét, az eredményért vállalt erőfeszítés szépségét és
nehézségét.
 Alakítsa ki a pozitív viszonyt a munkához.
 Alkalmazza a konkrét, reális, vagyis a gyermek saját magához mérten fejlesztő
értékelését.
 Hívja fel a figyelmet a saját és mások munkájának megbecsülésére.
 Tartsa be a balesetvédelmi, higiéniai szabályokat.
 Biztosítsa a gyermekek különös figyelemmel az SNI, valamint a különleges ellátásra
jogosult gyermekek fejlettségi szintjéhez alkalmazkodó munkatevékenységeket,
bontakoztassa ki önállóságukat.
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9. AZ INTÉZMÉNY SAJÁTOS FELADATAI
9.1. Az integráció
Cél: Fogadjunk el minden gyermeket olyannak amilyen, és értékeljük azért, ami.
A multikulturális nevelés egyfajta paradigmaváltást jelent számunkra, amely magával hozza a
különböző gondolkodásmódok értékként való elfogadását, és természetesnek veszi a
másságot. Hangsúlyt fektetünk a pedagógiai integrációnak mindkét változatára, a hátrányos
helyzetűek (szociális és/vagy etnikai kisebbséghez tartozók), és a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek integrációjára egyaránt. A két réteg nem azonos, ám a nevelésükkel kapcsolatos
elvünk közös: mindkét csoporthoz tartozó gyermekek élete legyen teljes értékű, és valljuk,
hogy a többségnek kell megteremteni az önrendelkezésük lehetőségeit.
A befogadó pedagógusként jártasnak kell lennünk a differenciáló pedagógiában, mert ez az
együttnevelés egyik alappillére. A fejlesztési feladatok kidolgozása előtt meg kell ismernünk
a gyermek, erősségeit, gyenge pontjait, és a fejlesztést, célzó tevékenységeket az egyes
gyermekek egyéni szükségleteihez kell igazítanunk.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében a szülők szerepe alapvető, és lényeges,
egyben nélkülözhetetlen eleme az integrációs folyamatnak. Nagy szerepet játszanak abban,
hogy a beilleszkedés sikeres legyen, ők a mi napi informátoraink. A szülő pedagógus
kapcsolatában fontos tartjuk, hogy a kommunikációban az információátadáson kívül a
bíztatásra is hangsúlyt fektessünk. Sok múlik rajtunk óvodapedagógusokon, azon, hogy
természetesen kezeljük a csoport tagjaitól valamiben eltérő gyermeket.
Az integráció tágabban értelmezve kiterjed a migráns gyerekekre is. Az migráns gyerekek
integrációját úgy kívánjuk megvalósítani, hogy a saját csoportjukhoz tartozó csoportidentitást
meghagyjuk és tiszteletben tartjuk. Kultúrájuk megőrzésének módját abban látjuk, hogy a
saját népük hagyományait, szokásait, rítusait, a szülők bevonásával megismerjük, ezzel is
színesítvén az óvodai életet. Az intézmény minden dolgozója természetes módon kezeli a más
ajkú gyermekek nevelését, és nyitott szívvel fogadja a megszokott kultúrától eltérő jelenlétét.
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Az óvodapedagógus feladatai:
 Jellemezze mély pedagógiai alázat, tapintat, állhatatosság.
 Szakmai ismereteit folyamatosan bővítse.
 Az óvó-védő funkciókat alkalmazza az óvodai nevelés valamennyi területén.
 Az óvodapedagógus kommunikációja közvetítsen nyitottságot a szülők felé.
 A magyart, mint idegen nyelvet játékosan sajátíttassa el a migráns gyermekkel.
 Érvényesítse munkájában az interkulturális pedagógiát.

9.2. A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek
Az 1997. évi XXXI. törvény és módosításai és az ezekkel kapcsolatos helyi rendelkezések
határoztak a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. A gyermekvédelmi munka a
fenti törvényben meghatározott alapelvek figyelembe vételével folyik óvodánkban.
A gyermekvédelmi alapellátás egyik legfontosabb tennivalójának a megelőzést tekintjük. A
gyermekek körülményeinek figyelemmel kísérése, a fejlődésének nyomon követése, a
gyermekvédelmi

munka,

valamennyi

óvodapedagógus

feladata.

Óvodánkban

a

gyermekvédelmi munka koordinálását gyermekvédelmi felelős látja el.
Cél: Érvényesüljenek a gyermekeket megillető jogok és érdekek, valamint valósuljon meg az
óvoda kiegészítő, hátránycsökkentő szerepével az esélyegyenlőség.
Fokozottabb odafigyelést igényel a gyermek ha:
 a családban anyagi problémák vannak,
 rosszak a lakáskörülmények,
 megváltozott a család szerkezete,
 fizikálisan bántalmazzák,
 magatartászavaros,
 szorongó
 agresszív.
Kiszűrjük, és fokozott figyelemmel kísérjük a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos
helyzetű, veszélyeztetett gyermekeket, s fejlődésüket differenciáltan segítjük. A nevelő-
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fejlesztő munkánk során figyelembe vesszük a gyermekek egyéni képességeit, fejődési
ütemét, szociokulturális hátterét, segítjük tehetsége kibontakoztatásában, valamint hátrányos
helyzetéből történő felzárkóztatásában. Biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását,
erősítését, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és
alapvető szabadságjogok védelmét. A befogadó környezet megteremtésével hozzájárulunk az
előítéletek kialakulásának megelőzéséhez, illetve a kialakult előítéletek lebontásához.
Az óvodapedagógusok évente írásban beszámolnak a gyermekek egészséges személyiség
fejlődését hátrányosan befolyásoló tényezőkről a gyermekvédelmi felelősnek. Aki szükség
esetén eleget tesz a jelzőrendszeri kötelezettségének, hatáskörébe rendelt feladatoknak.
Az óvodapedagógus feladatai:
 Vegye észre a gyermek, szokásostól eltérő viselkedését, szűrje ki a gyerekvédelmi
eseteket.
 Az óvodapedagógus tartson kapcsolatot a családdal, a gyermekvédelmi felelőssel,
szakszolgálattal.
 Segítse a gyermekvédelmi felelős munkáját, működjön együtt a hivatalos szervekkel.
 Jelenjen meg a pedagógiai munkájában a prevenció, korrekció és a tehetséggondozás.
 Keltse fel a szociális érzékenységet a gyermekek és szülők közösségében.
 Egészítse ki a családi nevelést, kompenzálja a gyermekek szociális, szociokulturális,
mentális hátrányait, esélykülönbségeit.

