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Bevezetés
Ez a dokumentum az Alapi Óvoda – Mini Bölcsőde és Tagintézményének, valamint Telephelyének
Nevelőtestülete által készített Pedagógiai Program.

Az intézmény fenntartója:
Alap – Alsószentiván - Sáregres Óvodai Intézményi Társulás
Az Alapi Óvoda – Mini Bölcsőde és Tagóvodája, valamint Telephelye a fenntartó által
meghatározott szervezeti struktúrában és alapfeladattal végzi a tevékenységét az Alapító
Okiratban rögzítetteknek megfelelően.
Törvényi szabályozás:
-

363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról;

-

137/2018. (VII.25.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról;

-

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről;

-

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról;

-

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet az SNI gyermekek óvodai és iskolai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról;

-

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

-

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról;

-

1/1998. (VII.24) OM rendelet a nevelési – oktatási intézmények kötelező (minimális)
eszközeiről és felszereléséről;

-

A fenntartó által hozott rendeletek

-

Önértékelési Kézikönyv Óvodák számára www.oktatas.hu

A felsorolt dokumentumokban kiemelt alapelv a gyermeki jogok deklarálása az óvodai
nevelésben és minden élethelyzetben. Megfogalmazzák az óvoda szerepét a személyiségfejlesztés folyamatában.
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1. Helyzetkép
Alap, Alsószentiván, Sáregres, egymással határos települések, Sárbogárd várostól 10-15 km-es
körzetben helyezkednek el. A falvakban fő megélhetési forrás a mezőgazdaság, a közmunka
és a városokba történő munkahelyekre való ingázás.

A munkanélküliek száma az utóbbi

években az érintett falvakban jelentősen csökkent. Sok szülő vállal munkát a vonzáskörzetbe
tartozó városok nagyüzemeiben. Mindezek ellenére a családok szociális helyzetében szembetűnő
változás nem következett be.

A Helyi Pedagógiai Program elkészítésének háttere
Az intézmények működését jelentősen befolyásolja a külső környezet. A célok megvalósításánál figyelembe vettük a környezeti adottságokat, melyek azonban az évek során nagymértékben megváltoztak. Ezeket, a változásokat folyamatosan figyelemmel kísértük stratégiánkban.
Ismerve a szülők igényeit, figyelembe véve a tárgyi feltételeket és anyagi lehetőségeket, valamint a nevelőtestületek összetételét, attitűdjét a társulási irányelvek mentén készítettük el
pedagógiai programunkat.
A Helyi Pedagógiai Program elkészítésénél építettünk természetes környezeti adottságainkra.
A gyermekeket a természet, a növények és állatok szeretetére, tiszteletére és ennek megóvására neveljük. Tudatosítjuk bennük, hogy az embernek szüksége van a természet adta lehetőségekre. Célkitűzéseink között szerepel az egészségvédő, természetvédő és környezetvédő magatartás kialakítása, a hagyományőrzés, valamint a mozgás megszerettetése. Intézményeink a
helyi adottságaiknak megfelelően, környezeti igények figyelembe vételével alkalmazzák napi
életük során a programban meghatározott nevelési területek célkitűzéseit.

A pedagógiai program módosításának indokoltsága
A program módosítását törvényi, fenntartói és feladatkör bővítési változások tették indokolttá.
Pedagógiai Programunkban az integrációs nevelés elméletét és gyakorlatát kiterjesztettük a
különböző szociális, társadalmi, kulturális környezetből érkező, eltérő fejlettségi szintet és
értékrendet mutató gyerekek együttnevelésére, fejlesztésére. Az integrációs nevelés megvalósítását az Óvodai fejlesztő program adaptációjára építettük. Programunkban hittel és tudatosan
teszünk az esélyteremtésért, a negatív hatások mérsékléséért valamint a pozitív hatások fel5
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erősítéséért.
Bízunk abban, hogy óvodáinkban a szülők többségének igénye kielégítést nyer, ahová nem
kényszerből, hanem pozitív meggyőződésből hozzák a gyermeket. Ezek tudatában élménygazdag, érzelmi biztonságot adó óvodákat szeretnénk, ahol a gyermek, fejlődő személyiségét,
valamint életkoronként és egyénenként változó testi, lelki szükségleteit figyelembevevő,
társadalmi életre való felkészítés folyik.

Stratégia
A közös stratégiai tervezést megelőzően feltártuk intézményeink helyzetét, ennek alapján
erősségnek tekintjük, az óvodai munkát pozitívan befolyásoló személyi és tárgyi feltételeket,
melyek hozzájárulnak a nevelőmunka színvonalas megvalósításához és ahhoz, hogy pozitív
kép alakuljon ki intézményeinkről partnereinkben.
Gyengeségként vettük számba azokat a belső hiányosságokat, problémákat, melyek lassítják
az innovációt.
A lehetőségek kategóriájába soroljuk azokat a célokat, melyek megvalósíthatóak a rendelkezésünkre álló erőforrások jobb kihasználásával.
Veszélyként számba vettük azokat a tényezőket, melyek gátolják, vagy megakadályozzák
céljaink megvalósulását.
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2. Óvodák bemutatása
2.1 Alapi Óvoda – Mini Bölcsőde
,, A valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg,
és cselekvésen keresztül sajátít el.”

Intézményünk az Alapi Óvoda – Mini Bölcsőde, melynek fenntartója, Alap - Alsószentiván –
Sáregres Óvodai Intézményi Társulás. Óvodánk székhely intézményként funkcionál, a társult
települések óvodái tagóvodaként (Sáregresi Óvoda), illetve telephelyként (Alsószentiváni
Óvoda) működnek. Óvodánk két óvodai csoporttal és egy mini bölcsődei csoporttal, 250 – 280
főre főző konyhával működik. Az óvodai csoportlétszámok magasak (26 – 27 fő), férőhelyek
száma: 50 fő, bölcsődénkben 7 gyermek gondozását tudjuk ellátni. Új szolgáltatásunk 2018.
szeptember 19–től működik, saját nevelési program alapján. Gyermekeink neveléséről,
gondozásáról, hétfőtől – péntekig reggel 730 órától délután 1600 óráig gondoskodunk.
Csoportszobák a megemelkedett létszámok miatt kissé szűkösek, de jól felszereltek, minden
biztosított a fejlesztő tevékenységek megvalósításához.

Kiemelt nevelési területünk a mozgás.

A mozgásos tevékenységek tervezését teszi lehetővé a jól felszerelt tornaszoba, melynek készletét
folyamatosan bővítjük, hogy minél hatékonyabb munkát tudjunk végezni. Tornaszobánkban helyet
biztosítunk gyógytestnevelés, SNI fejlesztés, baba – mama torna, ovi – foci foglalkozások
megtartására is.
Óvodánk nevelőtestülete hosszú ideje példaértékű szakmai tevékenységet folytat. Az innovatív
csapatra jó együttműködési készség és csapatszellem jellemző.
A TÁMOP 3.1.4. pályázati projekt biztosította számunkra a kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetését.
Sikeresen pályáztunk a TÁMOP 3.1.7. projektben, a kompetencia alapú nevelés-oktatás
referenciaterületen. Óvodánk előminősített Referencia Intézményi minősítést kapott. Három Jó
gyakorlatot dolgozott ki óvodánk, amiből jelenleg egyet működtetünk.
Intézményünk szellemiségét, módszertani arculatát igyekszünk folyamatosan

fejleszteni,

a

változó világ, változó elvárásaihoz igazítva. Tapasztalatunk szerint minden változási folyamat
lassú és nehézkes, az új szemléletű pedagógiai kultúra, az új iránti nyitottság és fogékonyság más
7
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– más tempóban valósítható meg. Szerencsések vagyunk több szempontból is, hiszen
nevelőtestületünk innovatív szemléletű, folyamatosan nyitottak voltunk és vagyunk az új
módszerek iránt, valamint fontosnak tartjuk az önképzést és az élethosszig tartó tanulást.
A tanulás folyamatában változatos módszerek, tanulási technikák alkalmazása biztosítja a
sikerélményt, a tanuláshoz való pozitív attitűd kialakulását.

Személyi feltételek
Az óvodapedagógusi munkához pedagógusaink gyermekszeretete és szakmai hitelessége ad
garanciát. A gyermekközpontú intézményünkben az óvónők szakmailag jól felkészültek,
megfelelő pedagógiai kultúrával rendelkeznek. Fontos a lelki kiegyensúlyozottság, higgyenek
abban, amit tesznek, ugyanis ez által válnak hiteles modellé a gyermekek számára.
Nevelőtestület tagjai folyamatosan vesznek részt továbbképzéseken.
óvodapedagógus

végzi

a

fejlesztő

tevékenységeket

az

Intézményünkben

apróságokkal.

Közülük

4
1

intézményvezetői, 1pedig intézményvezető helyettesi feladatokat is ellát mind három település
óvodájában. Nevelőmunkánkat 1 pedagógiai asszisztens, valamint csoportokként 1 – 1
szakképzett dajka segíti.
Az óvoda dolgozói emberileg és szakmailag felkészültek, mindent elkövetnek annak érdekében
,hogy a gyermekek jól érezzék magukat óvodánkban.
Munkánk végzéséhez elengedhetetlen a szülőkkel, a családdal való jó, közvetlen kapcsolat
alakítása, hiszen munkánk közös célja a gyermek nevelése. Arra törekszünk, hogy sok közös
élményben legyen részük szülőknek, gyermekeknek. Minden évben gazdag programtervet
állítunk össze, a gyermekek számára vonzó és maradandó élmények biztosításával. Közösségi
programokat, munkadélutánokat, sportnapokat együtt szervezzük a szülőkkel.
Sajátosságunk: Óvodánk előminősített referencia intézmény
•

Referenciaterületünk a kompetencia alapú nevelés-oktatás

Az Alapi Óvoda dolgozói elkötelezettek vagyunk az értékmegőrzés- értékteremtés iránt. Arra
törekszünk, hogy szakmai elismertségünket növeljük, innovációs képességünket fenntartsuk.
Vállaljuk, hogy az óvodánkba járó gyermekeknek, életkoruknak és egyéni fejlődésüknek megfelelő tevékenységek, élmények széles körét biztosítsuk.
8
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2. 2. Alsószentiváni Óvoda
,,A gyermeket tiszteletben kell fogadni,
szeretetben kell nevelni,
és szabadságban kell elbocsátani.”
(Rudolf Steiner)

Alsószentiván Fejér megye déli részén található kb. 800 lelket számláló kistelepülés. Óvodánk
az Alapi Óvoda – Mini Bölcsőde Alsószentiváni Telephelyeként működik 2018. szeptember 1.
napjától, előtte pedig 2008. szeptember 1-től tagóvodaként, majd 2017. szeptember 1-től
telephelyként funkcionált. Kis óvoda a miénk, egy csoportos, vegyes életkorú gyermeket
nevelünk. Két óvodapedagógus és egy dajka néni gondoskodik nap, mint nap a gyerekekről.
Jelenlegi férőhelyek száma az Alapító Okirat, 2015. április 27-én történt módosítása után, 25
főről, 19 főre csökkent (38 m2). Intézményi fejlesztési tervben javasoltuk a fenntartónak
tornaszoba

betervezését.

