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Óvodánk

A Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda a 2600 lelkes község egyetlen óvodája,
amely a 2016. szeptember 1-től a teljes-körűen felújított régi óvodában működik. Az óvoda
épülete 80 gyermek számára nyújt, minden tekintetben ideális elhelyezést. A három
csoportszoba és a szükséges kiszolgáló helyiségek egyaránt tágasak, világosak, minden
igényt kielégítenek. Az esztétikus, otthonos megjelenés, az óvónők, dajkák kreatív,
összehangolt munkájának köszönhető.
3 csoportban foglalkozunk a gyerekekkel, - jelenleg csoportjaink még osztottak, - de a
demográfiai változások következtében lehetnek osztottak, részben osztottak és vegyesek is.
Csoportonként két-két óvónő munkáját egy-egy dajka segíti.Az óvoda személyi feltételeit a
mindenkori hatályos törvényben meghatározottak szerint alakítjuk.
Miután egyetlen óvodája vagyunk a községnek, ezért felvállaljuk a tehetséggondozást, a
szociális körülményei miatt mentálisan sérült gyerekeket, valamint a BTN-es és SNI-s
gyermekek nevelésétis, a 32/2012(x.8.) EMMI rendelet alapján.
Községünk lakosságának egy részét a német kisebbség alkotja. Óvodánk sajátossága a
német nemzetiségi nyelven folyó nevelés minden korcsoportban. Kiemelt feladatunknak
tartjuk a német nemzetiségi nyelv és kultúra, valamint a hagyományok ápolását, átörökítését.
Ezek a feladatok az óvodai nevelés komplex részeként beleolvadnak mindennapjainkba.
Településünkön összetartozást mutató és segítő közösségi programokat szép számban
szervez az önkormányzat, - falunapok, nemzetiségi napok, mesterségek udvarának bővítése,
tájházi napok, idősek napja-, melyeken az óvodás gyermekekkel is rendszeresen részt
veszünk, erősítve a lakóhelyhez való kötődést.
Kis számban ugyan, de az utóbbi pár évben megjelentek a más településről, más
országból betelepült lakosok gyermekei, a migránsok. Az ő kultúrájuk megismerése,
megértése fontos a zavartalan egymás mellett élés szempontjából, de úgy gondoljuk, hogy
nekik kell alkalmazkodniuk a mi értékrendünkhöz, a többség által elfogadott normákhoz.
A partnereinkkel folytatott beszélgetések, a visszajelzések, a mérések, az önelemzések és
önértékelések megerősítettek bennünket abban, hogy tevékenységközpontú nevelési
program, kiegészítve a kompetencia alapú neveléssel, jó utat jelöl ki óvodánk számára.
A program határozatlan időre készült.
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dokumentumokat kell elkészíteni:

-

Az óvoda éves munkaterve

-

Éves pedagógiai tervek

-

A gyermekek személyiségi lapjai, az egyéni fejlődés - fejlesztés dokumentumai.

-

Felvételi és mulasztási napló

- Csoportnapló, mely tartalmazza a csoportra vonatkozó legfontosabb adatokat
- a gyermekek névsorát
- a csoport napirendjét, hetirendjét
-a csoport nevelési - fejlesztési tervét
-gondozási, nevelési terv - féléves
-tevékenységek tervezése - éves tervezés, lebontva témahetekre, projektekre
-szervezési feladatok
-észrevételek
A szakmai dokumentumok segítik az ellenőrzést, elemzést, értékelést. A program ellenőrzésében,
értékelésében az óvodavezető és minden óvónő részt vesz.
Az óvodavezető végzi az óvodai dokumentumok elemzését, a személyi, tárgyi és egyéb feltételek
vizsgálatát.
A nevelő - fejlesztő munka értékelése a gyermekekről készített megfigyelések és elemzések alapján
történik.

Gyermekkép
1. Az Alapprogram az emberi személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az ember mással
nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális
lény egyszerre.
2. A gyermek, fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos
törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen
határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos,
életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei
vannak.A személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi
környezet szerepe meghatározó.Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek
megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden
gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s
meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.
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Óvodakép
1. Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család
2. Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés
kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai
tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és
nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit (óvó-védő,
szociális, nevelő-személyiségfejlesztő), a gyermekekben megteremtődnek a következő
életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei.
3. Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a
gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni
sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet
igénylő gyermekek ellátását is).
4. Az óvodai nevelésben alapelv, hogy:
a) a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom
övezi;
b) a nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek
egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását;
c) az óvodai nevelésben
személyiségéhez kell igazodniuk.

alkalmazott

pedagógiai

hatásoknak

a

gyermek

5. Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: a gyermeki
szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör
megteremtéséről; a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus
alakításáról.
A gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és fejlettségnek megfelelő –
tevékenységekről, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékról; e tevékenységeken
keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmakról,
emberi értékek közvetítéséről; a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges
személyi, tárgyi környezetről.
6. A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság
megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, és a multikulturális nevelésen
alapuló integráció lehetőségét.
7. A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (a továbbiakban: migráns) gyermekeinek óvodai
nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi
integrálását.
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Az óvodai nevelés feladatai

1. Az óvodai nevelés általános feladatai
Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.
Ezen belül:
– az egészséges életmód alakítása,
– az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösség nevelés,
– az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

1.1. Az egészséges életmód alakítása
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi
fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű.
Ezen belül az óvodai nevelés feladata:
– a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;
– a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése;
– a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése;
– a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése;
– az egészséges életmód, a testápolás,a tisztálkodás, az étkezés,különösen a magas
cukortartalmú éteolek és italok, a magas só-és telítetlenzsír-tartalmú ételek fogyasztásának
csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve a tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a
fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak
alakítása;
– a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet
biztosítása;
– a környezet védelméhez és megóvásához
környezettudatos magatartás megalapozása;

kapcsolódó

szokások

alakítása,

a

– megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködvespeciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.
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értékorientált közösségi nevelés

1. Az óvodáskorú gyermek egyik jellemzősajátossága a magatartásának érzelmi vezéreltsége.
Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs,
kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. Mindezért szükséges, hogy:


a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék,



az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak
közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze,



az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, éntudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező törekvéseinek.



az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek
különböznek egymástól.

2. A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek
gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a segítőkészség, az
önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének,
kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának), szokás- és normarendszerének megalapozása.
3.Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb
és tágabb környezetét, amely nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek,a
hazaszeretet, a szülőföldhöz és a családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a
természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.
4.A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi
alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet tölt be.
5.A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az óvoda
együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel
rendelkező szakemberekkel.

1.3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
1.Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az
anyanyelv fejlesztése, és a kommunikáció különböző formáinak alakítása, - beszélő környezettel,
helyes mintaadással és szabályközvetítéssel-az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. Az
anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek természetes
beszéd- és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a
gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére szükséges figyelmet fordítani.
2.Az óvodai nevelés a gyermek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára – mint életkori sajátosságra
–, valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosít a gyermeknek
változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezhet
az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről.
3. Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán és tervezetten szerzett
tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és
élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet,

- 11 figyelem,
képzelet,
gondolkodás
–
alkotóképesség – fejlesztése.Valamennyi
értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző környezet
biztosítása.