9.3. A gyermek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések, szociális hátrányok enyhítését
segítő tevékenységek
A gyermekeink szociális háttere igen szélsőséges képet mutat. Munkánk tervezésénél
figyelembe vesszük az elfoglalt, időhiánnyal küszködő családok igényeit éppúgy, mint a
szerényebb anyagi lehetőségekkel bíró, több gyereket nevelő, esetleg csonka családokét.
Különösen nagy a felelősségünk a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatásában,
nevelésében, hisz a hátrányos helyzet esetenként a gyermek veszélyeztetettségét is magában
hordja.
A szociális hátrányok kompenzálása nem jelenti azt, hogy az óvoda átveszi, átveheti a család,
a szociális ellátórendszer vagy épp az önkormányzat szerepét. E helyett mélyebb
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együttműködésre törekszünk a többi szereplővel, a szülőkkel, a gyermekjóléti szolgálattal, a
fenntartóval, az iskolával, a civil szervezetekkel és más intézményekkel. Az óvodánk csak a
nevelési, szocializációs folyamatot közvetlenül akadályozó tényezők felszámolása terén bír
hatékony eszközökkel.
Cél: Minden gyermek számára biztosítsuk a feltételeket, szolgáltatásokat, amelyek ahhoz
szükségesek, hogy személyiségük szabadon kibontakozhasson.
A hátrányos helyzet okai:
 A család anyagi és egészségügyi állapota, erkölcsi helyzete és életvitele, értékrendje.
 A család lakhelye és környezete.
 A gyermek és/vagy szülő egészségi állapota.
 A családtagok száma.
Az óvodapedagógus feladatai:
 Fejlessze a mindennapi élethez szükséges készségeket.
 Segítse a tolerancia, segítőkészség kialakítását, a másság elfogadását.
 Helyezzen hangsúlyt a praktikus ismeretek elsajátíttatására.
 Kiemelt feladatként kezelje a családi életre és egészséges életmódra nevelést.
 Alakítsa ki a testnevelés és sport sajátos eszközeivel az alapvető mozgás - és
feladatmegoldó képességet, az egészséget értéknek tekintő gondozásmódot, a
szabadidő tartalmas eltöltésének igényét
 Teremtse meg az óvoda-iskola átmenetet támogató szakmai együttműködéseket
Tevékenységeink a szociális hátrányok enyhítésére, az esélyegyenlőség megteremtésére:
 Megfelelő minőségű és időtartamú óvodai nevelés biztosítása;
 Integrációt elősegítő csoportalakítás;
 Differenciált fejlesztés;
 Korszerű óvodapedagógiai módszerek alkalmazása;
 Egészségügyi szűrővizsgálat szervezése;
 Gyermekorvosi, védőnői tanácsadás;
 Egészségnevelés;
 A sport megismertetése, bevezetése, sportolási lehetőség biztosítása;
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 Igény szerinti ügyelet biztosítása;
 Kulturális rendezvények látogatása, séták, kirándulások szervezése;
 Szülőknek felajánlott segítség; /tanácsadás, felvilágosítás, közös program stb./
 Anyagi támogatás lehetősége; /étkezési hozzájárulás, ruhaadomány stb./

9.4. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése

9.4.1. A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási, nehézséggel küzdő
gyerekek integrált nevelése
Törvényi szabályozás
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontjában meghatározottak
szerinti a helyi pedagógia programunkat az 363/2012.(XII.17.) Kormány Rendelet az Óvodai
nevelés országos alapprogramja, valamint az 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet 1.
mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvében
foglaltak figyelembevételével dolgoztuk ki.
A 2011. évi CXC köznevelési törvény értelmében:
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az
életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási,
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos
nevelési igényűnek.
E törvény 47.§ (1) bekezdésének értelmében a sajátos nevelési igényű gyermeknek joga ,
hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelõ pedagógiai, gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdõdõen, hogy igényjogosultságát
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megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői
véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.
A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai
nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban,
vagy a többi gyerekkel, részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet.
Az irányelv célja, hogy a pedagógiai programban foglaltak és a sajátos nevelési igény
összhangba kerüljenek. Annak biztosítását szolgálja, hogy
 az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlõdésének üteméhez,
 fejlesztésük a számukra megfelelõ területeken valósuljon meg,
 a sajátos nevelési igényû gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl,
 a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztõ terápiák programjai váljanak az óvodák
nevelési programjainak tartalmi elemeivé.
A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és
eszközrendszert minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek
határozzák meg. A többségi óvodában történõ együttnevelés - az illetékes szakértõi és
rehabilitációs bizottság szakvéleményének figyelembevételével - minden esetben egyéni
döntést igényel a gyermek szükségletei szerint.

9.4.2. Óvodánk alapdokumentumainak egymásra épülése az integráció tükrében
9.4.2.1. Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja
Az alapdokumentumban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak minden gyermek
számára szükségesek. Az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés
általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik. A sajátos nevelési igény szerinti
környezet kialakítása, a szükséges tárgyi feltételek, és segédeszközök megléte akkor biztosítja
a nevelési célok megvalósíthatóságát, ha a napirend során a gyermek mindig csak annyi
segítséget kap, ami a további önálló cselekvéséhez szükséges.
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9.4.2.2. Alapító Okirat
A fenntartói döntés, és feladat-ellátási kötelezettség az alapító okiratban megfogalmazott
feladat meghatározás

alapján, óvodánkban a sajátos nevelési igényű

gyermekek

fogalomköréhez tartozó gyermekek ellátása kiterjed, az:
 Érzékszervi, (látássérült, hallássérült)
 Értelmi, (enyhe fokban sérült)
 Beszédfogyatékos,
 Egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem - vagy magatartászavarral)
küzdő gyermekekre, tanulókra. (A megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekekre és a megismerő
funkciók

vagy a

viselkedés

fejlődésének

súlyos

rendellenességével

küzdő

gyermekekre)
 A beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességgel
küzdő gyermekek problémáinak feltárására, segítés
9.4.2.3. Helyi Pedagógiai Program
A Helyi Pedagógiai Programunkban az inkluzív pedagógia, az integráló nevelési mód és a
differenciáló tanulásszervezés kiemelt hangsúllyal jelenik meg, irányt szabva a többségtől
bármilyen szempontból eltérő egyének elfogadása, és a többséggel történő együttélése, együtt
nevelése szempontjából.

A TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében a Segítőtárs (integráció, inklúzió, differenciálás) című jó
gyakorlat került adaptálásra. A nevelőtestület a jó gyakorlat műhelymunkával történő
feldolgozása után arra a döntésre jutott, hogy az innováció sok olyan elemet tartalmaz, ami
intézményünkben is hasonló módon és eredményességgel működik, ez megerősítést jelent
számunkra.

9.4.3. A habilitációs és rehabilitációs tevékenységünk céljai
A fejlesztésünk céljait minden esetben a fejleszthetőséget megfogalmazó gyógypedagógiaiorvosi-pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira építjük.
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1. A

mozgásszervi,

érzékszervi,

értelmi

vagy

beszédfogyatékosságból,

több

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosságból, autizmus
spektrum zavarból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók kompenzálása vagy
helyreállítása, a meglévő ép funkciók bevonásával,
2. Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására.
3. A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása.
4. Az egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése.
5. Az egyes területeken kimagasló képességeket mutató gyermek támogatása.

9.4.4. Az integrálás eljárásrendje óvodánkban
9.4.4.1. Felvétel, befogadás feltételei
 Az alapító okiratban való szereplés, megfelelő pedagógiai, környezeti, tárgyi feltételek
megléte.
 Sajátos nevelési igényű gyermek előjegyzéskor történő személyes részvétel, meglévő
orvosi, szakorvosi vélemény, diagnózis bemutatása;
 Amennyiben év közben derül ki a különbözősége akkor az anamnézis, a megfigyelés,
bemenetmérés készítése mérőeszközeinkkel;
 Szülővel történő egyeztetés, megbeszélés alapján szakvélemény kérése; /Nevelési
Tanácsadó, Szakértői Bizottság/
 Egyéni fejlesztési terv készítése a szakvélemény alapján;
 Szakember, specialista igénylése, módszertani segítségkérés, ön és továbbképzés;
 Az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát segítők, tájékoztatása a sajátos nevelési
szükségletről a gyermek befogadásához;
 Az ép és sérült gyermekek szüleinek bevonása
 Megfelelő csoport elosztás és csoportlétszám,
9.4.4.2. Az integrált gyermekek nevelésének, fejlesztésének feladatai


Az integráltan fejlesztett gyermek számára a megfelelő környezet, a speciális
eszközök, rugalmas szervezeti keret, és az egészségügyi és pedagógiai célú
habilitációs, rehabilitációs ellátás biztosítása, melyekre a szakértői bizottság
javaslatot tesz.
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Az

adott

gyermek

fejlesztési

stratégiájának

kialakítása,

feladatainak

meghatározása a gyermek fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel
rendelkező gyógypedagógus, konduktor, konduktor-gyógypedagógus, terapeuta
segítségével (módszertani intézmény, utazótanári szolgálat). A feladatok fejlesztési
tervben történő rögzítése.