A

gyermekek

alapvető

mozgásigényének,

egészséges

mozgásfejlődésük kielégítése érdekében, illetve a különleges bánásmódot igénylő gyermekek
egyéni fejlesztése érdekében lenne szükséges.
A gyermekek számára barátságos, családias, harmonikus, szeretetteljes légkört biztosítunk,
ahová mindennap vidáman, és örömmel jöhetnek. A faluban sok a rokoni kapcsolat, ebből
adódóan, több testvérpár, unokatestvérek is járnak, jártak hozzánk. Törekszünk egészséges,
harmonikus személyiségfejlődésükre, egymás elfogadására, nagyok segítsék a kisebbeket,
mutassanak példát, tevékenykedjenek önmagukért, egymásért, a közösségért.
2014 nyarán, az előírásoknak megfelelően, teljes körű felújítás történt óvodánkban, mely
esztétikailag, sokat javított az épület állagán kívül és belül egyaránt. Óvodánk udvara tágas,
gyönyörű fák – az udvar közepén 100 éves mogyorófával - árnyékolják. Egészséges, tiszta
levegőt biztosít a gyermekeknek minden évszakban. Nagyon jó szolgálatot tesz ez a környezet
egészségük megőrzése, mozgásigényük kielégítése érdekében. Az udvari játékeszközök, hinták,
mászókák, és a 2014 őszén, pályázati úton nyert hajó formájú homokozó, és rugókon működő
„lovacskázó” játékok biztosítják a gyermekeknek a vidám, felszabadult játékot.
Munkánk során a kis közösség és létszám előnye, egy részről, hogy a gyermekek egyéni
fejlesztését, egyéni bánásmódjának elvét maradéktalanul meg tudjuk valósítani a mindennapok
9
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során. Másrészről a családokkal nagyon jó kapcsolatot ápolunk, melyet az évente megvalósuló
családlátogatásokkal, még bizalmasabbá, szorosabbá, szilárdabbá tudunk tenni. A szülők
nagyon szívesen segítenek, nekünk a nevelési év folyamán, bármiről legyen is szó. Tudják, hogy
gyermekük érdekében, velünk kölcsönösen együttműködve, együtt tudunk hatékonyak lenni.
Szívesen, aktívan vesznek részt az óvodai életben, programokban. Pl.: főbb rendezvényeink,
családlátogatások, nyílt napok, gyermeknap.
Személyi feltételek
A fenntartó biztosítja számunkra a napi zökkenőmentes munkához szükséges személyi
feltételeket. Csoportunkban 1 felsőfokú óvodapedagógus végzettséggel rendelkező és 1
nyelvvizsga hiánya miatt diploma nélküli óvodapedagógus látja el a gondozó – nevelő munkát,
dajkai végzettséggel rendelkező dajka segítségével. Az intézmény takarítása közmunka
keretében történik.
Arculatunk:
Külső világ tevékeny megismerése
-

A természet adta lehetőségek helyi kihasználása (kirándulások, az óvodát körülvevő
erdőben, dombos vidéken).

-

Hagyományok és a jól bevált szokásaink megtartása.

-

Szülők együttműködésével, segítségével, aktív részvételével tapasztalatszerzések.

-

Családoknál tett látogatások során szerzett tapasztalatokat beépítjük az óvodai
programunkba,

tevékenységeinkbe

(vizuális,

anyanyelvi

nevelés,

játékos

tevékenységek, stb.)
-

Megismerjük a családokat és a gyermeküket, betekintést nyerünk a család életébe.

-

Számunkra nagyon fontos a napi kapcsolat és állandó kommunikáció a szülőkkel, ami
részünkről pozitív hozzáállást mutat, ezáltal szívesen válnak nyitottabbá. Könnyebben
beszélnek nevelési problémáikról, s mivel nagyon diszkréten és bizalmasan kezeljük
dolgaikat, tanácsért is szívesen fordulnak hozzánk.

-

A gyermekeket életkoruknak, képességeiknek megfelelően, egyéni sajátosságaikat
figyelembe véve, személyre szabott módon és ütemben differenciáltan fejlesztjük,
amiben támaszkodunk a szülők együttműködésére.
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Sajátosságok:
Célunk:
❖ természettudatos életszemlélethez szükséges kompetenciák fejlesztése;
❖ az egész életen át tartó tanulás képességeinek megalapozása;
❖ egyéni és közösségi értékek alapozása, egészséges életmód normáinak követése;
❖ informatikai jelzéstartalmak értelmezése, gyakorlása.
Feladatunk:
❖ környezetorientált magatartásforma kialakítása;
❖ pozitív viszonyok alakítása-, attitűdök formálása;
❖ környezeti értékek felismerése, tudatformálás;
❖ emberi együttélés szabályai, normakövető magatartás;
❖ tapasztalatok, élmények által a gyermekek érdeklődésének felkeltése;
❖ tanulási tevékenységekben a játékosság, élmény-, és örömszerzés, kreativitás,
ötletgazdagság, sokrétűség, komplexitás hangsúlyozása.
Alapelvünk a természet közeli nevelés, hiszen a fenntartható fejlődés fontos alappillére, hogy az
ember és környezete soha nem választható el egymástól. Környezetünk részeseként nem
szemlélődő, hanem aktív munkálkodói vagyunk.
A mi feladatunk a gyermekek környezetükkel való kapcsolatának elmélyítése, megvalósítása.
Kezünkben van a lehetőség, hogy a gyermekekben a megismerési folyamatok játékos, élmény
dús, sokoldalú, főképpen komplex tevékenységekkel épüljenek be.
A gyermek fő tevékenysége a játék, melyen keresztül építünk élményeikre és ismereteikre.
Ezáltal nem csak személyiségüket fejlesztjük, hanem sokféle tapasztalatot szereznek,
megismerik szűkebb és tágabb környezetüket.
Értékeket közvetítünk és képviselünk, szokásokat alakítunk, mely által megalapozzuk a
közösségi értékek kialakulását, és lehetővé tesszük, hogy a gyermekek harmonikusan együtt
tudjanak élni az élővilággal, természettel, óvják és védjék azt. Nemcsak a gyermekek, hanem a
szülőknek is pozitív példát mutatunk, hiszen nagyon fontos a tudatformálás, a természethez való
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pozitív viszonyulás. Ez éppen azért jelentős, mert a gyermek személyiségét a mindennapok
formálják, és az, amit az óvodában, és otthon a felnőttek példáján át tapasztal.
A fenntartható fejlődés mindig a jövőbe néz, az egész életen át tartó tanulás igényeinek és
képességeinek alakításával. A fenntartható fejlődés magjait ma kell „elvetnünk” a holnap
embere számára. Nekünk kell meghatározni az ehhez kapcsolódó célokat, biztosítani ezek
tevékenységrendszerét, pozitív példamutató magatartással.
A környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységek óvodán belüli és óvodán kívüli
környezetben valósulnak meg.
Holcz Anita
Óvodapedagógus
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2.3. Sáregresi Óvoda
„Minden értékes emlékünk a gyermekkorban van eltemetve.
Akkor látom ezt igazán, mikor néha magamba mélyedek,
és ások, ások az évek rétegein, s minél mélyebbre hatolok,
annál több aranyat lelek.”
(Kosztolányi Dezső)
Óvodánk címe: 7014 Sáregres, Kossuth utca 12.
Nyitva tartás: 700 órától – 1600 óráig
Óvodánk egy vegyes csoporttal működik, 3-7 éves korig neveljük, fejlesztjük a gyermekeket.
Az óvoda épületének teljes külső – belső felújítása megtörtént. Egy csoportszobából, egy
tornaszobából, gyermeköltözőből, gyermekmosdóból, irodából, konyhából és egy kamrából áll.
A helyiségek mérete optimális.
Az udvar tágas, napos és árnyas részek egyaránt vannak benne. Az udvari játékok felújítása,
karbantartása, cseréje, újak beszerzése fontos, aktuális és elengedhetetlen.
Családias légkör, befogadó, nyitott pedagógusok, türelemre, szeretetre, kivárásra alapuló
nevelés, többféle fejlesztő eszköz jellemzi óvodánkat.
Jó kapcsolatunk van a partnerekkel. Valamennyi dolgozónk képzett, a pedagógusok
rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken, folyamatosan képezik magukat, elhivatottak,
aktívak, pontosak, terhelhetők, fontos számunkra a megismerés – elfogadás. A szabad játék
fontosságát hangsúlyozzuk az óvodai nevelésben. Szeretetben, biztonságban, jó légkörben
szeret a gyermek játszani. Játék közben figyel, kíváncsiskodik, tapasztalatokat szerez a világról,
kipróbál, keres, tájékozódik, kérdez. Tanulja önmagát, az életet. A gyermek a szabadon
választott, kötetlen játékban tud mindenoldalúan fejlődni.

A dajka segítségével, azonos

módszerekkel, közös nevelési elvekkel segítjük a gyermekek fejlődését. A fejlődési jellemzőket
figyelembe véve, a gyermek akkor kezdi meg az iskolát, amikor az számára legkedvezőbb. A
folyamatosságot az iskolai hatásoknak kell biztosítaniuk azzal, hogy a nevelőmunkát
tartalmában és formájában az óvodai nevelés módszereire és eljárásaira támaszkodva
törésmentesen folytatják. A kisgyermek így képessé válik arra, hogy iskolai tanulmányait
megkezdje.
Napi tevékenységformáinkat úgy szervezzük, hogy lehetővé tesszük, hogy a gyermekek saját,
egyéni tempójukban, megfelelően fejlődjenek. Nagyon fontos számunkra a gyermekek erkölcsi
13
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– érzelmi nevelése, a kölcsönös bizalomra építünk. Az értékek átadása: gyermekközpontú
nevelés, melynek lényege a szeretet, az élet megismerése és formálása, az „én” és a közösség
harmóniája.
Olyan tevékenységformákat biztosítunk a gyermekeknek, amelyekben valóban önmaguk
lehetnek. A vegyes életkorú csoport elősegíti a differenciált nevelést. Differenciálunk az anyag
kiválasztásában, a tanulás szervezésében és az értékelésben. Az egyéni sajátosságok alapos
megismerése és a családi háttér ismerete elengedhetetlen az egyénre szabott foglalkoztatáshoz,
fejlesztéshez. A differenciált nevelés a gyermekek óvodai beilleszkedését, önállóságát,
önértékelésének

formálódását,

kooperációs

készségének

fejlődését

támogatja.