2. Sajátos feladataink
2.1 Gyermekvédelem

A gyermekvédelem fogalma tágabb értelemben magába foglalja a gyermeket körülvevő
környezetet. Benne a család, a nevelési, oktatási, és egészségügyi intézmények által
biztosított feltételeket a születéstől a felnőtté válásig.
Nagy hangsúlyt helyez a gyermekek differenciált fejlesztésére, mindent el kell
követnünk a gyermeki személyiség fejlődése érdekében.
E feladatnak való megfelelés legfontosabb feltétele az óvodákban dolgozó
gyermekvédelmi felelősök és az önkormányzat gyermekjóléti, és gyermekvédelmi munkát
végző szakembereinek összehangolt, hatékony munkája.
Ennek során biztosítani kell:
-

az egészségnevelést

- életkornak megfelelő szűrővizsgálatokat,

-

életkorhoz kötött védőoltásokat

- beiskolázás előtti vizsgálatokat.

A gyermekorvos, és védőnő figyelemmel kíséri a gyermek testi, és szellemi fejlődését,
együtt működik az óvónővel, segítséget nyújt számára az iskolaérettség megítéléséhez.
Egymást segítő közös munkájuk eredményeképpen sikerül felismerni idejében az enyhébb,
de a gyerek sorsát befolyásoló fogyatékosságot, ami az időben megindítandó kezelés egyik
feltétele.

A gyermekvédelmi munka tartalma:


évenként gyermekvédelmi terv készítése,



kapcsolattartás a családsegítő szervezettel, gyámhatósággal,

Célja: Az eltérő szocio-kultúrális körülmények között élő családok felkutatása, segítése.
Feladatok:


valamennyi pedagógus feladata a gyermeket veszélyeztető
feltárásában, megelőzésében, megszüntetésében való részvétel.

körülmények
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tájékoztatni
a
szülőket
illetve elérhetőségéről

a

gyermekvédelmi

felelős

személyéről

Gyermekvédelmi felelős feladata:


elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekek óvodába kerülését,



családlátogatás indokolt esetben,



gyermekjóléti szolgálat értesítése probléma estén,



rendszeres hiányzás okát feltárni, szükséges intézkedést megtenni,



rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kezdeményezése,



biztosítsa a gyereket illető jogok érvényesülését az óvodán belül,



gyermekjóléti szolgálat keretében rendezett esetmegbeszélések meghívottja,
rendszeres résztvevője.

Az óvoda vezetője felel intézményében a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért,
és ellátásáért.

2.2 Az integrációs nevelés

Esélyt adunk arra, hogy a gyermekek képességeiknek megfelelően fejlődjenek, megtanítjuk a
gyermekeket, hogyan éljenek egy közösségben.
Tapasztaljuk, hogy nő a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma, a családok nem
kis hányada segélyekből, családi pótlékból tengeti életét, gyakran veszélyeztetve a gyermekek
egészségét.
Az integrációs nevelés célja:
-

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
megvalósítása, az esélyegyenlőség biztosítása.

differenciált

fejlesztésének

-

A közösségbe való beilleszkedés segítése.

-

A családi háttérből származó kulturális és szociális hátrányok csökkentése,a
lemaradások folyamatos kompenzálása.

-

Bátorító nevelés az emberi kapcsolatok kialakításában.

-

Felelősségérzet, feladattudat kialakítása a gyermekekben.
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óvoda-iskola

átmenet

segítése

Célok:


Az iskolába átlépés könnyed, szorongásmentes legyen. Ezáltal a kisgyerek örömmel, tele
kíváncsisággal kezdje meg első osztályos tanulmányait.



A gyermekbarát környezet megteremetése- a gyerekek felszabadultabbá, magabiztosabbá
válhatnak.



A képességek minél szélesebb körű kibontakoztatása.



Az egyéni fejlődési ütem maximális figyelembe vétele.



Együttműködés a családokkal.



Együttműködés az óvodákkal és egyéb háttérintézményekkel.



A HHH gyerekeket nyilvántartása az óvodákban.



Az önkormányzatnál egyeztetés a HHH gyerekekről.



Problémás esetekben segítségadás.
A feladat fő pillérei feladatai:



A nagycsoportosok különböző események kapcsán (rajzpályázat, kézművesnap, testnevelési
játékos-verseny, mesemondó nap) ismerjék meg az iskolát.



A tanítónők látogassanak el az óvodába és ismerkedjenek leendő tanítványaikkal.



Az elsősök szeptemberben visszalátogatnak óvodájukba, hogy élményeiket elmesélhessék a
többi gyereknek és a volt óvó néniknek.



Tavasszal az óvónők látogassák meg az elsősöket, hogy azok büszkélkedhessenek frissen
szerzett tudásukkal.



Az iskolák és óvodák pedagógusai minden évben közös előadáson vegyenek részt, aminek a
témája mindenki számára hasznos ismereteket nyújt.



A projekt működtetésének további eredménye, hogy az intézmények egymás munkáját is
sokkal jobban megismerhessék, a közös rendezvényeknek, illetve egymás rendezvényeinek
látogatásakor.



Ahhoz, hogy az első élményeket, illetve a tanulást ne kudarcként, rossz szájízzel élje meg a
kisiskolás, fontos, hogy ez az átmenet zökkenőmentes legyen.



Kimeneti mérések elvégzése.



A fejlesztési tervek elkészítése.



Szülői értekezletek, fogadóórák meghatározása.
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Várható eredmények:


A beiskolázási kedv növekedése a szülők körében.



Zökkenőmentes beilleszkedés az első osztályba.



A különböző szociális háttérrel érkező gyerekek könnyebben megszokják az új környezetet
és közösséget



Az eltérő képességű tanulók egyéni ütemű fejlesztésével a gyermek önmagához képest
maximálisan fejlődik.



Az egyenletes leterheltség nem okoz szorongást, a gyerekek oldottak és kiegyensúlyozottak
maradnak.



A család bevonása is segíti a kisiskolást az átmenetben.

2.4. Német nemzetiségi nevelés-oktatás

Községünk lakosságának nagy részét ma is a német kisebbség alkotja, ennek
megfelelően óvodánk sajátossága a német nemzetiségi nyelven folyó nevelés minden
korcsoportban. Kiemelt feladatunknak tartjuk a német nemzetiségi nyelv és kultúra, valamint
a hagyományok ápolását, átörökítését. Ezek a feladatok az óvodai nevelés komplex
részeként beleolvadnak mindennapjainkba. A gyermeki tapasztalatok és élmények
megbeszélésében a kommunikációnak, az állandó személyes érintkezésnek fontos szerepe
van, akár magyar, akár a nemzetiségi nyelven történik. Szerencsésnek mondhatjuk
magunkat, mert óvodánk dolgozóinak többsége beszéli a nemzetiségi nyelvet is.
Csoportonként két óvónő biztosításával a nemzetiségi és magyar nyelven való
kommunikálást valósíthatjuk meg a nap bár-mely szakában. Német nemzetiségi nevelési
programunk tartalma is a tevékenységeken keresztül jut érvényre és a nevelési folyamat
négyes tevékenységrendszerén keresztül valósul meg:
1. Játék és tanulási tevékenység: Az óvónő minden gyerekkel elsősorban
anyanyelvén beszélgessen játék közben, ismertesse meg a gyerekekkel a játékok német
elnevezését, nevezze meg a cselekvéseket német nyelven is. A gyermek tudjon
alkalmazkodni a játék szabályaihoz, értse meg németül is azokat. Törekedni kell a népviselet
egyes darabjainak gyűjtésére is, melyek felhasználhatók játékukban (pacsker, kötény,
fejdísz, stb.)
2. Társas, közösségi tevékenység: Az óvónő biztosítsa a nyugodt, derűs óvodai
mindennapokat, amelyben lehetőség kínálkozik a gyermekek közötti, valamint a felnőtt gyermek közötti minél gyakoribb kontaktus-felvételre a nemzetiség nyelvén is.
3. Munkatevékenység: Az óvónő tanítsa meg a gyerekeket a feladatok elvégzésére,
ismertesse meg velük német nyelven is, az adott munka eszközeit, azok ésszerű használatát,
a munka legcélszerűbb fogásait, azok sorrendjét. Teremtse meg az életkorukhoz és erejükhöz
mért önálló munkalehetőségeket, biztosítsa a legalkalmasabb eszközöket, szoktassa rá a
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kiegyensúlyozott munkához való légkört.