A képességkultúrára épülő egyéni bánásmód, differenciálás, feladatorientált
fejlesztés;



A fejlődés nyomon követése, melynek területei és módszerei megegyezőek a többi
gyermekével;



Kapcsolatrendszer, együttműködés kialakítása az SNI gyermekek szüleivel,
szakemberekkel;

9.4.4.3. Az integrálás módja
 Részleges integrációval illeszkedik az óvodai csoportokba
A habiltációs tevékenységünket team-munkában kialakított és szervezett folyamatban
valósítjuk meg. A team munkában a gyógypedagógus, a gyermeket nevelő óvónők és
dajkák vesznek részt. A gyerekek a nap egy részében szakellátás keretében egyéni
fejlesztési terv alapján állapotuknak megfelelõ ellátásban részesülnek. A nap többi
részében természetes módon kapcsolódva vesznek részt az óvodai életben.
 Az óvodai csoportokba teljes integrálással
A gyerekek óvodai tartózkodásuk teljes idejét a működő csoportokban töltik,
fejlesztésük saját csoportjukban történik. Habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő
terápiás programjaink jellemzően az óvodai pedagógiai programunkba, így a napi
óvodai életbe beágyazottan valósulnak meg, a gyermekek szakvéleményben foglalt
valós

igényeihez

igazodóan,

a

gyógypedagógus,

fejlesztő

közreműködésével elkészített éves egyéni fejlesztési terv szerint.
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pedagógus

9.5. A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés specifikus fejlesztésének elvei, feladatai
óvodai nevelés során

9.5.1. A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermek
A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermeknél a mozgásszervrendszer
veleszületett vagy szerzett károsodása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és maradandó
mozgásos akadályozottság áll fenn, melynek következtében megváltozik a mozgásos
tapasztalatszerzés és a szocializáció. A különleges gondozási igényt meghatározza a
károsodás keletkezésének ideje, formája, mértéke és területe.
Cél: Szívesen kapcsolódjanak be a mozgásos tevékenységekbe. Legyen lehetőségük
számtalanszor a próbálkozásra, gyakorlásra, játékra. Érezzék a bizalmat, segítőkészséget a
pedagógus részéről.

Kiemelt feladat:
 a mozgásos akadályozottságból eredő hátrányok csökkentése, megszüntetése


a speciális, egyénre szabott eszközök használatának kipróbálása, megtanítása,

 a tágabb és szűkebb környezet minél sokrétűbb megismertetése,
 életkornak megfelelő tapasztalatszerzés biztosítása


a megtanult mozgás alkalmazására nevelés.

Az óvodában biztosítjuk a gyermek állapotához igazodó megfelelő mozgás- és életteret. Az
elsajátított mozgásminták rögzítése, a szükséges korrekciós helyzetek alkalmaztatása a
napirend egészét átszövik. Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció és
terápia feladatokat, valamint a mozgásnevelést ez óvodai tevékenységek körébe építjük be.
Az óvodapedagógus feladatai:
Mozgásfejlesztés területén:
 Segítse az életkori sajátosságoknak megfelelő tartási és mozgási funkciók, valamint a
testtudat, testséma kialakulását.
 A hely- és helyzetváltoztatást, a manipulációt javítsa a nagy- és finommozgások
célirányos fejlesztésével, dominancia kialakításával.
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 Biztosítsa az írás megalapozását célzó egyéb fejlesztéseket.
 Ismertesse meg a helyváltoztatást segítő-támogató eszközök szükség szerinti
használatát, amelyek segítik az önellátás és önkiszolgálás, kialakítását.
Önellátás, önkiszolgálás területén:
 Fejlessze az önellátási funkciókat.
 Biztosítsa az életkorának megfelelő mindennapos tevékenykedtetést.
 Építse ki az egészségüggyel való kapcsolattartást pl. inkontinencia kérdésének
megoldásában.
Játéktevékenység területén:
 Szükség esetén a játékhoz használt teret átalakítsa át, a játéktevékenység egészének,
esetleg egyes részeinek adaptálására.
Nyelvi fejlesztés területén:
 Vonja be a mozgáskorlátozott gyermeket minden nyelvi és kommunikációs képesség
fejlesztését célzó tevékenységbe.
 Szükség esetén sajátos fejlesztési célokat tűzzön ki, tartsa a kapcsolatot a
logopédussal.
Éneklés, zenei nevelés területén:
 Kezelje az artikulációs problémákat, légzés problémákat, segítse az eszközhasználatot.
 Használja ki az ének-zene pozitív hatását.
 Fejlessze a társas cselekvéssel a ritmus- és tempóérzékelést.
 Támogassa a speciális testhelyzet felvételét, esetleg a gyermek állapota által
meghatározott adaptált eszközök (hangszerek) használatát.
Rajzolás, kézügyesség területén:
 Segítse a kézfunkcióknak és a manipulatív tevékenységeknek megfelelő testhelyzet
megtalálását, a kóros izomfokozódások, együttmozgások leépítését.
 Fejlessze célirányosan a finommotorika és grafomotoros képességeket.
 Biztosítsa

a

tapasztalatszerzést,

a

megteremtését.
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cselekvéses

ismeretszerzés

lehetőségének

 Támogassa a kognitív funkciókat, a különböző észlelési területeket és az azok közti
információ áramlást.