Az

óvodapedagógus sokoldalú tapasztalatokat nyújt, valamennyi tevékenység játékba ágyazottan,
játékos formában történik.
A családoknak közös tevékenységeket, kézműves, kreatív délelőttöket, családi napokat
szervezünk. Ezek az alkalmak segítenek a család és az óvoda kapcsolatának elmélyítéséhez,
ezáltal a szülők megismerik, megértik az óvodai tevékenységek tartalmát, jelentőségét.
Együttműködésünk, segítő, támogató környezet lesz a gyermekek nevelése érdekében. Az
óvoda a családi nevelést kiegészíti, az óvodapedagógus a család mellett – és nem helyett -, mint
egyenrangú partner vesz részt a nevelés folyamatában.
Személyi feltételek
A működéshez szükséges minimum létszámmal dolgozunk: 2 óvónő, 1 dajka, 1 konyhalány.
Sajátosságok
A TÁMOP 3.1.4. pályázat biztosította számunkra a kompetencia alapú óvodai nevelés
bevezetését.
Célunk:
A gyermekek életkori sajátosságainak és szükségleteinek megfelelő, a tanulást megalapozó, a
szabad játékra, kreativitásra és önálló helyzetmegoldásra ösztönző csoportszobai környezet
kialakítása.
Feladatunk:
•

Gyermekközpontúság – a csoportszoba legyen a gyermekeké (megfelelő méretű,
funkciójú bútorok, eszközök).

•

A játékeszközök és a különböző tevékenységek végzéséhez szükséges eszközök
praktikus elhelyezése (pl. babaszobai, babakonyhai játékok).
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•

A tér szabad alakíthatósága a gyermekek aktuális igényeihez (mozgatható bútorok) –
rugalmasság.

•

A gyermekek igényeinek megfelelő sokszínű, változatos eszközök biztosítása.

•

Gyermekmagasságban elhelyezett eszközök – bármikor, önállóan használhassák azokat
a gyermekek.

•

Önálló alkotás, kreativitás kibontakoztatása félkész eszközök, anyagok biztosításával.

•

Konstruáló és építő játékok.

•

Autózás kellékei.

•

Ábrázoló eszközök.

•

Hangszerek.

•

Társasjátékok, kirakók, fejlesztő játékok.

•

Mesélés, bábozás kellékei.

•

Homokozó - vizező asztal.

Az adott csoport összetételének, lehetőségeinek figyelembe vételével minden gyermeki
tevékenységnek megfelelő helyet biztosítunk. Eszköztárunkat folyamatosan bővítjük, a
gyermeke számára elérhetővé tesszük. A csoportszobát a tevékenységeknek és az igényeknek
megfelelően átalakítjuk, átrendezzük.
Aktuálisan gyűjtött eszközökkel, hétköznapi „felnőtt” tárgyakkal, valódi természetes
anyagokkal, félkész eszközökkel, saját készítésű tárgyakkal bővítjük eszköztárunkat.
A gyermekek kreativitását, kísérletezését támogatjuk, alkotásaikat megőrizzük, tiszteletben
tartjuk. A gyermekmunkák számára megfelelő helyet biztosítunk, a szülők, látogatók számára
faliújságra helyezzük. A dekorálásba a gyermekeket is bevonjuk.
A tanulás folyamatában biztosítjuk a fejlődés lehetőségét, fantáziájuk fejlesztését, megfelelő
környezeti feltételek és változatos lehetőségek biztosításával.
Felgyorsult, változó világban élünk. Rohamos tempóban változik körülöttünk minden. Fejlődik
a technika, az informatika, a tudomány, a művészet és a hétköznapi életünk is. Változnak a
társadalmi értékrendek, a családok szerepe, a szülők és gyermekek egymáshoz való
viszonyulása. Számunkra ebből a legfontosabb, hogy változik a gyermekek érdeklődése,
fejlődési üteme, a változó környezetben egyre nagyobb és nehezebben befogadható
információáradathoz kell alkalmazkodnunk. Az eredményesség érdekében elsősorban az
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önálló, élethosszig tartó tanulás képességét kell megalapoznunk a gyermekekben. Ezekkel
felruházva képesek lesznek majd tájékozódni, önmagukat fejleszteni, konstruktív életet élni.

Nagy Gabriella
Tagóvodavezető
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3.Pedagógiai alapelveink
3. 1. Gyermekkép
-

A gyermeki személyiséget gondoskodás, tisztelet, elfogadás szeretet, megbecsülés övezze,
nincs helye semmiféle előítélet kibontakozásának.

-

A nevelés segítse a gyermek személyiségfejlődését az egyenlő hozzáférés biztosításával,
az alábbi elvek kapjanak hangsúlyt: hátránycsökkentés, esélyteremtés, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése.

-

Óvodáskor végére a különbözőségekkel természetes módon éljenek együtt. Alakuljanak ki
a következő életszakaszba való átlépés feltételei. Koruknak megfelelő mértékben legyenek empatikusak, szolidáris játszótársak, csoporttársak.
❖ Az óvodáskorú gyermek alaptevékenysége a játék, melyet önként, szabadon, belső

késztetésből végez. Közben ismeretekre, tapasztalatokra tesz szert, új információkhoz jut,
fejlődik kapcsolat, - és együttműködő készsége. A tanulás és a munka is játékból indul ki, és a
játékban fejlődik. Ezért az óvodai élet minden napját úgy szervezzük, hogy a gyermek annak
minden percét játékként élhesse meg. Legyen lehetősége a tevékenység idejét, ritmusát saját
maga megválasztania az adott napirendi kereten belül.
❖ Minden gyermeket eljuttatunk - saját belső erőit aktivizálva és jogainak teljes körű

tiszteletben tartása mellett - képességeinek maximumára. A gyermek fejlődés iránti igényét
ébren tartjuk, testi, lelki, szellemi szükségleteit kielégítjük. Képességei kibontakoztatásának
folyamatában joga van az önálló kezdeményezésre, az érdeklődésétől függő szabad tevékenységválasztásra, a kutatásra, egyéni felfedezésre.
❖ Egyéni sajátosságait megismerve, ebből kiindulva fejlesztjük képességeit, viselkedé-

sének önszabályozását kialakítjuk, szabadságát megadva erősítjük önbizalmát. Tudatosan
szervezett, tervezett nevelési helyzetek megteremtésével, személyre szóló fejlesztő munkával
a hozott hátrányokat csökkentjük, és ez által esélyeit javítjuk az iskolai tanuláshoz.
❖ Rend és fegyelem segíti a gyermeket abban, hogy saját maga életét megszervezze,

megértse, elfogadja, gyakorolja, viselkedését, magatartását, érzelmi életét pozitív irányban
fejlessze. Mindezek olyan életvezetési technikákat adnak a gyermek számára, melyek a harmonikus személyiségfejlődés alapját biztosítják. Segítik a közösségi élet szabályaihoz való
alkalmazkodást.
❖ Az ismeretszerzés útja a természet (közvetlen és tágabb környező világ) megfigyelése
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és a kísérletező tapogatózás útján szerzett élmény. A tapasztalatszerzés forrásait életközelség, természetközelség, eredetiség jellemzi, melyek azután saját ismeretként a cselekvésben is
megjelennek. A tanulási folyamatban segítő részvételünkkel alakul a gyermek ítélőképessége. Tapasztalatait egyénileg, vagy kiscsoportokban szerzi és gyakorolja, melyet együttműködésünk kísér.
❖ A szülők és az óvodapedagógusok egymást segítő, megbecsülő nevelőpartnerek a

gyermekek kiegyensúlyozott személyiségfejlődése érdekében.
Fontosnak tartjuk, hogy a szülőkkel együttműködve valósítsuk meg a referencia intézményi
szerepkört.
❖ Nevelőközösségünkben kialakult a befogadó, egymást segítő nevelői attitűd, me-

lyet a gyermekek felé közvetítendő értéknek tartunk. A már kialakult hagyományainkra
építve nyitottak vagyunk az új nevelési elvek befogadására és közvetítésére.
Az óvodás gyermek személyiségén belül az érzelmek dominálnak, ezért elsődleges és elengedhetetlen, hogy őt érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, szeretetteljes légkör vegye körül.
Az érzelmi nevelés feladataiként törekedni kell a szeretet és kötődés képességének fejlesztésére, a mások iránti tisztelet és megbecsülés érzésének kialakítására, fejlesztésére, az ösztönök
és érzelmek irányításának fejlesztésére, az érzelmi zavarok tompítására, leépítésére, az erkölcsi
és értékorientált közösségi nevelésre.
Vállaljuk, hogy az óvodánkba járó gyermekeknek, életkoruknak és egyéni fejlődésüknek
megfelelő tevékenységek, élmények széles körét biztosítsuk.
Intézményeinkből olyan szociálisan érzékeny, közösséghez alkalmazkodni tudó gyermekeket szeretnénk elengedni, akik nyitottak, érdeklődőek, önálló feladatmegoldásra képesek és el tudják fogadni a másságot, iskolai munkájuk során egyéni képességeiknek megfelelően teljesítenek.

3. 2. Óvodakép
Az óvoda, mint nevelési intézmény, nem függetleníthető a környezeti hatásoktól. A mindenkori makró és mikró társadalom kultúrájával, szokásaival, értékrendjével mindig
hatással van a nevelési program célkitűzéseire.
Nevelőmunkánkban több terület fejlesztése is előtérbe kerül, melyek óvodáink társadalmi,
környezeti adottságai miatt sajátos feladatokat jelentenek:
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• A természeti környezettel való harmonikus együttélés kialakítása, az alapvető természetvédelmi ismeretek közvetítése.
• Az egyénre, az egészség védelmére történő odafigyelés, az egészséges életmód alakítása.
• A mikrokörnyezet változásaiból adódó egyenlőtlenségek szociális és pedagógiai kompenzálása.
Az óvodai csoportba tartozás alapján - amely homogén és heterogén korösszetételű -, kialakul
a közös értékrend, amely az óvodák egyéni arculatát eredményezi. Az óvodai közösséget úgy
formáljuk, hogy kialakuljon a társadalom számára is hasznos közösségi érzés, közösségi tudat,
közösségi szokás, amely a hagyományok tiszteletben tartásán is alapul. Az érzelmi, erkölcsi
és értékorientált közösségi nevelésre helyezzük a hangsúlyt.
Mindezekhez a gyermekeknek nyitott légkört, demokratikus, szeretetteljes irányítást
biztosítunk, melyben tág teret kap a gyermek önállósága, tevékenységvágya, döntési képes
ségének kibontakoztatása. Óvodáinkban minden tevékenység a gyermek egyéni örömét,
sikerélményét, a közös élményt erősíti.
A gyermeki személyiség kibontakozásának feltétele, egy olyan bizalmat, biztonságot, segítségnyújtó megértést és toleranciát sugárzó közeg, ahol maximálisan érvényesítheti szükségleteit és jogait. Testre és lélekre szabott nevelést kap.