Teremtse

meg

a

nyugodt,

4. Szabadidős tevékenység: A szabadidős foglalkozások fontosságát abban látjuk,
hogy a gyermek megtanulja, hogyan gazdálkodjon az önmaga számára felszabaduló,
rendelkezésre álló idővel. Az óvónő teremtsen olyan helyzetet, ahol a gyerekek spontán
gyakorolhatják a német nyelvet, ösztönözze a gyerekeket a német népi gyerekjátékok,
mondókák, dalok eljátszására, éneklésére, ismertesse meg a gyerekekkel a német kisebbség
tánckultúrájából az egyszerűbb tánclépéseket. A gyakori spontán beszédhelyzetek
lehetőséget biztosítanak mindkét nyelv gyakorlása.

3. Az óvodai élet megszervezésének elvei
3.1. Személyi feltételek
1. Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.
2. Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége
meghatározó a gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai
nevelésnek. Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a
gyermek számára.
3. Az óvodapedagógusi tevékenységnek, és az óvoda működését segítő nem pedagógus
alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez.
4. A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzett szakember közreműködését
igényli.
5. A nemzetiséghez tartozó gyermekeket is nevelő óvodában dolgozóknak feladatuk, hogy
megvalósítsák a nemzetiségi óvodai nevelés célkitűzéseit.
6. A migráns gyermekeket is nevelő óvodában dolgozóknak feladatuk lehetőséget teremteni
ahhoz, hogy a gyermekek megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét.

3.2. Tárgyi feltételek
Az óvodának rendelkeznie kell a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi
feltételekkel. Az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezését oly módon kell kialakítani, hogy az
szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen változó testméretének, biztosítsa
egészségük megőrzését, fejlődését. Tegye lehetővé mozgás- és játékigényük kielégítését, és a
gyermekeket, harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal vegye körül.A gyermekek által
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tárgyi

felszereléseket

számukra

hozzáférhető módon és a biztonságukra

figyelemmel kell elhelyezni.Az óvoda egyidejűleg biztosítson megfelelő munkakörnyezetet az
óvodai munkatársaknak, teremtsen lehetőséget a szülők fogadására. 2012 októberében végzett
felmérés, a minimális eszköz és felszereltség meglétéről nagyon pozitív képett mutatott. Az épület
adottságaiból adódó hiányosságokon kívül, -tornaszoba, rendezvényterem, szertár,- szinte minden
felszerelésa rendelkezésünkre áll.

3.3. Az óvodai élet időkeretei
1. A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a
napirend és a heti rend biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelő időtartamú, párhuzamosan is
végezhető, differenciált tevékenységek, valamint a gyermek együttműködő képességét,
feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5–35 perces) csoportos foglalkozások tervezésével,
szervezésével valósulnak meg. A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek
egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. A rendszeresség és
az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermeknek.
2. A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti
harmonikus arányok kialakítása, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét.A napi- és hetirendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki.
3. Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a
gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk
fejlődését, együttműködve a gondozást végző munkatársakkal.
4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a
fejlődésük nyomon követését különböző kötelező dokumentumok szolgálják. Az óvodai nevelés
csak a jóváhagyott pedagógiai program alapján valósulhat meg, és a teljes óvodai életet magába
foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg, az óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és
közreműködésével.
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3.4. Az óvoda kapcsolatai
1. Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek
alapvető feltétele a családdal való szoros együttműködés.Az együttműködés formái változatosak,
a személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukban foglalják azokat a
lehetőségeket, amelyeket az óvoda, illetve a család teremt meg.
2. Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt
(védőnői és egyéb szociális intézmények), az óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat
intézményei, gyermekjóléti szolgálatok, egészségügyi, illetve közművelődési intézmények), és az
óvodai élet után (iskolák) meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében. A
kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a szükséglethez. A
kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda nyitott és kezdeményező.
3. A nemzetiséghez tartozó gyermekeket is nevelő óvoda kapcsolatot tart az érintett
nemzetiségi önkormányzatokkal, szervezetekkel.
4. A Kárpát-medence Magyar nyelvű intéményei közötti oktatási tér kialkítása érdekében az
óvoda külhoni Magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és –lehtőségei szerint-szakmai
kapcsolatot taret fenn.
5. A fenntartóval való napi kapcsolat elengedhetetlen feltétele az óvoda jó működésének. Az
oda-vissza működő információáramlás megkönnyíti és napra késszé teszi az adminisztrációs
feladatok elvégzését.
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4. AZ ÓVODAI ÉLET

TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ

ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI
4.1. Játék
1. A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai
nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék – szabad-képzettársításokat követő szabad
játékfolyamat – a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő
módon, hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie.
A kisgyermek a külvilágból és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait
játékában tagolja. Így válik a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó, a pszichikumot, a mozgást, az
egész személyiséget fejlesztő, élményt adótevékenységgé.
2. A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt – a szülő és az
óvodapedagógus. Az óvodapedagógus utánozható mintát ad a játéktevékenységre, majd amikor a
szabad játékfolyamat már kialakult, bevonható társ marad, illetve segítővé, kezdeményezővé
lesz, ha a játékfolyamat elakad. Az óvodapedagógus jelenléte teszi lehetővé a gyermekek közötti
játékkapcsolatok kialakulását is.
3. A játékhoz megfelelő helyre és egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia kibontakozását
segítő anyagokra, eszközökre, játékszerekre van szükség. Az óvoda és az óvodapedagógus
feladata, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és élményszerzési lehetőségeket
biztosítson a különböző játékformákhoz, a gyakorló játékokhoz, a szimbolikus játékokhoz,
konstruáló játékokhoz, a szabályjátékokhoz.
4. A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű,
elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus feltételteremtő
tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti együttjátszásával, támogató, serkentő, ösztönző
magatartásával, indirekt reakcióival éri el.
5. Az óvodában előtérbe kell helyezni a szabadjáték túlsúlyának érvényesülését. A játék
kiemelt jelentőségének az óvoda napirendjében, időbeosztásában, továbbá a játékos
tevékenységszervezésben is meg kell mutatkoznia.
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4.2. Verselés, mesélés
1. A többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek
hozzájárulnak a gyermek érzelmi biztonságához, anyanyelvi neveléséhez. Ezek ritmusukkal, a
mozdulatok és szavak egységével a gyermeknek érzéki-érzelmi élményeket nyújtanak.
2. A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erős
alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi,
erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese – képi és konkrét formában,
esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel – feltárja a gyermek előtt a külvilág és az
emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges, megfelelő viselkedésformákat.
3. A mese különösen alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének
kialakítására. Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást kínál. A
tárgyi világot is megelevenítő, átlelkesítő szemléletmódja, és az ehhez társuló, a szigorú okokozati kapcsolatokat feloldó mágikus világképe, csodákkal és átváltozásokkal ráébreszt a
mélyebb értelemben vett pszichikus realitásra és a külvilágra irányított megismerési
törekvésekre.
4. A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi magát,
s a játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim állapotában eleven, belső
képvilágot jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki élményfeldolgozás egyik
legfontosabb formája.
5. A gyermek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő
kombinálása az önkifejezés egyik módja.
6. A mindennapos mesélés, mondókázás, dramatizálás, bábozás és verselés a kisgyermek
mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme.
7. Az óvodában a 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi-népmesék,
népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó
mondavilág elemei, meséi-, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van.