9.5.2. A látássérült gyermek
A látássérült gyermek látásteljesítménye (vízusa) az ép látáshoz (vízus: 1) viszonyítva két
szemmel és korrigáltan (szemüveggel) is 0–0,33 (0–33%-os látásteljesítmény) közötti.
Látássérült az a gyermek is, akinek látótere – tekintése fixációs pontjától mindkét irányban
legfeljebb 10°, azaz teljes szélességében legfeljebb 20°.
A látássérült gyermekek a nevelés-oktatás szempontjából lehetnek:
 vakok,
 aliglátók és
 gyengénlátók.
Cél: A sérülés arányában alakuljon ki a gyermek közösséghez való alkalmazkodás képessége,
együttműködése, erősödjön akaratereje, önállóságra törekvése.
Az óvodapedagógus feladatai:
Vakgyermekeknél (vízus:0)
 Helyezzen kiemelt hangsúlyt az önkiszolgálás megtanítására, a tárgyak és helyük
megismertetésére, a rendszeretet, a higiéné, különösen a szem és a kéz tisztán
tartására.
 Emelje ki a játék szerepét, ami tág lehetőséget ad az ép érzékszervek aktivizálására,
fejlesztésére.
 Alakítsa ki a helyes testkultúrát, előzze meg a tartáshibákat a helyes testtartás
megtanításával, majd folyamatos fejlesztésével.
 Adjon hangsúlyos szerepet a zenei nevelésnek, mely egyszerre fejleszti a hallást és a
mozgást.
 Segítse az önállóság kialakítását, a megfelelő környezet kialakításával.
 Tartsa szem előtt, hogy a számélmények kialakulását az akusztikus minták, a mozgás
és a verbális kifejezések teszik hatékonyabbá.
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 Készítse elő az óvodai tevékenységek során a hatrekeszes dobozok, gombás-, szöges
táblák alkalmazásával Braille-írás-, -olvasásrendszer megtanulását.
Az aliglátó gyermekek (vízus: a fényérzéstől 10%-os látásteljesítményig)
 Készítse fel a gyermekeket adottságaik szerint vagy a tapintó-halló, vagy a látó-halló
(tapintó) életmódra.
 Segítse látásteljesítményük megőrzését, intenzív fejlesztését.
 Kövesse a fejlesztés fő területeiben a gyengénlátók gyermekek nevelésének elveit.
A gyengénlátók gyermekek (vízus: 10%-os látásteljesítménytől 33%-ig) látásuk útján
tájékozódnak a világban, de az ép látásúakhoz képest sokkal közelebbről, kisebb térben
tudják azt használni.
 Törekedjen arra, hogy - speciális optikai eszközök segítségével - a megismerés
vizuális úton történjen, de jelentős szerep jusson a nevelésben a többi, elsősorban a
hallási és tapintási analizátor kompenzatív működésének is.
 Kiemelten fontosnak tekintse a testtartási hibák megelőzését, a helyes testtartás
megtanítását, az ehhez szükséges környezet (pl. dönthető asztallap, egyéni
megvilágítás) biztosítását.
A fejlesztés kiemelt területei:
 környezet vizuális megismertetése.
Területei:
 Látásnevelés: a látás használatának megtanítása a távoli és a közeli környezetben.
 A nagymozgás fejlesztése: mozgáskoordináció, mozgásbiztonság.
 Térbeli tájékozódás a látás felhasználásával.
 A finommozgás fejlesztése: a kézügyesség fejlesztése, az írás előkészítése.
 A látás-mozgáskoordináció fejlesztése: finommozgások és nagymozgások esetében
egyaránt.
 Az érzékelés egyéb területeinek fejlesztése / A hallási figyelem és megkülönböztető
képesség, tapintás stb./
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9.5.3. A hallássérült gyermek
A súlyos fokban hallássérült – siket – és a kevésbé súlyosan vagy közepes fokban hallássérült
– nagyothalló –gyermekek hallásvesztesége a főbb beszéd frekvenciákon olyan mértékű, hogy
ennek következtében a beszédnek hallás útján történő megértésére nem, vagy csak részben
képesek. A halláskárosodás miatt – az állapot fennmaradása esetén–bizonyos esetekben–
teljesen elmarad, vagy erősen sérül a beszéd és anyanyelvi kompetencia. Az előzőek miatt
korlátozott a nyelvi alapokon történő fogalmi gondolkodás kialakulása, aminek következtében
módosul a gyermek megismerő tevékenysége, esetenként egész személyisége megváltozik.
Cél: A nyelvi kommunikáció megalapozása, megindítása, fejlesztése.
A fejlesztés feladatai:


A korai pedagógiai és audiológiai gondozásra építve – a nyelvi kommunikáció
megalapozása, megindítása, fejlesztése.



A gyermek az óvoda egész napi tevékenységében történő anyanyelvikommunikációs fejlesztése.



A munka jellegű tevékenységbe történő bevonással a szocializáció fejlesztése.

A súlyos fokban hallássérült – siket – gyermekek (a beszédtartományban mért
hallásveszteség 90 dB vagy nagyobb)
Az óvodapedagógus feladatai:
 Fejlessze a nyelvi kommunikáció rendszerében a hallást és a beszédértést.
 Építse a hangos beszéd aktív használatát.
 Biztosítsa a grafomotoros készségfejlesztést.
 Alkalmazzon diszfázia-prevenciót.
 Segítse a kognitív funkciók és az érzelmi élet fejlesztését.
 Alapozza meg az önkiszolgálási szokások elsajátítását.
 Támogassa az aktív nyelvhasználat építését.
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A nagyothalló – gyermekeknél a beszédtartományban mért hallásveszteség 30–45 dB közötti,
középsúlyos esetben 45–65 dB közötti, súlyos esetben 65–90 dB közötti hallásveszteséget
mutatnak ki.
Az óvodapedagógus feladatai:
 Indítsa meg és/vagy fejlessze a nyelvi kommunikációt.
 Erősítse a kommunikációs igényt és tevékenységet.
 Helyezze előtérbe a beszédértést, a szókincsfejlesztést.
 Támogassa a szintaktikai elemek nyelvhasználatba építését.
 Folyamatosan javítsa a beszéd érthetőségét.
A hallásukat műtéti úton helyreállított/létrehozott (pl. cochlea implantált) hallássérült
gyermeknél – egyik vagy mindkét oldalon végzett hallásjavító műtét után – fizikai
értelemben közel ép hallás mérhető.
Az óvodapedagógus feladatai:
Fejlesztési stratégiájában döntően a beszédhallásra alapozott módszereket alkalmazza.

9.5.4. Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek
A központi idegrendszer fejlődését befolyásoló örökletes és/vagy környezeti hatások
eredőjeként alakult ki. Ennek következtében az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek az
értelmi területek tekintetében különböző mértékben eltérő fejlődést mutatnak, és/vagy társuló
sérüléseik, részképességeik miatt értelmi fejlődést, megsegítést igényelnek. Fejlesztésükben
meghatározó és kívánatos a nem fogyatékos óvodáskorúakkal történő együttnevelés.
Cél: Speciális nevelés keretében biztosított intenzív gyógypedagógiai fejlesztés mellett érje el
az iskolába lépéshez szükséges feltételeket.
Az óvodapedagógus feladatai:
 Segítse a spontán tanulást, a társakkal való együttműködést, a kommunikáció
fejlődését.
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 Alkalmazza a fejlesztés során gyermek aktuális igényeinek megfelelő ismereteket,
tevékenységformákat, módszereket, szervezeti kereteket.
 Biztosítsa a folyamatos gyógypedagógiai megsegítést.

9.5.5. A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermek
A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek sérülése általában már az óvodáskort
megelőzően, közvetlenül szülés után vagy kora gyermekkorban felismerhető. A jól szervezett
és hatékony korai fejlesztés jelentősen segítheti az óvodai beilleszkedést és az óvodaérettség
elérését.
A fejlesztés feladatai:
A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében a kis lépések elvét alkalmazva, a
gyermekekre jellemző cselekvésbe ágyazott gondolkodást figyelembe vevő képességfejlesztés
kellő időt, alkalmat kell, hogy biztosítson:
 az alapmozgások, manipuláció kialakítására, fejlesztésére,
 a minimális kontaktus, kooperációs készség, valamint a nonverbális és verbális
kommunikáció fejlesztésére
 a beszédindításra, a beszédmegértés fejlesztésére, az aktív szókincs bővítésére,
 a szobatisztaság, az alapvető önkiszolgálási szokások kialakítására,
 az adekvát játékhasználat elsajátítására, a kognitív funkciók fejlesztésére.
Ezek kialakításánál kiemelt szerepe van a rendszerességnek, az utánzásnak, a gesztussal
kísért, egyszerű verbálisutasításnak, a zenének, a ritmusnak, a sok ismétlésnek. A fejlesztés
során a csoportos foglalkozásokon törekedni kell a megfelelő motiváció fenntartására, a
csoportban az egymáshoz való közeledésre, az egymás melletti tevékenykedés fejlesztésére.