Óvodáinkat jellemzi:

A tevékenységközpontúság:
Amelyben, tiszteletben tartjuk a gyermek egyéni sajátosságait, jogait, tudatosan építünk a
gyermeki aktivitásra és alkotásra,
• amelyben kialakul egy olyan élettér a gyermek számára, ahol mindenki szükségletei
szerint megvalósíthatja vágyait, megélheti álmait,
• amelyben sikerorientált készség és képességfejlesztés folyik.

A nevelésközpontúság:
• amely a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszik,
• a teljes gyermeki személyiség fejlesztését tevékenységek által és tevékenységen keresztül fejti ki. A nevelés, mint tudatos értékráhatás, a nevelési helyzetekbe beépített
tevékenységek által valósítható meg.
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A nyitott óvoda:
• melyben a nyitottság nemcsak a befogadás ideje alatt, hanem óvodáskor végéig biztosítja a nevelőmunkába történő betekintést. Az óvoda nyitottsága hagyományok teremtésével, nyilvános közös programok, ünnepek segítségével valósítható meg.

3. 3. Az intézmény önértékelésének területei

Pedagógiai folyamatok
A célok elérését biztosító elsősorban pedagógiai folyamatok tervezési, megvalósítási,
ellenőrzési és értékelési rendjének

tudatosságát,

az

eredményeknek

megfelelő

és

szükséges korrekciók elvégzésének hatásosságát, fejlesztő jellegét kell vizsgálni.

Személyiség- és közösségfejlesztés
Az intézmény egyik legfontosabb feladata a nevelés, tanulási-tanítási folyamat során a
személyiség- és közösségfejlesztés kereteinek biztosítása.
A közösségfejlesztő tevékenység az óvoda hagyományaival és a gyermekek személyes
kompetenciáinak fejlesztésével összhangban történik meg.

Eredmények
Az intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása arról ad
információt, hogy milyen irányú fejlesztésre, illetőleg változtatásra van szükség a pedagógiai
folyamatokban, a szervezet működésében.

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Az intézmény belső kapcsolatrendszerének középpontjában a támogató szervezeti struktúra
áll, amely a pedagógusok szakmai együttműködésén (munkaközösségek) alapszik.
A nevelő-oktató munka egyik alapfeltétele, hogy tervszerűen működő, folyamatos megújulásra
képes, innovatív közösségek alakuljanak ki az intézményben. A szervezeten belüli
információáramlás hatékonyan kialakított rendje szintén alapja a magas szintű szakmai
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munkának.
Az intézmény külső kapcsolatai
Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, ezért azt
megtervezi, kialakítja és működteti. A partnerekkel kialakított kapcsolatrendszeren keresztül
felméri a partnerek igényeit, elégedettségét, és befogadja innovatív ötleteiket. Az intézmény
kihasználja azokat a lehetőségeket, ahol a környezete számára bemutathatja eredményeit,
és feladatvállalásaival megjelenik a szűkebb/tágabb közösség (szakmai szervezet, település)
életében is.

A pedagógiai munka feltételei
Az intézmény a nevelési – tanulási - tanítási folyamat tárgyi környezetét a pedagógiai céljainak
megfelelően alakítja ki. Az intézményi szervezetfejlesztés célja az együttműködő, motiváló
szakmai környezet kialakítása.
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott elvárásoknak és a
Pedagógiai Programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés.

Az intézmény Pedagógiai Programjában kitűzött célok, a központi tartalmi szabályozókban
(jogszabályok, rendeletek, Óvodai nevelés országos alapprogram) foglaltakkal összhangban
kerültek megfogalmazásra.
Az 1-2. és 4-6. területeken az intézményi adottságokat, az intézmény működésének jelenlegi
állapotát méri fel az intézmény, a 3. és 7. területeken pedig az elért eredményeit veszi
számba.

4. Az óvodai élet szervezése
A tervezés tudatos, átgondolt folyamat, melynek során számításba kell venni, hogy az egyes
gyermekek fejlődési üteme, sőt a fejlődés dinamikája is egy-egy gyermek esetében más és
más lehet. A nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.
A nevelés és tanulás tervezése egy tömbben, egymással szoros kölcsönhatásban valósítható
meg. Komplexitása abban rejlik, hogy a gyakorlatban a gyermeket érő élmények, tapasztalatok egyszerre, egy időben jelentkeznek. Így kell tervezni és megvalósítani is. Minden esetben
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tevékenységet tervezünk, a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos foglalkozások, különböző szervezett tevékenységek
formájában az óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és közreműködésével. A tervezést általában anyaggyűjtés előzi meg. Célszerű összeállítani egy ötlettárat, ami lehet a négy őselem
szerinti: Tűz, Víz, Föld, Levegő, a 4 évszak vagy az ünnepek köré való csoportosítás. A helyi
sajátosságokat is figyelemmel kísérjük. Tervezéseinknél a projekt módszer alkalmazását
részesítjük előnyben, melyhez felhasználjuk a gyermekek spontán ötleteit és tapasztalatait.
A projekt tervezés megírása magába foglalja az óvónő munkájának teljes vázát, azonban az
óvónő maga dönti el, hogy milyen írásos anyag szükséges a felkészüléséhez.

A tervezést érintő szempontok, területek:
•

A családi nevelés elsődlegességének figyelembe vétele

•

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése során: A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésére kidolgozott módszerek, projektek, tervek

•

A sajátos nevelési igényű gyermekek pedagógiai fejlesztésére irányuló fejlesztési tervek, játékgyűjtemények

•

Az anyanyelvi nevelést segítő pedagógiai eljárások

•

A közösségi nevelést célzó tervek, eszközök

•

Az otthon és az óvoda világának találkozását segítő fejlesztések, programok különös
tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre

•

A hátrányos helyzetű szülőkkel való partneri együttműködés formái, módszerei az
óvodába lépés előtt

•

Az IKT alkalmazása a napi gyakorlatban

Innováció:
Az óvodák helyi sajátosságaihoz igazodva, egyéni fejlesztésre, a nevelés - oktatás eredményességének fokozására, az esélyegyenlőség kiteljesítésére hatékony és sikeres, az
egyéni fejlődést támogató projektek kidolgozása.
Javasolt fejlesztési tématervek: Tűz, Víz, Föld, Levegő
Választható témák:
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•

Mozgásfejlesztésre irányuló projekt

•

Környezetünk (Növények, Állatok, Szüret, stb)- Projektek

Feljegyzéseket vezetünk a gyermekek fejlődéséről, így konkrét megfigyelések adnak alapot a
differenciált fejlesztés megtervezéséhez. A komplex foglalkozások rendszere, a projekttervezés beépül a nevelési folyamat egészébe.

4. 1. A tudatos fejlesztés módszerei
A célból és a feladatrendszerből következően a csoport egészére nézve tervezünk, de a csoporton belüli differenciált, egyéni fejlesztés megköveteli tőlünk a egyes gyermekekre szabott
fejlesztést is.
Fontos, hogy a gyermek szabadon dönthessen, alkothasson, gondolkodhasson és cselekedjen.
Elegendő időt kell adni a tevékenykedésre és tapasztalatszerzésre. A nevelőmunka elemzése,
értékelése is az óvónő feladata. Ez ad támpontot a nevelőmunka tervezésének irányvonalaihoz.

4. 2. A nevelés időkerete
A napirend biztosítja a gyermekek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott légkört és szokásrendszerének kialakításával a napirenden belül megvalósuló tevékenységek végzésének zavartalanságát. Egészséges fejlődéséhez szükséges a mozgásos tevékenység és a pihenés váltakozó biztosítása. A napirenden belül a legtöbb időt a játék kapja, mert ez a gyermek legfőbb
tevékenysége. A gondozás és a szabadlevegőn való tartózkodás jól illeszthetők a játéktevékenység egész napos folyamatába.

Napirend (Időtartam, tevékenységek)
Nyitva tartástól

Játék a csoportszobában, szabadban. Ezen belül mindennapos mozgás,

700- 730- 1145

egészségügyi teendők végzése
Tevékenységek, tanulási lehetőségek kötetlen és szervezett formában

1145- 1430

Ebéd, egészségügyi teendők végzése.
Pihenés, alvás mesével, altatással

1430- 1600

Uzsonna, egészségügyi teendők végzése
Játék a csoportszobában, lehetőség szerint a szabadban

Kötött tevékenység: heti rendszerességgel csoportos mozgástevékenység.
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5. Nevelési programunk keretei, célkitűzései, feladatai

Célunk:
A gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, eltérő fejlődési ütemét figyelembe véve személyiségének fejlesztése, fejlődésének segítése, amelynek eredményeként:
• Megerősödnek egyéni sajátosságai.
• Pozitív érzelemmel kísért szokásai, viselkedésformái képessé teszik arra, hogy tudjon alkalmazkodni társaihoz, a megváltozott körülményekhez, így képessé válik arra, hogy az
iskolai tanulmányait megkezdhesse.
• Megalapozódnak olyan egészségmegőrző szokásai, melyben az egészséges környezet, az
egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás egyaránt fontos.
Nyitott, érdeklődő a természet dolgai iránt, megalapozódik környezetvédő - és szépítő
magatartása.
• A nevelés sokszínűségével és differenciáltságával csökkennek hozott hátrányai, kudarctűrőbbé válik az iskolai tanulmányai során.
Feladataink:
Az óvodai nevelés feladatai az óvodai élet tevékenységformáinak keretében, az óvodapedagógus tudatos nevelőmunkájának következtében valósulnak meg, és a gyermekek személyiségének fejlődését eredményezik.
A gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.
24

Helyi Óvodai Pedagógiai Program
Ezen belül:

5.1. Egészséges életmód alakítása
Célunk: Olyan egészséges életmódra nevelés és egészséges életvitel igényének alakítása,
egészségmegőrző szokások formálása, melyek az egészséges környezet, az egészséges
táplálkozás, a rendszeres mozgás iránti igényt megalapozzák.
Intézményi egyedi elvárás
•

Higiénikus szokások, szabályok megerősítése, kialakítása egész nap folyamán, az
önállóságra való ösztönzés a pozitív megerősítés módszerével.

•

Tisztálkodás, WC használat, kézmosás, törülközés, fésülködés, fogápolás helyes,
rendszeres végzésére nevelés az egészség megóvása érdekében.

•

Olyan nyitott és rugalmas rendszer teremtése, mely igazodik a gyermek egyéni testi
szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz, kompetenciájához, fejlődési
üteméhez, mozgásigényéhez.

•

A tevékenységekhez nyugodt, sürgetésmentes légkör teremtése (csoportszobákban
udvaron és más helyiségekben) ügyelve a hőmérsékletre, a szellőztetésre,
fényviszonyokra, páratartalomra, zajártalomra.

•

Az étkezési kultúra kialakításához a gyermekközösség mintaadó erejére is építünk.
Ehhez fontos az esztétikus környezet biztosítása: asztalterítő, szalvéta stb.