4.3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
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megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi

gyermekdalok, az éneklés, az énekes játékok, a zenélés örömet nyújtanak a gyermeknek, egyben
felkeltik zenei érdeklődését, formálják zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. Az élményt nyújtó
közös ének-zenei tevékenységek során a gyermek felfedezi a dallam, a ritmus, a mozgás
szépségét, a közös éneklés örömét. A népdalok éneklése, hallgatása, a gyermek-néptáncok és
népi játékok, a hagyományok megismerését, továbbélését segítik.Az óvodai ének-zenei nevelés
feladatainak eredményes megvalósítása megalapozza, elősegíti a zenei anyanyelv kialakulását.
2. Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos
eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (az egyenletes lüktetés érzékeltetése ritmushangszerek, saját készítésű ritmushangszerek- segítségével, ritmus, éneklés, hallás,
mozgás) és zenei kreativitásának alakításában.
3. A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus figyelembe veszi a
nemzetiségi nevelés esetében a gyermekek nemzetiségi hovatartozását is.
4. Az éneklés, zenélés a gyermek mindennapi tevékenységének részévé válik a felnőtt minta
spontán utánzásával.

4.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
1. A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás különböző
fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokal,
nemzeti szimbólumokkal az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a
gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására
épül.Törekedni kell a gyermeki alkotások közöségi rendezvényen való bemutatására és a
tehetségek bátorítására.
2. Az óvodapedagógus az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán teret, változatos
eszközöket biztosít. Maga a tevékenység, s ennek öröme a fontos, valamint az igény kialakítása az
alkotásra, a kreatív önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és az esztétikai élmények
befogadására.
3. Ezen tevékenységek az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segítik a képiplasztikai kifejezőképesség, komponáló-, térbeli tájékozódó- és rendezőképességek alakulását, a
gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását és annak képi kifejezését: a gyermekek tér-forma
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érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítását.
4. Az óvodapedagógus feladata megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, a
különböző anyagokkal, a rajzolás, festés, mintázás és kézimunka különböző technikai
alapelemeivel és eljárásaival. Varázsasztal: gyurmázás, agyagozás, rajzolás, festés, vágás,
ragasztás, varrás, barkácsolás)

4.5. Mozgás
1. A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez
igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszicho-motoros készségek és képességek
kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei.
Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató- és finommotoros mozgáskészségek
tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amelyeket sokszínű,
változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges
elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező egymásra hatása.
2. A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a
kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek
befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos szerepük
van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerősítik, kiegészítik a
gondozás, és egészséges életmódra nevelés hatásait.
3. A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az
irányított mozgások tevékenységek. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb
tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének – a pozitív énkép,
önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció,
problémamegoldó gondolkodás – fejlődésére.
4. A spontán – a játékban, azon belül a szabad játékban – megjelenő mozgásos
tevékenységeknek, az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az
egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget
kell biztosítani. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok
széleskörű alkalmazására, a szabad levegő kihasználására.

- 22 -

4.6. A külső világ tevékeny megismerése
1. A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb
természeti-emberi-tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság felfedezése
során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok
védelmét, az értékek megőrzését.
2. A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a
környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek.
Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok,
szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, a családi és a tárgyi kultúra értékeit,
megtanulja ezek szeretetét, védelmét is.
3. A gyermek a környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak,
ismereteknek is birtokába jut és azokat a tevékenységeiben alkalmazza. Felismeri a mennyiségi,
alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és
mennyiségszemlélete.
4. Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye lehetővé a gyermek számára a környezet
tevékeny megismerését. Biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és
szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel
szokásainak alakítására.Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek
fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá a fenntartható fejlődés
érdekében helyezzen hangsúlyt a környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására.

4.7. Matematika
A matematika az óvodai nevelésben, komplex formában a gyermek észlelésére, érzékelésére,
tevékenységére, tehát megismerési vágyára épül. A matematikai nevelést tehát komplex
feladatként értelmezzük, de a fejlődés érdekében a kötött foglalkozási keretet is beépítjük a
nevelés folyamatába. Mindenkor figyelembe kell venni a gyermekek életkori sajátosságait. A
gyermek már az óvodába kerülés előtt felfigyel a dolgok mennyiségi és minőségi összetevőire.
Érdeklődéssel fordul a matematikai információk felé.Az óvodai nevelés építhet ezekre a korai
tapasztalatokra, még akkor is, ha azok pontossága csak a gyermek számára fontos, érzelmileg
hangsúlyos helyzetekben megbízható. Az óvodáskort jellemző gondolkodási sajátosságokkal
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kell. Fontosnak tartjuk, hogy kisgyermekkorban a család által nyújtott matematikai ösztönzéseket
időben kövesse a tudatosabb óvodai nevelés, a gyermek egyenletes fejlődését biztosító
módszerekkel. Játék és szabadidőben folyamatosan létrejönnek olyan szituációk, melyek
alkalmasak matematikai tartalmak közvetítésére akkor, ha az óvodapedagógus képes az adódó
lehetőségek felismerésére és kihasználására. Kötött formában rendszerezzük, rögzítjük –
gyakorlással – a megszerzett ismereteket, a tehetséges, a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési
igényű gyerekek fejlesztésére külön figyelmet szentelünk.

4.8. Munka jellegű tevékenységek
1. A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok
vonatkozásban azonosságot mutató munka és munka jellegű játékos tevékenység – az
önkiszolgálás, a segítés az óvodapedagógusnak és más felnőtteknek, a csoporttársakkal együtt,
értük, később önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízások teljesítése, az elvállalt naposi
vagy egyéb munka, a környezet-, a növény- és állatgondozás.
2. A gyermek, munka jellegű tevékenysége:
– örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység;
– a tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez szükséges
attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok, mint a kitartás, az önállóság, a felelősség, a
céltudatosság alakításának fontos lehetősége;
– a közösségi kapcsolatok a kötelességteljesítés alakításának eszköze, a saját és mások
elismerésére nevelés egyik formája.
3. A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel való
együttműködést és folyamatos konkrét, reális, vagyis a gyermeknek saját magához mérten
fejlesztő értékelést igényel.
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5.

A

TEVÉKENYSÉGEKBEN

MEGVALÓSULÓ TANULÁS

1. Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett
tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az
ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és
szimulált környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett
tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg.
2. Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése,
tapasztalatainak bővítése, rendezése. Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet
megteremtése során épít a gyermekek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire.
3. A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét
foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése.
4. A tanulás lehetséges formái az óvodában:
– az utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás, szokások
alakítása,
– a spontán játékos tapasztalatszerzés;
– a játékos, cselekvéses tanulás;
– a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés;
– az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés;
– a gyakorlati problémamegoldás.
5. Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, egyéni bánásmóddal, személyre szabott,
pozitív értékeléssel segíti a gyermek személyiségének kibontakozását.
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6. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ

ÓVODÁSKOR VÉGÉRE

1. A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat
eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez
szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az
állapotába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. A rugalmas
beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti
iskolakezdésre.
2. Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség,
amelyek egyaránt szükségesek az eredményes iskolai munkához:
a) A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz.
Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás.Teste arányosan fejlett, teherbíró.Mozgása
összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes.Mozgását, viselkedését, testi szükségletei
kielégítését szándékosan irányítani képes.
b) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével készen
áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az iskolai tanulás
megkezdéséhez. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. Különös jelentősége van a téri
észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a
térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.
A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél:
– az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, továbbá a közvetlen felidézés mellett
megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a felismerés mellett
egyre nagyobb szerepet kap a felidézés,
– megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a figyelem
tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele,
– a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is
kialakulóban van.
Az egészségesen fejlődő gyermek:
– érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások számára
érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni, minden szófajt
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és mássalhangzókat azzal, hogy a fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek,
végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét,
– elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét, szülei
foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés
alapvető szabályait; ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, azok
gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit. Ismeri a viselkedés
alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a
természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek; elemi
mennyiségi ismeretei vannak.
c) Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan
egészségesen fejlődő gyermek, kedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai élet és a tanító
elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és
gyermektársaival.
A szociálisan érett gyermek:
– egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését,
– feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok
egyre eredményesebb – szükség szerint kreatív – elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának,
munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet.
3. Az ötéves kortól, - majd 2014 szeptember 1-től, a három éves kortól, - kötelező óvodába
járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata a gyermeki személyiség harmonikus
testi, lelki és szociális fejlődésének elősegítése.
4. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek
segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettséget.
5. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó
intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.
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7. A CSÁSZÁRTÖLTÉSI

NAPKÖZIOTTHONOS

ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A
KOMPETENCIA ALAPÚ NEVELÉSSEL
A kompetencia alapú óvodai program csomag jól illeszthető helyi óvodai programunkhoz,
hiszen mindkettőnek alappillére a gyermekközpontúság. A pedagógiai programunkba beépítjük a
kompetencia alapú komplex óvodai program elveit, ajánlásait, még hatékonyabban segíthetjük
gyermekeink fejlődését.
A saját programunkat a Tevékenység központú program adaptálásával valósítottuk meg. A két
program alapelvei összecsengenek.

A KOMPETENCIA alapú óvodai programcsomag kapcsolódási pontjai a helyi programunkhoz:


a gyermeki jogok területén



a játék, ami az óvodáskorú gyermek alapszükséglete



a kisgyermek élményeire, tapasztalataira, kíváncsiságára építeni



a foglalkozási témákat komplexen, minden területre dolgozzuk fel minden területen
megtalálható (iskolába lépéskor az alkalmazkodni tudás alapjainak megalapozása)



egyéni differenciált fejlesztéssel segítjük a hátrányos helyzetű gyermekeket és a
kiemelkedő képességű gyermekek nevelését.



a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása, valamint a másság, a gyermek feltétel
nélküli elfogadása személyes példa alapján valósul meg.



szokás, szabály rendszer és erkölcsi nevelés is tervezett a mindennapjainkban



az egészséges életmód a mozgás a környezet kiemelten tanulási folyamatokba épül



a komplexitás megvalósítása a személyiség fejlesztésben (gyermeki aktivitás,motiváltság
és kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése)



a szülőkkel, családdal való együttműködés a gyermek személyiségfejlesztése érdekében.
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a kompenzációs lehetőségek

körének bővítése a nem vagy kevésbé

sérült funkciók differenciáltabb működésének tudatos fejlesztésével is foglalkozunk


német nemzetiségi nyelv ismerete beépítése a nevelési folyamatokba

Eddigi tapasztalataink megerősítenek bennünket abban, hogy a kompetencia alapú
programcsomag iránymutatásai szinte azonosak a mi helyi programunkkal.Különbség mutatkozik,
hogy a kompetencia programcsomag tématerv javaslatokat, kiegészítő kiadványokat és értékelési
eszközöket kínál.Az évszakok köré csoportosított foglalkozásainkat az új program Tűz, Víz, Föld,
Levegő kompetencia területekkel adja meg.

Az új tématervi javaslattal élhetnek az óvónők és projekt módszerrel alkalmazhatják az óvodai
nevelés minden területén.

Úgy gondoljuk, hogy ha az eddig sikerrel alkalmazott „Tevékenységközpontú, pedagógiai
programunkba beépíthetjük a kompetencia alapú komplex óvodai program elveit, ajánlásait,
akkor ez még hatékonyabban segítheti a gyermekeink fejlődését.

Intézményünk feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt, gyermekközpontú, szeretetteljes,
családias légkört biztosítson a gyermekeknek, az egyéni képességek figyelembevételével,
sokoldalúan fejlessze személyiségüket, megőrizze testi épségüket és felkészítse az iskolai életre.

Az óvodai programcsomag komplexitása három kategóriára tagolható.

Az egyik az óvoda–iskola átmenet, a másik az integráció, a harmadik az érzelmi, erkölcsi
nevelés, a játék.

Mindezt a játékon keresztül, az élmény gazdag mindennapok biztosításával, a világ komplex
megismerése után tesszük: az ovi kultúrák, a néphagyomány, a környezet tevékeny megismerése
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felhasználásával,

figyelembe

véve

a

gyermekek mozgásigényét, a mozgásfejlesztés hatását az értelmi nevelésre.

Kisebbségi nevelés kapcsolódása a kompetencia alapú neveléshez


a gyermekekben pozitív érzelmi viszony alakuljon ki a kisebbség kultúrája és nyelve
iránt



a nyelv megszerettetése, hangzásvilágának megismertetése, a mindennapi hétköznapi
kommunikációs, nyelvi szituációs témakörökben, tevékenységekben beszélgetések
elsajátítása;



nemzetiségi identitástudat kialakítása, elmélyítése;



német kultúra és hagyományőrzés iránti érdeklődés felkeltése, tudatos ápolása;



a gyermekeket a 3-4 éves nevelési folyamatban sokoldalú képességfejlesztéssel a
német nyelvű szituatív beszédig eljuttatni.



ismerkedjenek meg a német kisebbségi szokásokkal, hagyományokkal és a tárgyi
kultúra értékeivel, tanulják meg azok tiszteletét és megbecsülését;



ismerkedjenek meg a német kultúrából merített dalokkal, mesékkel, mondókákkal,
versekkel, népi játékokkal;



a gyermekek örömmel vegyenek részt a kezdeményezéseken, kapcsolódjanak be a
mindennapi tevékenységek során alkalmazott szituációs tevékenységekbe.



a rendszeresen visszatérő kommunikációs helyzetekkel biztosítsuk az utánzáson
alapuló nyelv-elsajátítást.

A nyelvtanuláshoz szükséges eszközök és módszerek mellett szükségségét látjuk a
megfelelő környezet, légkör kialakításának, természetes helyzetek megteremtésének,
amelyek a gyermeket nyelvhasználatra ösztönzi.
A hallás utáni tanulás megértése a különböző kommunikációs helyzetekben, játékos
formában történő utánzáson alapuló, figyelemfelkeltő módszertani tényezők kialakítása
nagyobb eredményhez vezethet.
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8. KOMPETENZBEZOGENEN

FÖRDERUNG IN ALLEN BEREICHEN

DER ERZIEHUNG IN DEN NATIONALITÄTENKINDERGÄRTEN
Die „Kompetenz” ist kein neuer Begriff für die Pädagogen, doch in der letzten Zeit wird die
Kompetenz

durch

neue

Unterrichts-

und

Erziehungsprogramme

immer

wieder

hervorgehoben.
Bildung im Kindergarten ist das Fundament des gesamten Bildungssystems. So ist es sehr
wichtig,

dass

die

Nationalitätenkindergärten

bei

der

Überarbeitung

des

Erziehungsprogrammes auch die neuen Richtlinien beachten.
Wir empfehlen die „Kompetenzerziehung” zum Kennenlernen und eventuell zur
Verwendung

dieses

Materials:

die

wichtigsten

Themenkreise,

Themeninhalte,

Kompetenzen, Fertigkeiten und oberdrein die Spracharbeit beinhaltet.
In der zweisprachigen Erziehung ist neben der kognitiven Gefühls – sach - sozialen und
körperlichen – Kompetenz die verbale oder kommunikationskompetenz hervorzuheben.