9.5.6. Beszédfogyatékos gyermek: nyelvfejlődési és beszédzavarok óvodáskorban
Beszédfogyatékos gyermek esetén a receptív vagy expresszív beszéd/nyelvi képességrendszer
szerveződésének fejlődési eredetű vagy szerzett zavara miatt az anyanyelv elsajátítás
folyamata akadályozott, a gyermek életkorától eltérő.
A beszédfogyatékos gyermek óvodai nevelését megelőzheti a korai fejlesztés.
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Cél: A beszédfogyatékos, nyelvfejlődési és beszédzavarokkal küzdő gyermekeket az egyéni
érési folyamat figyelembe vételével, speciális módszerek alkalmazásával eljuttatjuk a
kimeneti szintre.
Az óvodapedagógus feladatai:
 Tegye lehetővé az ismeretszerzést sokoldalú tapasztalatszerzéssel, cselekvésbe
ágyazott játékos módszerekkel, amelyek segítik a társas kapcsolatok kialakulását és a
személyiség fejlődését.
 Alakítsa ki az aktív nyelvhasználatot és kommunikációt.
 Helyezzen hangsúlyt az értelmi fejlesztésre.
 Segítse a mozgás és észlelési funkciók, valamint a vizuo - motoros koordinációs
készség javítását.
 Fordítson figyelmet az érzelmi élet fejlesztésére, speciális eszközök és módszerek
alkalmazásával egyéni és kiscsoportos fejlesztési formában.

9.5.7. Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek
Az autizmus spektrum zavarok meghatározó jellegzetessége a társas viselkedést, a
kölcsönösséget igénylő kommunikációt és a rugalmas viselkedésszervezést megalapozó
kognitív készségek minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul
meg. Az állapot hátterében az idegrendszer fejlődési zavara áll.
Cél: A szocializációs és kommunikációs képességek fejlesztése.
Az óvodapedagógus feladatai:
 Alkalmazzon kommunikációs, szociális és kognitív habilitációs terápiát.
 Használja a természetes élethelyzeteket a fejlesztésre.
 Tekintse az óvodai fejlesztés alapjának a pszichológiai képességmérést.
 Tanítsa a gyermekeket viselkedési szabályok, helyes viselkedési minták, énkép,
önismeret, érzelmek kifejezésére, önkontroll kialakítására.


Alakítsa ki a gyermekek szükségleteinek megfelelő, fejlesztésre alkalmas óvodai
környezetet.
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 Működjön együtt a speciális módszerekben képzett szakemberrel vagy fejlesztő
asszisztenssel.

9.5.8.

A

fejlődés

egyéb

pszichés

zavarával

(súlyos

tanulási,

figyelem-

vagy

magatartásszabályozás zavarral)
A sajátos nevelési igényű gyerekek e csoportját a különböző súlyosságú és komplexitású – az
ismeretelsajátítást, a tanulást, az önirányítás képességeinek fejlődését nehezítő– részképességzavarok, vagy azok halmozott előfordulása jellemzi.
Cél: Az egyénre jellemző pozitív tulajdonságokra építve a személyiség komplex fejlesztése.
Az óvodapedagógus feladatai:


Fejlessze a gyermekeket a szakértői bizottsági véleményében foglaltakra
alapozva, a részképesség-zavarok egyéni fejlesztési terve szerint.



Alkalmazza a korrekcióhoz és kompenzációhoz a tudományosan megalapozott
szakmai módszereket.



Törekedjen arra, hogy a fejlesztés szakmai teamben, és a szülő aktív bevonásával
történjen.



Előzze meg a teljesítménykudarcokra épülő másodlagos zavarokat, inadaptív
viselkedés kialakulását.



Alapozza meg az eredményes iskolai előmenetelhez szükséges készültséget.

9.6. Kiemelten tehetséges gyermekek nevelése
Kiemelten tehetséges gyermek, olyan különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki átlag
feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik,
és fellelhető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség.
Kivételes képességű, tehetséges gyermek:
 intellektuális tehetség (a különböző tudományterületeken kimagasló: matematikai,
nyelvi stb.)
 művészi tehetség (képzőművészeti, zenei)
 pszichomotoros tehetség (sport, tánc, kézügyességet igénylő terület)

69

 szociális tehetség (vezető, szervező, irányító)
Tehetségnevelés, tehetségfejlesztés célja:
A kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése.
A fejlesztés feladatai:
 A tehetséges gyermekek felismerése, nyilvántartása, egyéni nyomon követése.
 Kiegyensúlyozott, elfogadó, szeretetteljes légkör és környezet megteremtése.
 A tehetség gondozása, fejlesztése, élve az intézményi és az intézményen kívüli
együttműködések lehetőségével.
 A megismerési, elfogadási, alkotási, biztonsági szükségletek kielégítése.
Óvodapedagógiai munkánk során a kiválóan kreatív gyermekek saját csoportjukban élik
óvodás életüket. Elsősorban játszanak, azzal foglalkoznak, amivel akarnak, amit szeretnek. A
tehetséggondozás nem minőségében különbözik óvodai nevelő munkánk egészétől, hanem a
tehetségígéretek speciális szükségleteinek kielégítéséről, differenciált fejlesztéséről szól. A
tehetségfejlesztés módjai közül óvodánkban elsősorban a gazdagítás, dúsítás módszerét
alkalmazzuk.
Az óvodapedagógus feladata:
 Segítse a gyermeket, egy-egy területen felhalmozott ismeretanyag rendszerezésében,
elmélyítésében.
 Teremtsen lehetőséget sokféle dolog megismerésére, hogy később a gyermek
érdeklődési irányait tudja alakítani.
 Alakítson ki megfelelő körülményeket, tárgyi feltételeket.
 Fejlessze a gyermek gyenge oldalát, - amelyek a tehetség fejlődését megnehezítik,
vagy akadályozzák- szakember segítségével.
 Tartsa a gyermek fejlesztése során fontosnak a különleges, esetleg fejlesztésre szoruló
területek mellett az átlagos képességek, az egész személyiség támogatását.
 Alakítson ki elfogadó, a személyiségfejlődést segítő légkört
 Alakítsa ki a gyerekekben a önismeretet
 Teremtse meg, a relaxáció és pihenés lehetőségét
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 Fejlessze a kiválóan kreatív, tehetség ígéretes gyermekeket az óvodai csoportjaikban a
napi

tevékenységekbe

ágyazva,

illetve

kiscsoportos

kreativitást

fejlesztő

„tehetségműhelyek” keretében.
 Hívja

fel

a

szülők

figyelmét,

hogy

gyermeküket

milyen

óvodán

kívüli

tehetséggondozó foglalkozásokon érdemes fejleszteni.

10. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI
Az óvodánk kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt, az
óvodai élet során és az óvodai élet után meghatározó szerepet töltenek be a gyerek életében.
Nyitottak és kezdeményezők vagyunk a kapcsolatok kialakításában és fenntartásában, a
kapcsolattartás formáit, módszereit pedig a feladatoknak és szükségleteknek megfelelően
választjuk meg.

10.1. Az óvoda és a család
Cél:

A családi és az óvodai élet közötti folyamatosság biztosítása.

Az óvodánknak a legszorosabb, és egyben legfontosabb kötődése az óvodás gyermekek
családjával való kapcsolattartás. Az óvodai nevelésünk a családi nevelésre épül, amelynek
eredményessége a család szokásrendjének szűrőjén keresztül érvényesül. A gyermek
harmonikus fejlődése e kettő összhangján múlik.
Az óvodapedagógus feladata:
 Alakítson ki személyes kapcsolatot a szülőkkel.
 Ismerje meg a családok gyermeknevelési szokásait, igényeit.
 Teljesítse a szülők azon elvárásait, amelyek a gyermek fejlődését célozzák meg.
 Segítse kiépíteni az óvoda és a család közötti partnerséget.
 Együttműködés során érvényesítse az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás
családhoz illesztett megoldásait.
 Ajánljon fel kapcsolattartási formákat a szülők számára.
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Kapcsolattartási formák
 Az óvodáról szóló bemutatkozó levél,
 játszódélután a leendő szülők és óvodások számára,
 beiratkozás,
 szülői értekezlet,
 fogadóóra,
 nyílt napok,
 közös programok,
 ünnepélyek, rendezvények közös lebonyolítása,
 komplex szülői rendezvények,
 megjelenés a helyi sajtóban, rádióban, tévében.