•

A korszerű táplálkozás jegyében rendszeresen nyers formában kapják a gyermekek a
zöldséget és gyümölcsöt.

•

Odafigyelünk a magas cukortartamú ételek és italok, a magas só és telitetlen zsírtartalmú
ételek fogyasztásának csökkentésére, a rendszeres tejtermék bevitelére a szervezetbe.

•

Születésnapok, óvodai rendezvények alkalmával a gyümölcs, gyümölcslé, cukormentes
bolti sütemények behozatalát támogatjuk.

•

Ösztönözzük a gyermekeket az elegendő mennyiségű napi vízfogyasztásra, melyre
lehetőséget teremtünk a csoportokban kihelyezett vizeskancsók segítségével.

•

A pihenés feltételeinek megteremtése az egyéni és közösségi érdekek összehangolásával
történik, figyelembe véve a gyermekek életkorából fejlettségéből adódó különbségeket.

•

Délutáni pihenést segíti a rövid mese vagy a halk zene vagy altatódal, énekhallgatás.
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•

A zavartalan pihenés érdekében biztosítjuk a megfelelő méretű ágyakat, takarókat, és az
„otthont jelentő”, és balesetveszélyt nem rejtő „játék alvókák” használatát a beszoktatás
ideje alatt.

•

A szabad levegőn való tartózkodás fontos része a napirendünknek, mellyel
hozzájárulunk a gyermekek egészségének védelméhez, edzéséhez, óvásához és
megőrzéséhez is, ügyelve az időjáráshoz igazodó öltözködésre.

•

A túlzott UV sugárzásra, a légszennyezettség veszélyeire figyelve tartózkodunk a
szabadlevegőn.

•

Fontosnak tekintjük, hogy a gyermek cipője megfelelő minőségű, állagú és biztonságos
legyen. Erre felhívjuk a szülők figyelmét.

•

A mindennapos spontán és szervezett mozgás kiemelt szerepet kap a nevelési
rendszerünkben, kihasználjuk a tornaszoba adta lehetőségeket, elősegítjük a
harmonikus, összerendezett mozgás fejlődését.

A fejlődés várható eredménye
•

A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, felszólítás nélkül
helyes technikával tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek. Igényükké válnak a
testápolással, tisztálkodással kapcsolatos szokások.

• A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyére teszik azokat. Zsebkendőjüket önállóan

használják.
• Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, önállóan töltenek vizet a kancsóból.
• Megkóstolják a számukra ismeretlen ételeket, melyek a közétkeztetésre vonatkozó jelenlegi

előírásoknak megfelelően készülnek óvodánk konyháján.
• Esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek. Készségszinten használják a kanalat, vil-

lát, kést. Étkezés közben halkan beszélgetnek.
• Teljesen önállóan öltöznek, a ruhájukat ki – begombolják, cipőjüket befűzik, bekötik; meg

tudják ítélni milyen ruhaneműt vegyenek fel a hőmérséklethez igazodva.
• A ruhájukat rendezetten, összehajtva helyére teszik.

• A környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani.
• Ügyelnek saját küllemükre, melyben megjelenik a szépre, ízlésesre törekvés.
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5. 2. Érzelmi, erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés
Célunk: Olyan szeretetteljes, kiegyensúlyozott, harmonikus, érzelmi biztonságotnyújtó, állandó
értékrendetközvetítő légkör megteremtése, melyben egymást feltétel nélkül elfogadják.
A pozitív viselkedésformák kialakításával erősödnek a szocializációs képességek (együttérzés,
segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség, önállóság, önfegyelem, stb.).
Intézményi egyedi elvárás
•

Programunk megvalósításának fontos feltétele, hogy az óvoda alkalmazottai és a
gyermekek, a gyerekek, valamint az óvodai alkalmazottak egymás közötti kapcsolatát
pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze.

•

Az egyes csoportoknak önálló, de egymáshoz kapcsolódó szokásrendszer kialakítása,
amely elmélyíti a gyermekek közösséghez való tartozásának érzését.

•

A csoportszobákban a gyermekek rajzainak saját, jellel ellátott hely biztosítása.

•

Óvodánkban a „befogadás, beszoktatás” ideje alatt a gyermekek fokozatos
megismertetése az óvoda épületével, az őket körülvevő felnőttekkel és gyermekekkel.

•

A gyermekek az óvodánkba beszoktatás ideje alatt behozhatják magukkal a kedvenc
tárgyaikat (mese párna, kedvenc plüss figura), hogy az otthonosságot és a
biztonságérzetet ezek a tárgyak is erősítsék.

•

A gyermekek neveléséhez fontos a szülőkkel, a bizalommal teli kapcsolat kiépítése.

•

Közösségfejlesztő pedagógiai munkánknak fontos része a gyermekekre való
odafigyelés, a gyermekek saját érzéseinek elmondására, mások érzéseinek
meghallgatására való ösztönzése.

•

Alapelvünk, hogy a gyermeket annak elfogadására, megértésére neveljük, hogy az
emberek különböznek egymástól, engedjünk teret önkifejező törekvéseinek, segítsük
erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, éntudatának alakulását.

•

Egymás munkáját támogató együttműködő kapcsolatot ápolunk az ágazati
jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel
a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében.

•

Fontosnak tartjuk, a szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken
alapuló tevékenységek gyakorlását, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint
például: az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának
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(ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának,
szabálytudatának), szokás és normarendszerének megalapozását.
•

Óvodánk a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje
szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális
értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá
tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és
szépre, mind azok megbecsülésére.

•

Nevelésfilozófiánk szerint ebben az életkorban szükséges az együttélési szabályok
kialakítása és betartatása (köszönés, játékeszközök helyrerakása stb.) A normák
kialakulása és alkalmazása a mindennapok része, áthatja magát a gyermeknapi életét.

•

Intézményünk valamennyi alkalmazottja törekszik modellértékű kommunikációra,
bánásmódra, viselkedésre.

A fejlődés várható eredménye
•

Ragaszkodnak óvodájukhoz, a kisebb gyermekekhez, felnőttekhez. Ezt érzelmekben, szavakban, tettekben hozzák nyilvánosságra.

•

A gyermekeknek igényévé válik a viselkedés és helyes cselekvés szokásszabályainak betartása. Egymást megkérik a szabályok betartására.

•

A felnőtt kérése nélkül is segítenek egymásnak, együtt éreznek a közösség tagjaival. A közösségért szívesen dolgoznak, bíznak önmaguk képességeiben, követik a
környezetükben levő felnőttek viselkedését, kommunikációját.

•

Konfliktusos helyzetben társaikkal egyezkednek.

•

Érdeklődnek társaik, barátaik iránt, elfogadják a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekeket. A csoportba érkező vendégeket szeretettel fogadják. Óvodán kívül,
ha találkoznak, szeretettel köszöntik egymást.

•

Szavak nélkül is értik környezetük jelzéseit, érzéseit.

•

Ismerik saját képességüket, tudják értékeiket, de azt is meg tudják fogalmazni,
melyek a hiányosságaik.

•

Érvényesítik kezdeményezőkészségüket, kinyilvánítják tartósabb érdeklődésüket.

•

Igyekeznek legyőzni a felmerülő akadályokat. Éretté válnak az iskolába lépésre.
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•

Meg tudják fogalmazni mit jelent számukra a családhoz, nemzethez, szülőföldhöz tartozás,
értékelni tudják környezetük szépségeit.

5. 3. Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
Célunk: Olyan, a gyermek kíváncsiságára, érdeklődésére épülő fejlesztés-nevelés, amely
valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósításra kerül.
A játékos tevékenykedtetések erősítsék, alakítsák a taníthatósághoz szükséges képességeket
(megfigyelőképesség, emlékezet, figyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat).
A nevelő tevékenység egészében olyan beszélő környezet kialakítása, ahol előtérbe kerül a
gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése, a gyermek
meghallgatása valamint kiemelt figyelmet fordít a gyermeki kérdések megválaszolására.
Intézményi egyedi elvárás
•

Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés, nevelés célja az anyanyelv szeretete, ismerete a
kommunikációs kedv fenntartásával, továbbá az inger és élmény gazdag környezet
megteremtésével, valamint az érzékelés észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet,
gondolkodás, alkotóképesség, és a mozgás fejlődésének folyamatos biztosítása.

•

Az óvodapedagógusok feladata az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció-különböző
formáinak alakítása  beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel

•

Az

értelmi

nevelést

változatos

tevékenységeken keresztül, a

kultúraátadás

hatásrendszerében az óvodai nevelési módszerek segítségével, elsődlegesen a gyermek
szabad játéka által valósuljon meg.
•

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó
feladat. A gyermek beszéd és kommunikációs képessége elsődlegesen függ a családi
szocializációtól, mely előnyös vagy hátrányos helyzetet teremt a gyermekek számára a
közösségben.

•

A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára építve tervezzük és szervezzük a
mindennapi játékba integrált tevékenységeket, melyben arra törekszünk, hogy a
gyermekek sok érzékszervre ható és közvetlen tapasztalatszerzés útján jussanak új
ismeretekhez.
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A fejlődés várható eredménye
•

Képesek lesznek egyszerű gondolkodási műveletek alkalmazására.

•

Az ismeretek alapján, életkoruknak, egyéni fejlettségüknek megfelelő feladatokat irányítással és önállóan is megoldanak.

•

Képesek lesznek kifejezni érzéseiket, gondolataikat az anyanyelv és az ábrázolás eszközeivel egyaránt.

•

Képesek lesznek a kialakult észlelési képességeiket, a finommotoros képességeiket összerendezetten használni.

•

A gyermek érthetően, egyszerű vagy összetett mondatokban elmondja kívánságait, gondolatait.

•

Helyesen használja a nyelvtani kifejezésmódokat.

•

Figyelme, koncentráló képessége fejlődik, gondolkodása fogalmi szintre tevődik.

•

Érdeklődő, másokat is képes meghallgatni.

•

A természetről, környezetéről és a jeles napok tevékenységeihez fűződő kifejezése átkerülnek a gyermek mindennapi szóhasználatába.

5. 4. Kiemelt figyelmet igénylő, valamint a különleges bánásmódot igénylő gyermekek
A gyermekek fejlesztése során olyan speciális fejlesztő eljárásokat alkalmazunk - szakemberek
irányításával - amelyek által a HH és HHH, valamint az SNI, BTMN gyermeket, hozzásegítjük hátrányaik csökkentéséhez.
(Ntk. 4. § 13.)
a.) Különleges bánásmódot igénylő gyermek:
aa.) sajátos nevelési igényű gyermek,
ab.) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,
ac.) kiemelten tehetséges gyermek.
b.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos
és halmozottan hátrányos gyermek.
A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermek (BTMN) az, 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 tendenci30
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ákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.
Sajátos nevelési igényű gyermek, az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői
bizottság szakvéleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

5. 5. Az integrált nevelés, oktatás
•

Figyelemmel kísérjük az SNI gyermek fejlesztésének igényeit

•

Külön gondot fordítunk arra, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon hiányainak leküzdéséhez

•

Támogatjuk az óvodapedagógusok részvételét az óvodai integrációt segítő szakmai
programokon, akkreditált képzéseken

•

A többséghez és a kisebbséghez tartozó gyermekek együttnevelése valósul meg.