Die Kommunikationskompetenz ermöglicht die Stärkung der etnischen Identität und
gibt uns die Chance zum qualifizerten Gebrauch der Muttersprache.
- Durch das Spiel können wir das Kind kennenlernen
- Anerkennung der kindlichen Kompetenzen (Wissen +
Fähigkeiten+Attitüde+Kenntnisse) – deren gemeinsame Verwendug ist die Bedingung der
Kompetenzentwicklung
- Das Kind als Individium betrachten
- Individium behaltend fördern ---- Selbstwertgefühl
- Emotionale Fähigkeiten --- Sozialisierung
- Positive Einstellung zur Sprache erreichen
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Unsere Aufgaben sind:
-Kennenlernen des Kindes und dessen Akzeptieren als Individium
- Zusammenarbeit mit der Familie und deren Stärkung
- Eine positive Einstellung zur Sprache erreichen
- Verbale nationalitätensprachliche Kontaktaufnahme
- Förderung des Sprachgebrauchs
- Aktivisierung und Erweiterung des Wortschatzes
- Die Neugierde und den Forscherdrang der Kinder als natürliches Bedürfnis
wahrzunehmen und ein vielseitiges Denken zu entwickeln
-Werschätzung und Achtung im täglichen Erleben der Kinder zu verankern(rögzíteni)
- Mitgestaltungsmöglichkeiten bei der Vorbereitung, Planung und Durchführung von
Projek-ten erleben zu lassen
- Gemeinschaft und soziales und (fremd)sprachliches Lernen zu ermöglichen und zu
fördern
- Die –nationalitäten-Richtlinien präzisieren in kindgerechter Form und
entwicklungsangemessen den Bildungsauftrag. Sie fordern die Kindergartenpädagoginnen
heraus, individuell auf jedes Kind einzugehen, seine

Stärken zu erkennen und diese systematisch zu nutzen, um eine bestmögliche
Förderung aller Begabungen zu erreichen.
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- Als sprachliches Vorbild dienen und über hervorragende Sprachkenntnisse verfügen.
- Qualifizierte Fachkenntnisse besitzen
- Die kindliche natürliche Neugier bewahren und dementsprechend motivieren.
- Alte Bräuche und gute Gewohnheiten beibehalten
- Sich mit der neuen Denkweise identifizieren
- Integrieren – differenzieren
- Lebenskompetenzprogramme wie „Freunde”, „eigenständig werden”, und „erwachsen
werden” helfen den Pädagoginnen in ihren Bemühungen auf die Probleme der Kinder im
Kindergarten gezielt einzugehen und sie zu unterstützen.

Das Kind:
- Das Kind soll gerne den spielerischen, märchenhaften Kindergarten besuchen, wo es
gerne allein oder mit Freunde spielt
- Dabei wird es mutig und selbstständig
- Nationalitätensprachliche Kommunikation
- Erfolgreiches Artikulieren
- Der Aufbau eines gesunden Selbstvertrauens ist eine der wichtigsten Voraussetzungen
für ein erfolgreiches Leben. Kinder, die stark sind, können auch Versuchungen widerstehen.
Um dieses zu entwickeln wird den Kindergartenkinder mit Hilfe der Kompetenzerziehung
aufzeigen, wie sie ihre Stärken und Fähigkeiten herausfinden können.

Bedeutung der emotionalen Kompetenz für die weitere Entwicklung:
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die

eine

angemessene

emotionale Kompetenz erworben haben,

können auch in anderen Entwicklungsbereichen leichter Fortschritte erzielen und z.B.
soziale und schulische Komeptenzen ausbilden.

Emotionale Kompetenz und Sozialverhalten:
Viele emotionale Fertigkeiten z.B- die angemessene Interpretation von Gefühlen
anderer oder die Entwicklung von Empathie, sind eine notwendige Voraussetzung für die
Entwicklung eines angemessenen Sozialverhaltens. Kinder, die emotional kompetent sind
und bessere soziale Fertigkeiten zeigen, werden von Gleichaltrigen eher akzeptiert und
haben in der Gleichaltrigen Gruppe einen höheren sozialen Status.

Emotionale Kompetenz und Schulerfolg:
Kinder, die über eine gute emotionale Kompetenz verfügen, erzielen bessere
Schulleistungen als Kinder, die mangelnde emotionale Fertgkeiten aufweisen. Im Hinblick
auf den Schulerfolg wirken sich vor allem ein umfangreiches Emotionswissen und eine
angemessene Emotionsregulation positív aus.

Kinder, die:
- Überwiegend positive Gefühle zeigen, kooperativ mit anderen zusammenarbeiten und
soziales Verhalten zeigen
- Die Gefühle ihrer Freunde erkennen und sich in sie hineinversetzen können sowie
- Ihre eigenen Gefühle gut regulieren können,
haben in der Schule weniger Probleme.

Emotionale Schlüsselfertigkeiten von Kindern
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sein

- Verschiedene Gefühlszustände voneinander unterscheiden können
- Eigene Gefühle mimisch und sprachlich ausdrücken können
- Die Gefühlsausdrücke anderer erkennen und interpretieren können
- Gefühle anderer nachvollziehen und verstehen können
- Sich in die Gefühle anderer hineinversetzen können
- Über Gefühle reden können
- mit negativen Gefühlen und Stress umgehen können
- Den Ausdruck negativer Gefühle kontrollieren können

Themenkreise

Themeninhalte

Kompetenzen,Fertigkeiten

Spracharbeit

Wohnort, Menschen

Baukunst der Ungarndeutschen

Kognitive Kompetenz

Gebäude, Gegenstande bennen,

( Haus, Hof, Garten, Stall, Keller, unsw.)

Gefühlskompetenz

erkennen. Pflanzen, Tiere, Jahreszeiten
erkennen, bennnen, nach Merkmalen
Pflanzen, Blumen, Tiere und der Mensch

Sachkompetenz

Familie, Verwandschaft

Soziale Kompetenz

Berufe in der Familie, Ungarndeutsches Handwerk

Verbale Kompetenz

Reime, Sprüche, Gedichte, Erzählungen, Märchen

Verbale Kompetenz,

Lieder, Kreisspiele, Tanzspiele, Musik

Sachkompetenz

Örtliche Sammlungen

Soziale Kompetenz

zuordnen

Zusammenhänge erkennen, in
einfachen Wörtern, Sätzen ausdrücken.

Geistige Kultur

Aktiv am Erzählen,
Darstellen,teilnehmen.

Einfache Regeln sprachlich
ausdrücken.
Körperliche Kompetenz (Körperschema)
Wortschatz befestigen, erweitern.
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Schöne Aussprache üben.

Sprachkenntnisse anwenden.

Materielle Kultur

Landwirtschaftliche Arbeiten,

Kognitive Kompetenz

Bauerhof, Wirtschaft,

Verbale Kompetenz, Sachkompetenz,

Volkstracht, Gegenstände der Volkskukltur,

Gefühlskompetenz, Körperliche

Arbeitsvorgänge benennen, nach
Bildern zusammenstellen, zuordnen.

Formale Merkmale erkennen,
benennen. Bewegungsarten Richtungen
Spielzeuge der Ungarndeutschen,

Kompetenz (Grossbewegungen, Feinmotorik)
benennen.

Handarbeiten, Heimatsmuseum

Identitätsentwicklung

Traditionen, Sitten, Bräuche der Ungarndeutschen,

Soziale Kompetenz

Wortschatz befestigen, erweitern.