10.2. Az óvoda és az iskola
Cél:

Zavartalan óvoda-iskola átmenet biztosítása.

Az élethosszig tartó tanulásra történő felkészítés a partneri együttműködésünk köréből
dominánssá emeli az óvoda- iskola kapcsolatot, az átmenet zökkenőmentessé tétele
érdekében.
Iskolára alkalmassá tétel
A gyermek iskolára történő alkalmassá tétele egy célirányos fejlesztés eredménye, melyben a
kompetens személy mi pedagógusok vagyunk, segítőnk pedig a szülők.
Fejlesztés alakulása
A fejlesztés minden esetben folyamatos, és az óvodába lépés első percében elkezdődik. A
gyermek megismerése során képet kapunk a gyermek érettségéről, egyéni képességeiről,
melynek alapján megtervezzük fejlesztésüket. Tervezéskor az egyik legfontosabb célunk a
tanuláshoz való alapkészségek alapjainak lerakása.
Iskolára való alkalmasság feltételei
 Biológiai alkalmasság (ép idegrendszer, ép érzékszervek, rendezett mozgáskoordináció, fejlett csont- és izomrendszer, tartalmilag ép beszéd),
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 pszichológiai alkalmasság,
 kialakult feladattudat,
 koncentrált, megosztott, figyelem,
 szándékos emlékezet,
 analitikus-szintetikus gondolkodás elemei,
 szociális alkalmasság,
 empatikus közeledés a másik felé,
 közösségbe illeszkedés,
 szabálytudat érvényesítése,
 társak, felnőttek irányításának elfogadása,
 vezető, illetve vezetett szerepekkel való azonosulás,
 megbízások elfogadása.
Iskolára késszé tétel
A gyermek iskolára való késszé tétele előfeltétele egy következő fejlesztésnek, melyben a
kompetens személy a szülő, és segítőként van jelen a tanító.
Az óvodapedagógus feladata:
 Segítse a gyermekek alkalmassá tételét az iskolára.
 Támogassa a szülőket, informálja gyermekükről, valamint az intézményváltáskor
várható történésekről.
 Segítse a szoros kontaktus kiépítését az óvoda és az iskola között.
 Ismerje meg az intézmények alapdokumentumait.
 Szakmai együttműködéssel segítse a nevelési folyamat zökkenőmentes egységének
biztosítását.

10.3. Egyéb kapcsolataink
Fenntartó:

Fenntartónkkal folyamatos a párbeszéd, mely rendszeres egyeztetést,

tájékoztatást különösen szakmai, tartalmi, pénzügyi és szervezési feladatokat jelent.
Bölcsőde:

A bölcsödéből az óvodába történő zökkenőmentes átmenet érdekében

kölcsönösen tájékozódunk, információt cserélünk és hospitálunk. Lehetőséget biztosítunk a
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leendő

óvodások

és

szüleik

részére

intézményünk

megismerésére

az

Iciri-piciri

játszódélutánok (Jó gyakorlat) szervezésével.
Gyermekorvos, védőnő:

A gyermekorvos és fogorvos évente elvégzi a gyermekek

egészségügyi vizsgálatát. A tanköteles gyermekek körében elvégzik a beiskolázás előtti orvosi
vizsgálatot. A védőnők rendszeresen ellenőrzik a gyermekek higiéniás állapotát.
Kapcsolat a szakszolgálatokkal:

A logopédussal és gyógypedagógussal

folyamatos

kapcsolatban vagyunk. Kölcsönösen megismerjük egymás munkáját, dokumentációját
(csoportnapló, fejlődési napló, munkaterv, haladási napló, egyéni fejlesztési dokumentáció).
Lehetőséget teremtünk szakmai konzultációra.
A Nevelési Tanácsadó munkatársaival állandó kapcsolatban állunk (pszichológiai vizsgálatok
javaslata, iskolaérettségi vizsgálat, véleménycsere stb.).
A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs bizottsággal szükség esetén
tartjuk a kapcsolatot.
Kapcsolat óvodákkal: A régiónk, térségünk óvodái mellett a oktatási tér kialakítása
érdekében a külhoni magyar óvodákkal is kapcsolatépítésre törekszik, és – lehetőségei szerint
– szakmai kapcsolatot tart fenn.

11. AZ ÓVODA ÉS ISKOLA ÁTMENETET TÁMOGATÓ DIAGNOSZTIKAI
MÓDSZEREK, AZ ÁTMENETET SEGÍTŐ EGYÉB INTÉZKEDÉSEK, AZ
EGYÜTTMŰKÖDÉS ÚJ TERÜLETEI
A gyermek óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az
iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik.

Az óvoda-iskola átmenet sikerességét segítő intézkedések:
1. diagnosztikus mérések, elemzések
2. fejlődést segítő művelődési tartalmak
3. egyéni fejlesztő tevékenységek
4. a Nevelési Tanácsadó vizsgálatának, véleményének kikérése
5. bemutatkozási lehetőség biztosítása az iskola számára
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11.1. Diagnosztikus mérések, elemzések
Minden 5 éves gyermek részt vesz az óvoda-iskola átmenetet támogató diagnosztikus
fejlődésvizsgáló mérésen, amely segítségével képet kapunk a gyermek aktuális fejlettségéről.
A módszer tesztek segítségével a következőket méri:


az írásmozgás-koordináció fejlettségét, amely az íráskészség elsajátításának
előfeltétele;



a beszédhanghallást, amelynek fejlettsége az olvasási készséget határozza meg;



a relációszókincs fejlettségét, amely a nyelvi információk vételéhez szükséges,



a matematika tanulásához elengedhetetlen elemi számolási készséget;



a tapasztalati következtetést és a tapasztalati összefüggés-kezelést, mely a kritikus
tanulás feltétele;



a beilleszkedéshez, együttéléshez szükséges elemi szociális készségek szintjét.

A DIFER tesztek során nem csupán a feladatok megoldását értékeljük, hanem meghatározott
szempontok szerint figyeljük meg a gyermekek viselkedését, magatartását is. Az óvoda-iskola
átmenetet segíti, hogy a gyermekek iskolai fejlődésének követése 8 éves korig szintén a
DIFER módszerrel történik.

11.2. Fejlődést segítő művelődési tartalmak
A fejlődést segítő művelődési tartalmak, a tevékenységrendszerünk és a tanulás támogató
környezetünk megteremtésével megvalósítjuk a gyermekek az óvodai tanulásának elsődleges
célját, az óvodás gyermek képességeinek fejlesztését, tapasztalatainak bővítését, rendezését.
Ezt a pedagógiai folyamatot segíti a pedagógus társakkal, a munkaközösséggel, a
nevelő/tanító munkát segítő munkatársakkal, a gyermek fejlődését támogató más
szakemberekkel való együttműködés.
11.3. Egyéni fejlesztő tevékenységek
A tanulási zavarok, kudarcok szempontjából leginkább veszélyeztetett gyermekek részére
egyéni fejlesztést biztosítunk. A mérések eredményeire támaszkodva részükre egyéni
fejlesztési tervet állítunk össze
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11.4. A Nevelési Tanácsadó vizsgálatának, véleményének kikérése
A beilleszkedési, tanulási és/vagy magatartási nehézség a gyermek, a szülő, a pedagógus és a
környezet számára is jellegzetes tünetek, panaszok képében jelenik meg. E gyermekek
fejlesztésében meghatározó szerepet töltenek be a pedagógiai szakszolgálatok, melyek körébe
a nevelési tanácsadás is tartozik.
A nevelési tanácsadó véleményét kérjük a beilleszkedési, tanulási nehézségekkel, magatartási
rendellenességekkel küzdő gyermek problémáinak feltárására, ennek alapján szakvélemény
készítésére, a gyermek rehabilitációs célú foglalkoztatására a pedagógus és a szülő
bevonásával, továbbá szakvélemény készítésére az iskolakezdéshez, ha a gyermek fejlettsége,
egyéni adottsága ezt szükségessé teszi.