Óvodáinkban az integrált fejlesztés a funkcionális teljes integráció szintjén valósul meg,
mivel minden gyermek a nevelés-oktatás teljes időtartamában együtt, egy csoportban
tartózkodik. Az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményének figyelembevétel
ével az együttnevelés minden esetben egyéni fejlesztést is jelent.

5.6. Tehetségnevelés, tehetségfejlesztés
A tehetség felismerése
➢ a tehetségnevelés/tehetségfejlesztés/tehetséggondozás a tehetség felismerésével, azonosításával kezdődik,
➢ a családnak ismernie kell azokat a mutatókat, amelyek halmozott előfordulása
tehetséget sejtet.

A tehetségfejlesztés módjai:
Gazdagítás, dúsítás – a tehetséges gyerekek a normál oktatásban tanulnak, de a tanulás bizonyos idejében differenciált, különleges tehetséggondozásban részesülnek az
óvodában vagy az óvodán kívüli tehetséggondozó intézményekben.
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Intézményi egyedi elvárás
•

Fontos szem előtt tartanunk, hogy az óvodás életkorban nem a tehetség
diagnosztizálására kell törekednünk, hanem a lehetőségeket kell észrevennünk. Nem
mérésekkel kell a gyerekek adottságait feltérképeznünk, hanem a hétköznapok során
gyakorlattá vált megfigyeléseket kell a tehetség lehetséges jegyeinek szempontjából
rendezni. Amit tapasztalunk nem biztos, hogy többlet képesség. Lehet, hogy csak a
gyermek gondolkodásának fejlődési üteme gyorsabb.

6. Az óvodai élet tevékenységformái
6. 1. Játék
Helye a nevelés folyamatában
A játék a kisgyermek elsődleges, meghatározó tevékenysége, mely a lehető legnagyobb mértékben hat szinte valamennyi pszichés, motoros, szociális személyiségkomponensre. A játék
létforma, legfőbb élményforrás, személyiségfejlesztésének színtere, a tanulás, a készség és
képességfejlesztés leghatékonyabb módja.

Célunk: a gyermekek elemi pszichikus szükséglete, a szabad játék minél optimálisabb szintű
kielégítése a megfelelő feltételek biztosításával, játéktámogató magatartással, a szülők szemléletformálásával.

Feladataink:
•

Tudatosan támogató, serkentő, ösztönző biztonságot adó jelenléttel, boldog atmoszféra
teremtésével és a játék közösen elfogadott normáinak indirekt képviseletével a beszédkedv, a közlésvágy motiválása.

•

A játékos tevékenységszervezés- megfelelő körülmények biztosításával feltételteremtő,
játéktámogató magatartás valamennyi játékfajta tekintetében.

•

A megfelelő játékidő biztosítása.

•

A kreativitást fejlesztő és erősítő, élményt adó tevékenységek ajánlása.

•

Udvari játéktevékenység szervezése, az évszakok által nyújtott udvari játéklehetőségek
biztosítása.
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A játék fajtái:

Gyakorló játék (konstrukciós játék)
Legjellemzőbb 3-4 éves korban, de megjelenik idősebb korosztálynál is. Egy tevékenység
sokszori ismétlése, melyet a gyermek önmaga választ, mert sikerélményhez juttatja. Előnye,
hogy ez által fejlődnek részképességei (szem-kéz koordináció, kezesség kialakulása) Véletlen
mozgásból, cselekvésből fakadó siker, amely újra és újra ismétlésre készteti a gyermeket,
gyakorló játék. Irányításában biztosítani kell a mozgásteret, játékörömöt, illetve a játékeszközöket. A kicsik számára legyenek öltöztethető, húzható, rakosgató játékszerek.

Szimbolikus és szerepjáték
Nevelés szempontjából a leggazdagabb lehetőséget nyújtó játékfajta, melyhez különösen erős
képzelőerő társul. Az óvónő segítse a gyermekeket abban, hogy a beleélés kifejlett formája
kialakulhasson, minél többféle szerepet megformálhasson és sikerélményhez jusson. Már 3-4
éves korban megjelenik, végigkísérve óvodai életünket és 7 éves korra, fokozatosan jut el egy
magasabb szintre.

Dramatizálás, bábozás
A gyermekek sokoldalú örömszerzésének megjelenítői. A báb segítségével kialakulnak a közösségi szokások, a társas kapcsolatok. A bábozás legfejlettebb formája a bábjáték, amikor a
gyermekek képesek a reproduktív játék után rövid, kitalált játékot produkálni. A dramatizálás
lehetővé teszi, hogy mind az, ami foglalkoztatja őket, közel áll hozzájuk, saját elgondolásaik
alapján eljátszhassák. Fontos a báb és a dramatikus eszközök állandó jelenléte és helye.

Építő-és konstruáló játék
A gyermekek játékában gyakran előfordul a kutató manipuláció, a bonyolultabb alkotások
létrehozásának igénye. Az építő játék az eszközök, és anyagok változatosságát igényli, s ezek
alkalmazása és a velük való tevékenykedés segíti a finommozgásuk alakulását.

Szimulációs játék
A gyermek ismeretszerzésének folyamatában a játékot, mint módszert alkalmazzuk. A szimu33
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lációs játékokban a játékhelyzetet az óvodapedagógus teremti meg és irányítja, míg a szerepjátékban a gyermek kezdeményez. A szimulációs játékok motiváló ereje igen nagy, fenntartja
a gyermek figyelmét, növeli önfegyelmét.

Barkácsolás
Az életből merített élményeiket próbálják saját elképzeléseik és kiválasztott eszközeik által
megvalósítani. 6-8 éves korra jellemző a barkácsolás és a szerepjáték természetes velejárója.

Szabályjáték
Pontos meghatározott szabályok határozzák meg a játék egészét. Az óvónő adja meg annak a
lehetőségét, hogy ők is hozzanak létre szabályokat. Az értelmi képességeket fejlesztő játékok
gyakorlása alkalmassá teszi a gyermekeket az iskolai élet megkezdésére.

Intézményi egyedi elvárás

•

Óvodapedagógusaink feladata, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket
és élményszerzési lehetőségeket biztosítsanak a különböző játékformákhoz, a gyakorló
játékokhoz, a szimbolikus szerepjátékokhoz (drámajátékhoz), konstruáló játékokhoz, a
szabályjátékokhoz.

•

Óvodapedagógusaink a csoportszobákat úgy rendezzék be, hogy legyen állandó és
variálható helye az úgynevezett játék „kuckóknak”.

•

Környezeti nevelésünk fontos eleme a természetsarok, amelynek gyűjteménye
évszakoknak megfelelően változik. Kiemelt fontosságúnak érezzük a természet
kincseivel való játékokat.

•

Játék

keretében

a

„természettudományos”

kisgyermekek

ismerkednek

megfigyeléseket

természeti

végeznek

anyagokkal

(pl.csíráztatás).

ill.

Fontos

hangsúlyozni, hogy óvodapedagógusaink tudják, hogy ebben az életkorban nem a
természeti jelenségek tudományos magyarázata a fontos, hanem sokkal inkább maga a
felfedező, cselekvő tevékenység és a játék.
•

A játékeszközök kiválasztásánál óvodapedagógusaink arra törekednek, hogy sok
praktikus, félkész játékot szerezzenek be (pl. textíliák, fonalak, más természetes
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anyagok), melyek kibontakoztatják és gazdagítják a gyermekek fantáziáját, manuális
képességeit és kreativitását.
•

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 együtt játszásával, támogató, serkentő,
ösztönző magatartásával, indirekt reakcióival éri el.

A fejlődés várható eredménye
•

A gyermekek elsajátítják, és már betartják a játékszerekkel és az együttjátszással kapcsolatos elemi szabályokat.

•

Tartósan kialakul a kisebb-nagyobb csoportokban való együttjátszás igénye.

•

Mozgásuk, értelmi és érzelmi fejlődésük alapján megértik környezetük egyszerű jelenségeit, és készek ezeket játékukban újra alkotni, reprodukálni.

•

Megértik és elfogadják játszótársaik elgondolkodásait, saját maguk is képesek továbbgondolkodni és továbbfejleszteni ötleteikkel a játékot. Alkalmazkodnak a játék szabályaihoz, képesek olyan játékhelyzeteket létrehozni, amelyekben tapasztalataikat, érdeklődésük alapján ábrázolhatják a felnőttek tevékenységét és különféle kapcsolatait. Ebben a
korban a gyermekek már képesek arra, hogy érzelmileg is ráhangolódjanak a környezetükben élő felnőttek viselkedésére. Ez jelentkezik a játékukban. Tanulják és gyakorolják a
viszonyukat.

6. 2. Mozgás
A mozgás sok mindenre orvosság-de nincs olyan gyógyszer,
Amely a mozgást helyettesítené”
(görög mondás)
Helye a nevelés folyamatában
A mozgás az óvodáskor egész időszakában jelentős szerepet tölt
be a 3-8 éves gyermekek fejlődésében.
Ebben az életkorban a gyermekek leginkább a mozgás,
a tevékenység által szereznek információt környezetükről. Az
aktív nagymozgásoktól kezdve a finommotoros manipulációig
mindent magába foglal és az egész személyiség fejlődését előse35
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gíti. Kedvezően befolyásolja az értelmi és a szociális képességek alakulását is.
A sportoknak, a játékos mozgásoknak az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységeknek teremben és szabad levegőn, eszközökkel és eszközök nélkül, spontán vagy szervezett
formában az óvodai nevelés minden napján, az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve, minden gyerek számára lehetőséget kell biztosítani.
Programunkban a mozgáson keresztül pedagógiai és pszichológiai feladatokat egyaránt megvalósítunk. A mozgás prevenció fő feladata – a nagymozgások, szem-kéz-láb koordináció,
egyensúlyérzék, finommotorika fejlesztését – természetes módon építjük be a gyermekek tevékenységébe.

Célunk: A gyermekek természetes mozgásigényének megőrzése, harmonikus mozgásának,
testi képességeinek fejlesztése, irányított mozgásfejlesztés.

Feladataink:
•

A gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése, a mozgás megszerettetése.

•

A rendszeres mozgással egy egészséges életvitel kialakítása.

•

A mozgástapasztalatok bővítése, sok gyakorlással, a mozgáskészség alakítása.