Kognitive Kompetenz

Sprachkenntnisse anwenden.

des Wohnortes kennenlernen,

Nationalitäten-Sprachgebrauch in Alltags-Situationen,
Gefühlskompetenz
Feste, Feiertage gestallten, beiwohnen
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Kindergartenerziehung

 Die Kinder kennen und gebrauchen Grüβungs – und Höflichkeitsformeln
 Sie können Wünsche, Bitten und Bedürfnisse in gelernten Satzmodellen ausdrücken
 Sie sind fähig, sich entsprechend der Kommunikationssituation zu verhalten ( einfache
Fragen stellen, auf Fragen antworten )
 Die Kinder benennen Gegenstände, Gebäude, Arbeitsvorgänge und Geschehnisse in
deutscher Sprache
 Sie benennen Pflanzen, Tiere, Jahreszeiten.
 Sie sind fähig Zusammenhänge in einfachen Sätzen auszudrücken.
 Die Kinder kennen und benennen Körperteile, kennen Richtungen im Zusammenhang mit
dem Körperschema.
 Sie benennen Bewegungsarten, sie kennen die Regeln der einfachen Bewegungsspiele.
 Die Kinder kennen in ihrem Alter entsprechender Tonhöhe Lieder, Kreisspiele. Wo möglich
kennen sie solche auch in der Mundart.
 Die Kinder erkennen Charakterzüge der deutschen Musik.
 Sie erkennen, benennen musikalische, rhytmische Vorgänge.
 Sie kennen für die Minderheit charakteristischen Instrumente( Mundharmonika,
Ziehharmonika, Blasinstrumente)
 In den manuellen Tätigkeiten bennen die Kinder Gegenstände, Mittel, Arbeitsvorgänge,
Formen, Farben.
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Aussprache und wenden gerne ihre

Sprachkenntnisse an, auch in Mundart- wo möglich.
 Sie sind fähig die Sprachen voneinander zu trennen.( deutsch –ungarisch)
 Sie kennen viele Reime, Gedichte in deutscher Sprache und verwenden diese spontan im
Kindergartenalltag.
 Die Kinder nehmen aktiv am Erzählen und Darstellen von Märchen teil.

9. A NEMZETISÉGI ÓVODAI NEVELÉS
1. A nemzetiségi óvodai nevelés hazánk egységes köznevelési rendszerének része, amely
az Óvodai nevelés országos alapprogramjával összhangban valósítja meg sajátos célkitűzéseit
és feladatait.
2. A Nemzetiség óvodai nevelésének irányelve meghatározza a magyarországi
nemzetiségi nevelést biztosító óvodákban folyó sajátos pedagógiai munka alapelveit.
3. A nemzetiségi óvodai nevelés irányelve megfogalmazza a nemzetiségi óvodai nevelés
célját és feladatait.
Kitér az óvodai élet megszervezésének elveire, a nemzetiségi óvodai nevelés formáira és a
fejlődés jellemzőire az óvodáskor végére.
A nemzetiségi óvodai nevelés célja és feladata
1. A nemzetiségi óvodai nevelés az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságainak és
egyéni fejlettségének megfelelően a nemzetiség nyelvének és kultúrájának megismerését és
elsajátítását, a kulturális hagyományok átörökítését és fejlesztését szolgálja.
2. A nemzetiségi nevelés célja és feladata, hogy
- biztosítson anyanyelvi környezetet a gyermekek számára;
- ápolja és fejlessze a nemzetiségi életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományokat és
szokásokat;
- készítse fel a gyermeket a nemzetiségi nyelv iskolai tanulására;
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kialakulását és fejlesztését.

3. A nemzetiségi nevelést folytató óvodában törekedni kell arra, hogy a gyermekek
érzelmi biztonságának megteremtése mellett - figyelembe véve a gyermek nyelvismeretét minél teljesebbé váljon a nemzetiség nyelvén folyó kommunikáció. Az óvodapedagógus a
rendszeresen visszatérő kommunikációs helyzetekkel biztosítja az utánzáson alapuló
nyelvelsajátítást.
4. A nemzetiségi kultúrkincsből és az anyanemzet kultúrájából (irodalom, zene, népi
játék) tudatosan felépített tematika segítségével változatos módon szervezi meg a
nyelvelsajátítást. A kialakult nyelvi szituációk függvényében, a természetes nyelvtanulási
eljárásnak megfelelően rugalmasan alakítja csoportjainak heti- és napirendjét.
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megszervezése

1. A nemzetiségi óvodai nevelés a gyermek óvodába lépésétől az iskola megkezdéséig
tart.
2. A nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvodapedagógusnak beszélnie kell a
nemzetiség nyelvét, ismernie kell a nemzetiség szellemi és tárgyi kultúráját, hagyományait,
szokásait. Fontos feladata a kultúrkincs továbbörökítése.
3. A nemzetiségi óvodai nevelést folytató óvodában jellemzően a nemzetiség nyelvén kell
szervezni a gyermekek óvodai életét. Törekedni kell arra, hogy a gyermeke gondozásában
részt vevő felnőttek is ismerjék és használják a nemzetiség nyelvét (tájnyelvét).
4. A nemzetiségi óvoda nevelő munkáját kiegészíti a családdal (szülőkkel, nagyszülőkkel
stb.), a nemzetiségi intézményekkel, szervezetekkel való együttműködés, különösen a
gyermekek nyelvi kultúrájának fejlesztése, a hagyományápolás és a nemzetiségi identitástudat
megalapozása és fejlesztése terén.
5. A nemzetiségi óvodai nevelést folytató óvodának a nemzetiségi kultúra és nyelv
ápolását segítő eszközökkel is rendelkeznie kell.
6. Az óvoda környezete tükrözze a nemzetiség kultúráját, a nemzetiség életmódját,
szokásait, hagyományait és tárgyi emlékeit.
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
A családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként
a) a gyermekben alakuljon ki pozitív érzelmi viszony a nemzetiség kultúrája és nyelve
iránt;
b) életkorának és egyéni képességeinek megfelelően rendelkezzen olyan szókinccsel,
amely lehetővé teszi, hogy a megszerzett ismereteket tudja a nemzetiség nyelvén közvetíteni;
c) tudjon tájékozódni a kommunikációs helyzetekben;
d) ismerjen a nemzetiség, az anyanemzet (anyaország) kultúrájából merített dalokat,
meséket, verseket, mondókákat és játékokat (esetenként tájnyelven is);
e) ismerkedjék meg a helyi nemzetiségi szokások, hagyományok és tárgyi kultúra
értékeivel; tanulja meg azok
tiszteletét és megbecsülését.
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10. A NEVELÉS TERVEZÉSE

ÉS IDŐKERETEI

A tevékenységközpontú óvodai nevelés céljának és feladatainak ismeretében a pedagógiai
ráhatások rendszerét a gyermek egyéni adottságaihoz igazodva tervezzük meg. Az óvónő számára
alapvetően fontos feladat a teljes nevelési folyamat tudatos átgondolása még akkor is, ha jelentős
mértékben építünk a spontán, gyermeki ötletekre, tapasztalatokra. A tervezésben tudatosan vesszük
számításba, hogy az egyes gyerekek fejlődési üteme különböző és a gyermek fejlődését tekintve is
különböző szinten lehet egyik vagy másik képességét illetően.
A nevelés és a tanulás tervezése egymással szoros kölcsönhatásban valósítható meg. A tervezés során
mindig a négyes feladatrendszerből kiindulva tervezzük meg a gyermeki tevékenységeket és ezen
keresztül a szükséges fejlesztéseket. A cél és a feladatok ismeretében a fejlesztést hosszútávon éves
periódusokban gondoljuk át, ám konkrét formában kéthetes periódusokban tervezünk, mert csak így
lehetséges a gyermek spontán ötleteinek és tapasztalatainak begyűjtése és a nevelőmunkában való
felhasználása. A gyermeki személyiség fejlesztése, az életre való felkészítés feltételezi a gyermek
szűkebb és tágabb környezetében megszerzett, átélt élményeinek és tapasztalatainak, ötleteinek
beépítését a nevelőmunka egészébe. A gyermekek fejlesztésének középpontjában a szokás
szabályrendszer megtervezése kerül éves időkeretben.
A napirend összeállításának szempontjai:
-

a gyermekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodik
rugalmasság
folyamatosság
helyi szokásokhoz, igényekhez alkalmazkodás
párhuzamosan végezhető tevékenységek
a tevékenységek közötti harmonikus arány, a szabad játék kitüntetett szerepével