11.5. Bemutatkozási lehetőség biztosítása az iskola számára
A nagycsoportos korú gyermekek szülei számára szülői értekezletet szervezünk. Erre
meghívást kap a helyi általános iskola képviselője, aki bemutatja az intézményt. Tájékoztatja
a szülőket a beiratkozás menetéről, időpontjáról, és a legfontosabb tudnivalókról. A szülők
mellett természetesen a gyermekek felkészítése is fontos. A beiskolázás előtt álló gyermekek
részére, látogatást szervez a két intézmény. A látogatás során megismerik az iskola épületét,
betekintést kapnak az iskola életébe.
Együttműködési formák új területei:
 A tanítók látogatása az óvodába, ismerkedés a gyermekekkel,
 tanítók aktív részvétele az óvodai szülői értekezleten,
 óvodapedagógusok tanórákon történő hospitálása,
 nagycsoportosok iskolai látogatása,
 egymásra épülő, közös szakmai program,
 „Iskolába csalogató” programsorozat
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12. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE
A fejlődés várható eredményeit részletesen korcsoportonként a Nevelői segédletünk
tartalmazza.
Az iskolába lépés optimális időpontját a mindenkori törvényi szabályozás, pedagógusok és
egyéb szakemberek, valamint a szülő együttes állásfoglalása határozza meg. Óvodai
nevelésünk célja hogy, a gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelés
folyamatának eredményeként, a gyermekek többsége az óvodáskor végére elérje az iskolai
munkához, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.
Az iskolai érettségnek, az iskolai életre való felkészültségnek testi, lelki és szociális
kritériumai vannak, melyek közül egyik sem hanyagolható el, mindegyik egyformán
szükséges a sikeres iskolai munkához.
Testi kritérium:
 Első alakváltozás;
 Megváltozott testarányok;
 Fogváltás;
 A teste arányosan fejlett, teherbíró;
 A mozgása összerendezettebb, harmonikusabb;
 Fejlettebb mozgáskoordináció, finommotorika;
Lelki kritérium:
 A tanuláshoz szükséges képességek folyamatos fejlődése;
 Érzékelése, észlelése differenciált;
 Megjelenik a szándékos emlékezeti bevésés és felidézés, megnő a megőrzés
időtartama;
 Megjelenik a szándékos figyelem, fokozatosan nő a tartalma, terjedelme, könnyebbé
válik megosztása és átvitele;
 Kialakulóban van az elemi fogalmi gondolkodás;
 Érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél, életkorának megfelelő tempóban és
hangsúllyal;
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 Végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét;
 Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről;
 Ismeri a viselkedés alapvető szabályait;
Szociális kritérium:
 Képes a kapcsolatteremtésre, együttműködésre felnőttel és gyermektársaival;
 Több szabályhoz tud alkalmazkodni;
 Feladattudata kialakulóban van;
Feladatunknak tartjuk, hogy az óvodáskor végére az egész gyermeki személyiség harmonikus
fejlődését elősegítsük. A sajátos nevelési igényű gyermekek, a különböző hátránnyal élő
gyermekeink esetében csak a folyamatos szakemberek segítségével végzett pedagógiai munka
eredményeképpen érhető el a fentiekben leírt fejlettségi szint.

13. A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE
Cél:

A gyermek fejlődésének nyomon követése által a fejlesztés talajának, bázisának

meghatározása, ahonnan folytathatjuk további teendőinket.
Ahhoz, hogy tudjuk, mely területen kell fejlődnie a gyermeknek:
 meg kell ismernünk,
 megfigyelnünk és mérnünk,
A gyermek megfigyelésének, mérésének szempontjai - TÁMOP 3.1.4 pályázat során
adaptált Segítőtárs c. jó gyakorlatban foglaltak alapján - az óvodapedagógus
kompetenciáinak figyelembe vételével:
– Anamnézis
– A gyermek szociális-, érzelmi, akarati képességek megfigyelése vizsgálati
helyzetben
– Mozgásfejlettség
– Laterális dominancia
– Testséma ismerete
– Rajzkészség és finommotorika
– Beszéd és kommunikációs készség
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– Értelmi képességek
– Szükség esetén kiegészítő vizsgálat kérése
 felzárkóztatnunk és tehetségét gondoznunk.
A különböző területek fejlesztését egyéni és kiscsoportos foglalkoztatási formában
valósítjuk meg, a TÁMOP 3.1.4 pályázat során adaptált Segítőtárs című jó
gyakorlatban található játékgyűjteménnyel.
A gyermek egyéni fejlődését nyomon követő ún.” fejlődési napló”, amely tartalmazza:
 A gyermek születésével és csecsemőkorával, családban elfoglalt helyével, szokásaival,
megnyilvánulásaival kapcsolatos alapvető információkat.
 A testi, értelmi, erkölcsi, szociális fejlődés alakulását.
 Egyéni fejlesztési tervet, amelyek tartalmazzák a gyermekek képességeinek,
tevékenységeinek fejlesztését.
 Egyéb intézmények, hivatalok (pl.: bölcsőde, bíróság, gyámügy, stb.) írásos
véleményét, határozatait, esetleges szülői nyilatkozatokat.
 Az SNI - s gyermekek fejlődésének nyomon követését a TÁMOP 3.1.4 pályázat során
adaptált Segítőtárs című jó gyakorlatban kidolgozott dokumentáció alapján vezetjük

14. A NEVELÉSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES, A
NEVELŐ

MUNKÁT

SEGÍTŐ

ESZKÖZÖK

ÉS

FELSZERELÉSEK

JEGYZÉKE
Az eszközök megnevezése
 mozgásjátékok,
 szerepjátékok,
 építő-konstruáló játékok,
 szabályjátékok,
 dramatizálás,
 bábozás,
 barkácsolás eszközei
 mozgáskultúrát,
 mozgásfejlődést segítő
eszközök
 ének, zenei eszközök,
hangszerek

Mennyiségi mutató
gyermekcsoportonként a
gyermekek létszámának
megfelelő mennyiségben

Megjegyzés
csoportszobai és udvari
eszközök külön-külön

gyermekcsoportonként a
gyermekek létszámának
megfelelő mennyiségben
gyermekcsoportonként a
gyermekek létszámának

csoportszobai és udvari
eszközök külön-külön
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csoportszobai eszközök