•

A testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése. (kondicionális, koordinációs)

•

Mozgáson keresztül, az értelmi struktúrák és a szociális képességek fejlesztése, mely
hozzájárul a harmonikus, összerendezett, fegyelmezett nagy és kismozgások kialakításához.

•

A mozgásigény, fejlettség, terhelhetőség megismerése után a gyermeki különbözőségek figyelembevételével a mozgásigény kielégítése.

•

A gyermekek ösztönzése a mozgásra az egyéni lemaradásokat kompenzáló mozgásos
játékok ajánlásával.

•

A gyermekek számára változatos, differenciált párhuzamosan végezhető lehetőségek
biztosítása a mindennapos mozgásra.

•

Világos, konkrét értékeléssel a pozitív énkép alakulás támogatása.

•

A konkrét mozgásos tapasztalatok alapján, a mozgásformák megnevezésével az óvónő
segítse elő, hogy a megfelelő kifejezések beépüljenek a gyermekek szókészletébe.

•

A spontán érzelmi motivációkra építsünk, az egyéni fejlettséget figyelembe véve.
36
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•

Biztosítsuk a gyermekek megfelelő terhelését az aktivitási szintek változtatásával.

Intézményi egyedi elvárás
•

Az ismertetett mozgáslehetőségeken túl a csoportok életmódszervezésében helyet
kapnak a kirándulások, túrázások, séták, a közelebbi és távolabbi környezetben is.

•

A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítjük az
irányított mozgásos tevékenységekkel. 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.

Kiemelt mozgásfejlesztés területei:
A szabad játék, a gyermekek spontán, természetes mozgása közben, a heti rendszerességgel
kötött csoportos és a mindennapos mozgás.
A Mozgáskotta módszer adaptálása a TÁMOP 3. 1. 4 pályázatban intézményi innovációnk:
Az Óvodai Programban valljuk, minden mozgásos tevékenység a kisgyermek számára a világ
megismerésének forrása és színtere, egészséges fejlődésének alapja. Erre építkezik óvodai
nevelésünk. Rugalmas napirendünkben megnövekedett idő áll rendelkezésre a szabad mozgásra. Kiemelt fontosságú nevelőmunkánkban a mozgás megszerettetése, a mozgásigény kielégítése, a természetes mozgáskedv fenntartása, a mozgástapasztalatok bővítése, minél több
gyakorlási lehetőség biztosításával a testi képességek fejlesztése. Igyekszünk kihasználni a
mozgásban levő fejlesztési lehetőségeket, valamint minél többoldalú élményt biztosítani.
Ehhez választottuk a Magyar Gábor által kidolgozott Mozgáskotta módszert és eszközrendszert. A Mozgáskotta módszer nem csupán a mozgások térbeli és időbeli szerkezetére és a
teljesítményre koncentrál, hanem a mozgásos tevékenységet megvalósító személyiség komplex fejlesztése ugyanolyan hangsúllyal szerepel, mint maga a mozgásteljesítmény.
A módszer gyakorlatában az érzelmek, az ismeretek, a figyelem, a gondolkodás az emlékezet
legalább akkora jelentőséggel bír, mint maga a kivitel. A gyermekek érzelmeihez, képzeletvilágához közelálló eszközeivel élvezetes és hasznos fejlesztési alternatívát kínál olyan gyermekeknek is, akik a teljesítményközpontú mozgáskottában kevésbé jeleskednek, esetleg elfordulnak attól. A Mozgáskotta módszer eredményeként az új mozgások tanulása a pozitív
transzfer hatása miatt eredményesebbé válik, a folyamatos sikerélmény a gyermekeket újabb
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és újabb mozgásos cselekvésre ösztönzi.
A Mozgáskotta módszer hatékony segítséget nyújt a sajátos nevelési igényű gyermekek
célzott fejlesztésében, mert a módszer pszichológiai megközelítése szerint alkalmas a
meghatározott ismeretek, jártasságok, készségek kibontakoztatására, differenciált fejlesztésre.

A fejlődés várható eredménye:
•

Szívesen és örömmel vesznek részt a mozgásos játékokban, testedzésben,

•

Egyéni képességükhöz mérten mozgásuk összerendezett, harmonikus,

•

A gyermekek értik az adott utasításokat és képesek az ismert szabályokat betartani,

•

Szívesen és örömmel vesznek részt a mozgásos játékokban, testedzésben,

•

Fizikai erőnlétük, állóképességük egyéni fejlettségüknek megfelelő.

6. 3. A tevékenységekben megvalósuló tanulás

Az óvodában a tanulás spontán és szervezett tevékenységekben valósul
meg. A tanulás a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja.
Célunk: az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, az attitűdök erősítése, az ismeretszerzés lehetőségének bővítése, játékos, cselekvéses
tanulás biztosítása.

Feladataink:
•

A tanulást támogató környezet megteremtése mellett, a gyermeki személyiség fejlesztése
az életkori és fejlődési sajátosságok figyelembe vételével, interaktív tanulási-tanítási
módszerek dominanciájával.

•

Sokszínű, változatos cselekedtető, játékos elemeket tartalmazó tevékenységek felkínálása

•

Az egyéni tanulási utak támogatása a gyermeki szükséglethez és egyéni képességhez igazodva a gyermek cselekvéseiben.

•

A gyermek önálló döntésén alapuló tevékenységrendszerben megfelelő minőségű- és
mennyiségű segítségadás biztosítása.

•

Képességek fejlesztése.
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Intézményi egyedi elvárás

A gyermekekben felkelteni, fenntartani az önálló tapasztalatszerzés, megismerés igényét.
Ennek érdekében felhasználja az óvodapedagógus az IKT- eszközökben rejlő lehetőségeket.
(CD-lejátszó, projektor, fényképezőgép, számítógép).

A fejlődés várható eredménye:
•

Igénylik és aktív részesei lesznek a játékos ismeret- és tapasztalatszerzésnek,

•

Rendelkezzenek olyan jártasságokkal, készségekkel, hogy képesek legyenek a sikeres
iskolakezdésre,

•

Érzékelésük, észlelésük, emlékezetük, a szándékos figyelmük és elemi fogalmi gondolkodásuk, fejlődésük megfelelő szintjén feleljen meg,

•

Beszéljenek tisztán, folyamatosan, érthetően, ismereteiket legyenek képesek mondatokban kifejezni.

6. 4. Verselés, Mesélés

Helye a nevelés folyamatában
A gyermekek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének
egyik legfőbb segítője a vers, mese. 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 viszonyait, a
lehetséges és megfelelő viselkedésformákat. Ráébreszt a mélyebb értelemben
vett pszichikus realitásra és a külvilágra irányított megismerési törekvésekre.
A mese, a mesehallgatás nem csak az anyanyelvi nevelés lehetséges módja,
hanem a személyiség különböző szféráit mozgósító tevékenység. A
mese képes olyan „varázseszközként” működni, mely miközben örömet okoz, élményt szerez,
észrevétlenül fejleszti az értelmi, érzelmi, morális, szociális kompetenciákat. Azt kell a gyermekekkel megéreztetnünk, hogy az irodalom nem megtanulandó szövegek tárháza, hanem a
magyar

gyermekköltészetből, népi, dajkai hagyományokból merített ,
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óvodapedagógustól hallott történetek, mesék, versek róluk szólnak, nekik szólnak, segítenek
eligazodni a világban. A mese szimbolikus formája, szemléletmódja rokon a világmegértés
kalandos útját bejáró gyermek látásmódjával.

Célunk:
Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek természetes
beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése, a gyermek meghallgatása, gyermeki kérdések támogatása és a válaszok igénylése.

Feladataink:
•

A gyermeki önkifejeződés fejlődésének segítése, a saját vers és mesealkotás megalapozása, változatos módszerek alkalmazásával rendszeresen az az óvodai tevékenységekben
Például: mesealakok, szituációk megjelenítése dramatizálással, bábozással, ismert
mese befejezése, mozgásos átváltozás, utánzás, felnőtt által megkezdett mese befejezése,
mese kiegészítése, átalakítás, fantáziajátékok, gyermekek meséje egy-egy ismert mesehősről
meseszerkesztése megadott címről, ismert mesefeldolgozása kérdések alapján, képolvasás,
közös vagy egyéni beszélgetés, mesemondáskülönböző eszközökhöz kapcsolódva, ismert
mese követésével.

•

A gyermeki vers és mesealkotás ábrázolással vA aló kombinálása, fejlődésének elősegítése
az önkifejező képesség gazdagítása érdekében. Például: mese befejezése rajzzal, tematikus ábrázolás ismert meséről, saját mesekönyv, meseillusztráció készítés kedvenc meséhez.

•

A mesélés, verselés, mondókázás mindennaposságával az esztétikai, irodalmi fogékonyság megalapozása, anyanyelvünk, szülőföldünk szeretetére nevelés.

•

A klasszikus és kortárs irodalmi művek alkalmazása mellett, a csoportösszetétel figyelembevételével, a mese, versanyag megválasztásával a multi és interkultúrális nevelés
megalapozása.
A népi – népmesékkel, népi hagyományokat felelevenítő mondókákkal, rigmusokkal, a
magyarság történelmét feldolgozó mondavilággal való megismerkedés lehetőségének
biztosítása.

•

Könyv iránti vonzódás kibontakoztatása és a könyvvel való helyes bánásmód elsajátítása
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•

Olyan mesék, történetek választása, amelyeknek témája a gyermekekről, közvetlen környezetéről, az állatvilágról szólnak, amelyeket az egyenes vonalú cselekmény az érthető,
világos meseszövés, az érdeklődést ébren tartó szavak, fordulatok, ritmikus ismétlődések
jellemeznek.

Az anyanyelvi nevelés, az értelmi fejlődés és nevelés megvalósítása beszélő környezettel,
szabálykövetéssel, kiemelt jelentőségű helyen van. Feladatai között modell értékű az óvoda
más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja.

Az anyanyelvi nevelés feladatai a vers, mesetevékenység területén:
o Megfelelő anyagkiválasztás, kifejező előadásmód, az irodalom nyelvi-stilisztikai eszközeinek kihasználása a gyermeki beszédkommunikáció fejlődése, fejlesztése érdekében.
o Az irodalmi élmény együttesből fakadó beszédfejlesztő módszerek változatos alkalmazása (mese reprodukció, drámajáték és dramatizálás, bábjáték, elbeszélés, képolvasás, anyanyelvi játékok).
o A tevékenység formában az anyanyelv gazdagságának ismertetése, a beszédészlelés,
megértés, reprodukció fejlesztése (helyes képzés, tiszta kiejtés, artikuláció, beszédtempó, ritmus, hangsúly, hanglejtés, szókincs, mondatalkotás, helyes nyelvtani struktúra, verbális és nem verbális jelzések, interakciók megjelenítése).