Évente a gyermekcsoportok pedagógusai állítják össze, a zökkenőmentes mosdó-használat és
ebédeltetés elérése érdekében!
A hetirend összeállításának szempontjai:
-

biztosítja a feltételeket (hely, személyi feltételek)
figyelembe veszi a helyi sajátosságokat
a kötött foglalkozás (testnevelés a tornacsarnokban) idejét
a gyermekek egészséges testi, lelki fejlődésének feltételeit
összehangolja az óvodai csoportok életét
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össze minden tanév elején.
Tevékenység
Külső világ tevékeny megismerése

Nap
Hétfő

Mindennapi testnevelés

Kedd

Varázsasztal
Mindennapi testnevelés

Matematikai tapaszatalatok
Rajzolás,festés, mintázás, kézimunka

Szerda

Varázsasztal
Mindennapi testnevelés

Mozgás

Csütörtök

Varázsasztal
Mindennapi testnevelés

Péntek

Varázsasztal
Mindennapi testnevelés
Varázsasztal

Ének-zene, énekes játék,
gyermektánc
IVerselés, mesélés
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11. A GYERMEKI

TEVÉKENYSÉG MÉRÉS

Az iskolai alkalmasság kritériumaként a szociális érettséget és a testi- értelmi- mentális fejlettséget
tartjuk számon. Mive,l az említett funkciók intenzív fejlődése az óvodás korra esik, ezért optimális
fejlesztésük is ebben az életszakaszban a legcélszerűbb. A normál fejlődés esetén 6-7 éves korig
alakul ki az említett funkciók egyensúlya, működésük összerendezettsége és integrációja. Ezért fontos
a fejlődés eredményességét már a gyermek óvodába lépésétől ellenőriznünk.
A gyermeki fejlődés nyomonkövetése korcsoportonként
Kiscsoport:


Bemeneti mérés: fejlettségi felmérő lap (1x)



Beszoktatás végén értékelő lap



Személyiség lap ( Anamnézis lap)
Tartalma:

A családra vonatkozó adatokat
A gyermek fejlődésére vonatkozó adatokat
Környezettanulmányról készült feljegyzéseket



Fejlődési napló ( november, május)
Tartalma:

értelmi fejlettség
testséma fejlettség
mozgásfejlettség
finommotorikus koordináció fejlettség
nyelvi kifejezőképesség fejlettség
szociális érettség
téri tájékozódásának, térbeli mozgásának fejlettség



Személyiség lap 1.-tapasztalatok, változások



Személyiség lap 2.- erősségek, fejlesztendő területek ( január, május )



Fejlesztési területek-havonta



Gyermekrajz ( év eleje, év vége)-emberalak ábrázolása



Szülők tájékoztatása (január, május)
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Fejlődési napló ( november, május)



Személyiség lap 1.-tapasztalatok, változások



Személyiség lap 2.- erőségek, fejlesztendő területek ( január, május )



Fejlesztési területek-havonta



Gyermekrajz ( év eleje, év vége)-emberalak ábrázolása



Rövidített DIFER-januártól



Szülők tájékoztatása (január, május)

Nagycsoport:


Fejlődési napló (november, május)



Személyiség lap 1.-tapasztalatok, változások



Személyiség lap 2.- erőségek, fejlesztendő területek (január, május )



Fejlesztési területek-havonta



Gyermekrajz (év eleje, év vége)- emberalak ábrázolása



Teljes DIFER-januártól



Kimeneti mérés: Az óvodás korú gyermek fejlődésének szempontjai-számítógépre felvinni



Szülők tájékoztatása (január, május)

Fontosnak tartjuk az első családlátogatást még a gyermek óvodába lépése előtt.
Nagyon fontos, hogy a felmérés a gyermek számára ne legyen vizsgáztatás jellegű, hanem végig játék
maradjon. Szükség esetén az óvónő logopédiai, orvosi, pszichológiai vizsgálatra javasolja a
gyermeket, de minden esetben a szülő véleményét is figyelembe veszi.
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12. AZ ÓVODA

KAPCSOLATRENDSZERE

Óvoda és család

Az évek során meg kellett tanulnunk sok mindent a szülő szemével látni, tapasztalni, mi az ami
számukra fontos, milyen területen igényelnek segítséget. Ahhoz, hogy a szülők benn legyenek az
óvoda vérkeringésében, hogy mi tájékoztatva legyünk a fontosabb családi eseményekről,
szükségesnek tartjuk a napi kapcsolattartást, főleg a kicsik esetében. Sok múlik tehát azon, milyen
értékeket preferál az óvodapedagógus, a gyermek környezete és azon belül elsősorban a család.
Gyakran előfordulhatnak értékkonfliktusok a család és az óvoda között. Ilyenkor az
óvodapedagógusnak rendkívül tapintatosan és kizárólag a gyermek érdekeit figyelembe véve kell
közelítenie a megoldás felé. A gyermek már megtanul és magával hoz bizonyos értékeket a
családból, melyeket az óvodában is tiszteletben kell tartani. Az óvónő mintegy átveszi, átvállalja a
gyermek óvodai életében az anya szerepét. Az ő biztonságot és harmóniát sugárzó egyénisége
feltétlenül hatni fog a gyermeki személyiség fejlődésére.
A szülői értekezleten a gyermeket és a szülőt érintő legfontosabb témákat, problémákat
beszéljük meg.
A fogadóórák megtartását személyre szabottan, igény szerinti időpont egyeztetése után tartjuk
meg.
A kapcsolattartás az iskolával és egyéb intézményekkel

Az óvoda és az iskola közötti átmenet könnyítésére minden tanévben látogatást teszünk az
első osztályban a nagycsoportos óvodásokkal.

A közművelődési intézmények rendezvényeit a gyerekek, alkalmazkodva életkori
sajátosságaikhoz, érdeklődésüket figyelembe véve látogathatják csoportosan a pedagógus
vezetésével, vagy egyénileg szüleikkel.

Mint nemzetiségi óvoda tartjuk a kapcsolatot a Császártöltési Kisebbségi Önkormányzattal és a
Hagyományőrző Egyesülettel.
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13. A PEDAGÓGIAI PROGRAM BEVÁLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE
A célok eléréséhez szükséges a nevelési folyamat ellenőrzése, az óvodába lépéstől az óvoda
elhagyásáig. Ez magába foglalja egyrészt a gyermek és környezetének, fejlődési jellemzőinek,
másrészt az óvodapedagógus nevelői hatékonyságának tudatos nyomon követését. A folyamatos
elemzést, amelynek szempontjait a testület közreműködésével a vezető és a nevelőtestület
határozza meg. Célja a nevelési folyamat gyakorlati problémáinak sikeres megoldása, a szükséges
korrekciók menet közbeni elvégzése.

A helyi nevelési program módosításának lehetséges indokai:
-

Szervezeti átalakulás.

-

Ha a nevelőtestület más program bevezetéséről dönt.

-

Ha egyéb érdekegyeztető fórum módosítást javasol.
A programmódosítás előterjesztése:

-

Szóbeli előterjesztés nevelőtestületi értekezleten.

-

Írásbeli előterjesztés a fenntartónak.
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