énekes játékok eszközei
anyanyelvi fejlesztő
eszközök
kommunikációs képességek
fejlesztésének eszközei
értelmi képességeket
(érzékelés, észlelés,
emlékezet, figyelem,
képzelet, gondolkodás) és
kreativitást fejlesztő
anyagok, eszközök,
társasjátékok
ábrázoló tevékenységet
fejlesztő (rajzolás, festés,
mintázás, építés,
képalakítás, kézimunka)
anyagok, eszközök
természeti – emberi – tárgyi
környezet megismerését
elősegítő eszközök,
anyagok
munka jellegű
tevékenységek eszközei











megfelelő mennyiségben
gyermekcsoportonként a
gyermekek létszámának
megfelelő mennyiségben

csoportszobai eszközök

gyermekcsoportonként a
gyermekek létszámának
megfelelő mennyiségben

csoportszobai eszközök

gyermekcsoportonként a
gyermekek létszámának
megfelelő mennyiségben

csoportszobai eszközök

gyermekcsoportonként a
gyermekek létszámának
megfelelő mennyiségben

csoportszobai eszközök

gyermekcsoportonként a
gyermekek létszámának
megfelelő mennyiségben

udvari eszközök

15. ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁJÁNAK TERVEZÉSE, ELLENŐRZÉSE
ÉS ÉRTÉKELÉSE
Cél:

A visszacsatolás: a változások érzékelése a kiinduláshoz képest, esetleges

tervmódosítás, vagy megerősítés, az elmozdulás szükségességének feltárása.
Feladat:
 A dokumentáció ellenőrzése
 A pedagógiai munka ellenőrzése, értékelése
 A gyermekek fejlettségi szintjének elemzése, értékelése
 A Pedagógiai Program megvalósulásának vizsgálata
A pedagógiai folyamat tervezésének szempontjai:


Az Óvodai nevelés országos alapprogramjában és az óvoda pedagógiai programjában
megfogalmazott tartalmi és intézményi belső elvárások, valamint a gyermekek és csoportok
fejlesztési céljának figyelembe vétele.
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 A gyermekek optimális fejlődését elősegítő, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz igazodó,
differenciált nevelési-tanulási-tanítási folyamat tervezése.

 Az adott pedagógiai céloknak megfelelő stratégiák, folyamatok, munkaformák, módszerek,
eszközök tervezése.

 Tervező tevékenységében a szociális tanulásban rejlő lehetőségekre kihasználása.


A szabad játékhoz, cselekvéshez kötött ismeretszerzések és egyéb tevékenységeken kívüli
ismeret- és tapasztalatszerzési lehetőségek a nevelési/tanulási folyamatba illesztése.



Tervekben szerepet kap a gyermekek motiválása, motivációjuk fejlesztése.

 A csoportok, gyermekek értékelési módszereinek, eszközeinek tervezése.
Az intézményi szintű ellenőrzésért az intézményvezető a felelős. Az intézményvezető mellett
az intézményvezető helyettes, a munkaközösségek vezető, valamint a belső ellenőrzési
munkacsoport tagjai meghatározott munkamegosztás alapján vesznek részt.
Az óvodában folyó pedagógiai munka ellenőrzésének, értékelésének adminisztrációs
alapját az óvoda dokumentumai képezik:
 Helyi pedagógiai program
 SZMSZ
 Éves munkaterv
 Csoportnapló
 Fejlődési napló
 Felvételi és mulasztási napló
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről rendelkezik a külső ellenőrzési, értékelési
rendszer végrehajtásának jogszabályi hátteréről, lefolytatásának eljárásrendjéről.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet részletesen tartalmazza a pedagógiai-szakmai
ellenőrzés szabályait, és rendelkezik az ellenőrzés részeként végezendő intézményi
önértékelésről is.
A pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja:
Az óvodapedagógusok, intézményvezetők és intézmények pedagógiai-szakmai munkájának
fejlesztése a köznevelés minőségének javítása érdekében.
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A pedagógiai-szakmai ellenőrzés területei:
 pedagógusok
 intézményvezetők
 intézmények
A pedagógiai-szakmai ellenőrzés módszerei, eszközei:
 Dokumentum elemzés
 A gyermekekről készült dokumentumok vizsgálata
 Tárgyi és személyi feltételek áttekintése
 Közvetlen megfigyelések
 Interjúk
 Beszélgetések
 Kérdőívek
A pedagógiai munkánk során, a több szinten és ponton egymáshoz kapcsolódó értékelési
elemek (önértékelés, tanfelügyelet, pedagógusminősítés) szabályozását tekinti magára nézve
kötelezőnek.

16. HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPEK
Az ünnepek jelentős alkalmak a gyermekek és az óvoda életében. A közös élmény erejével
megteremtjük a hagyományokat, és közel hozzuk a szűkebb és tágabb környezetünk
eseményeit. Az ünnepekkel közvetítjük egyetemes és nemzeti kultúránk értékeit, a jeles napok
kapcsán felidézzük a népi hagyományokat.
Szüksége van gyermeknek, felnőttnek egyaránt arra, hogy az ünnep és a mindennapok
elváljanak egymástól. Az ünnep fényét emeli a feldíszített óvoda, az ünneplőbe öltözött
gyerekek és felnőttek, a meglepetések, és az ajándékozás öröme. Az érzelmi ráhangolódást
biztosítjuk az aktuális mesékkel, versekkel, dalokkal, játékokkal. Óvodánkban az ünnepeket a
szülők javaslatainak figyelembevételével és részvételével szervezzük és bonyolítjuk.
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Családdal közös ünnepek, rendezvények:
 Ovi-nap: csoportok bemutatkozó műsora, közös főzés, közös játékok
 Sport- nap: „Gyere, mozogj velünk!”- közös mozgás a szülőkkel
 Adventi készülődés
 Farsang
 Húsvéti készülődés
 Majálisoló: zenés, táncos est
 Évzáró: műsor és/vagy közös játék, főzés a szülőkkel
 Ballagás: nagycsoportosok búcsúja, búcsúztatása
Gyermekeink ünnepei:
 Születés és névnapjuk megünneplése a csoportban
 Mikulásvárás
 Karácsony
 Március 15.
 Húsvét
 Gyermeknap

17. A PEDAGÓGIAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGA
Az 1993.évi LXXIX Közoktatási törvény 44.§-a kimondja:
" A nevelési, illetve pedagógiai programot a nevelési-oktatási intézmény honlapján, annak
hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. "
A pedagógiai program 1-1- példányát betekintés céljából elhelyezzük:
 A fenntartónál (Domaszék Nagyk
 özség Önkormányzata)
 Az óvodavezető irodájában
 Az óvodai csoportokban
Valamint közzé tettük óvodánk honlapján letölthető formátumban.
A pedagógiai program minden érdeklődő számára elérhető, megismerhető.
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18. ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK
A Kincskereső Napköziotthonos Óvoda Helyi Óvodai Pedagógiai Programjának érvényességi
ideje határozatlan időre szól.
A helyi óvodai nevelési program módosításának lehetséges indokai:
 Hálózatbővítés
 Szervezeti átalakulás
 A program beválásának eredményvizsgálatai szükségessé teszik a program
módosítását.
 A mindenkori törvényi előírások megváltozása.
Előírás a programmódosítás kezdeményezésére:
 Írásbeli előterjesztés tesz az óvoda vezetője.
 A határozatba kell foglalni a programban végrehajtott módosításokat.
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19. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
A Kincskereső Óvoda Kincskereső Helyi Pedagógiai Programját véleményezte.

Kelt:
.........................................................................
Aláírás

A Kincskereső Óvoda Szülői Munkaközössége megismerte Kincskereső Óvoda Helyi
Pedagógiai Programját, és egyetértését nyilvánította.

Kelt:
.........................................................................
Aláírás

A Kincskereső Óvoda nevelőtestülete Kincskereső Helyi Pedagógiai Programját elfogadta.

Kelt:
.........................................................................

A Kincskereső Óvoda Kincskereső Helyi Pedagógiai Programját az intézmény fenntartója
jóváhagyta.

Kelt:
.........................................................................
Aláírás
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