Intézményi egyedi elvárásrendszer
•

A népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi művekből választunk, előnyben részesítjük
azonban, Benedek Elek: Magyar mese – és mondavilág című és egyéb magyar
mondagyűjteményeket. A felhasznált irodalmi anyagokat az óvodapedagógusok
módszertani

tudatossággal

válogatják,

óvodai

programunk

megvalósításához

kapcsolódó kötelező/ ajánlott szakirodalom jegyzék alapján, mert csak a művészi értékű
irodalmi alkotás biztosítja a gyermek számára az esztétikai élményt.
•

BESZÉLGETÉSEK: Az anyanyelvi nevelést és kommunikációfejlesztését szolgálják a
napirendben szereplő, beszélgetések, amikor a gyermekek csoportos, szervezett
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formában megbeszélhetik társaikkal és a felnőttekkel az őket foglalkoztató időszerű
kérdéseket, beszámolhatnak a velük történt eseményekről, stb. Ezek az alkalmak
segítenek a gyermekek toleranciájának kifejlesztésében, az egymásra figyelés a másik
meghallgatásának képességének kialakulásában.

A fejlődés várható eredménye
Az óvónőt utánozva ritmikus, mozgásokkal kísérjék a verseket, mondókákat.
•

Maguk is énekelgessenek, halandzsázzanak.

•

Figyelmesen, szívesen hallgassák a rövid meséket, örüljenek azok gyakori ismétlésének.
Kapcsolódjanak be a mondókák, versek mondogatásába.

•

Kérjék a meséket, a mesehőssel vagy ellenfeleivel kapcsolatos érzelmeiket játékban, rajzban, esetleg szavakban is nyilvánítsák ki.

•

Lapozgassák a képeskönyveket, kezdeményezzenek beszélgetést az ismert képekről.

•

Szívesen mondjanak spontán módon is mondókákat, verseket, meséket a hozzájuk tartozó
játékok szövegeit és ismerjék mozgásait.

•

Tudják a megismert szavak jelentését, megfelelően használják azokat.

•

Nyelvhelyességi szabályoknak megfelelően fűzzék mondataikat.

•

Szívesen, örömmel hallgassanak mesét.

•

Tudjanak könyvben kép alapján tájékozódni, vigyázzanak a könyv állagára.

•

Vegyenek részt dramatikus játékokban, közös műsorkészítésben.

•

Kapcsoljanak ismert irodalmi szöveget adott ünnepi alkalmakhoz.

•

Legyenek képesek koruknak megfelelően, színházi előadások cselekményének követésére, a mesék (dramatizálás, bábozás), többféle megjelenítésére.

A népmesék, a magyarság történelmét feldolgozó mondák meg hallgatásával megismerkednek
népünk eredetével.
Az óvodai irodalmi nevelés komplex személyiségfejlesztő hatása akkor eredményes, ha mondókákkal, versekkel, mesékkel, a mai mesékkel a gyermekeknek nem csak értelmi és érzelmi
szükségleteit elégítjük ki, de fejlesztjük az anyanyelvi kompetenciájukat is. Tudjuk azt is,
hogy az az ember tudja megtalálni helyét az életben, akinek személyek iránti empátiája, szociális helyzetek iránti érzékenysége, kommunikációs nyitottsága fejlett. Mindezek alakítására,
fejlesztésére óvodáskorban egyik legalkalmasabb eszköz a mese.
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6. 5. Az ének-zene, énekes játék, gyermektánc

„Azok az igazi percek, amelyeknek
nincs szavuk: a zenének, a gondolatnak,
ihletnek, jóságnak és a szépségn ek percei.”
Feszty Árpádné

A zenei anyagot elsősorban a magyar gyermekdalkincs hat
hangterjedelmű, egyszerű dallamai, egyszerű mondókái alkotják melyeket a természethez kapcsolódó, művészi értékű modern feldolgozású komponált
dalok egészítik ki. A gyermek zenei képességeinek alapozását sokrétű zenei eszközrendszer
segíti. A zenei nevelés lehetőségeit az egész nap folyamán kihasználjuk, kötött és kötetlen
keretek között.

Célunk:
•

Az énekes játékok, mondókák, dalok és a zene megszerettetése.

•

A szép tiszta éneklésre való tanítás, a zenei hallás, ritmusérzék, zenei emlékezet fejlesztésével.

•

A zenei ízlés, a mozgáskultúra formálása, valamint az alkotókedv ösztönzése.

Feladataink:
•

A zenei anyanyelv megalapozása.

•

A zenei hallás, ritmusérzék, zenei emlékezet, játékos alkotókedv fejlesztése.

•

A néphagyomány és a művészi értékű gyermekdalok megismertetése, megszerettetése.

•

Közösségi élmények nyújtása az énekes játékokon keresztül.

•

Mozgás és testtartás dalhelyzetekhez való igazításának megalapozása.

•

Az éneklés, zenélés, tevékenységeinek megszerettetése.

•

Ünnepekhez kapcsolódó szokások, dalok, zenék megismertetése, a hagyományok ápo43

Helyi Óvodai Pedagógiai Program
lására való törekvés.
•

A zenei nevelés alapvető feltételeinek megteremtése, a tudatos, tervszerű és folyamatos fejlesztő hatások megszervezése.

•

A fokozatosság elvének követése a zenei anyag feldolgozásában.

•

A gyermekek egyéni adottságainak megfelelő fejlesztése.

•

Az óvónő éneklési készsége, tiszta, szép énekhangja keltse fel a gyermekben a tanulás
vágyát, a bemutatott dalok és énekes játékok iránt, valamint ritmikai, hallási és zenehallgatási tevékenységek iránt.

•

A tiszta éneklést segítse elő az önálló énekléssel, a hallásfejlesztést segítő fogalompárokat kapcsolják össze, pl. tempó változtatás, dallambújtatás, halk-hangos éneklés

•

Használjanak népi ritmuseszközt, s ezeket a lehetőségekhez képest közösen készítsék
el.

•

Az óvónő tegye lehetővé a gyermekek hangszeren való játszását, zenekar alakítását.

Intézményi egyedi elvárásrendsze
•

Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos
eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (a ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és
zenei kreativitásának alakításában.

•

Az énekre, énekes játékokra, zenehallgatásra minden nap a komplex tevékenységekben
nyílik lehetőség.

•

A gyermektánc a felfogásunkban a néptánc figurákkal való szabad mozgás örömét jelenti,
oly módon, hogy minden táncos alkalom az együttes mozgás örömét adja a gyermekek
számára.

A fejlődés várható eredménye:
•

Önként vegyenek részt a közös játékban, éneklésben.

•

Éneklés és játék közben alakuljon ki a csoport egyöntetű tempója, játékos mozdulataikat megközelítőleg egyszerre és ritmikusan végezzék.

•

Különböztessék meg a magasabb- mélyebb hangokat.

•

Legyenek képesek néhány percig az óvónő énekes vagy hangszeres előadására figyelni.

•

Figyeljék meg a környezet hangjait, a csendet és a hangszerek hangszínét.

•

A gyermekeknek legyen lehetősége pár percig tartó hangszeres zenét hallgatni, illetve
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video felvételen megtekinteni.
•

Utánozzák szívesen az óvónő által bemutatott egyszerűbb mozgásokat, tánclépéseket.

•

Legyenek képesek a mondókákat, játékdalokat az óvónő kezdése után csoportosan,
önállóan énekelni az egy vonalas C és a két vonalas C abszolút hangmagasság között.

•

A tisztaság a dallamon és a szövegmondáson egyformán megfigyelhető legyen.

•

Az egyenletes lüktetést, a dal - , illetve mondóka ritmusát egyénileg is hangoztassák.

•

Ismerjék fel a tanult dalokat dúdolásról vagy hangszerjátékról a dalra jellemző rövidebb rész alapján is.

•

Szépen, harmonikusan járjanak, mozogjanak együtt, a játékhoz tartozó mozgásokat
táncos mozdulatokat a zene lüktetésének megfelelően, egyöntetűen, folyamatosan,
esztétikusan végezzék.

Hagyományok ápolását és az esztétikai nevelést célzó feladatok:
•

Magyar népi énekes- mozgásos játékok, más népek és migránsok dalai, játékai:
o Egy- és kétszemélyes játékok, altatók, hintáztatók, simogatók, hajladozók,
höcögtetők, lovagolók, tapsoltatók, sétáltatók, táncoltatók, labdázók megismertetése.

•

Körjátékok és dalaik (Fogyó és gyarapodó játékok, pár választók, sor-és ügyességi
Játékok).

•

Magyar népszokások, a hagyományok dalai, játékai – más népek, migránsok dalai:
o Táncos játékok (lakodalmas, alakoskodók, vonulások, táncok, átalakuló játékok, kapcsolódó játékok, kapuzók) és népszokások (négy nagy ünnepkörhöz
kapcsolódva)

•

Hangszeres zene hallgatása: magyar népzenei alkotások (vokális és hangszeres
zene), alkalmi dalok (ünnepek dalai).

•

Rögtönzött hangszerek készítése.

•

Ismerjék meg a magyar néptánc alapvető lépéseit és azokból tetszés szerint, pillanatnyi alkotó kedvük szerint építkezzenek.

•

Fontos a tudatos esztétikai megformálás, a zenei anyag esztétikai hatását felerősítő
tárgyi és személyi feltételek biztosítása.

•

Tanuljanak népdalokat, népi mondókákat, kiolvasókat, melyeknek sajátos ritmusa van.
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•

A népdalok énekléséhez társuljanak a néptánc egyszerű elemei.

•

Váljon mindennapi tevékenységgé az éneklés.

•

Ismerjék meg népük hagyományait és őrizzék azokat.

Az óvónő feladata:
•

Tapasztalatok szerzése a családok zenei ízléséről, szokásairól, ízlésformálás.

•

Meghitt, zenélésre alkalmas légkör megteremtése.

•

A zenei kreativitás fejlesztése (mozgás, rögtönzés zenére, dallam, ritmus variációk kitalálásának ösztönzése stb.)

•

Az óvodában használatos szakirodalmi gyűjtemények, saját gyűjtemény használata.

•

A gyermek egyéni képességeinek ismerete,a közös éneklés, mozgás élményének átadása.

•

Az attitűdök, gondolkodásbeli és kommunikációs tulajdonságok kiteljesedése zenei
élményekkel.

•

Beszéd és zenei hallás fejlesztése.

•

Különböző grammatikai megoldások, választékos kifejezések, párbeszédek, dramatizálás gyakorlása.

•

A beszédszervek koordinált mozgásának fejlesztése, a hangzók helyes formálásának
gyakorlása, beszédtechnika fejlesztése, fogalomalkotás, szókincsbővítés, beszédhibák
javítása.

•

Az egyéni megszólalás bátorítása természetes játékhelyzetekben (felelgetős énekes játékok).

•

A szép éneklés, szép beszéd mellett a metakommunikáció alkalmazása.

•

Jeles napok, ünnepek, hangulati előkészítése, az ünnepek élményszerűségének megteremtése.

•

A szülők megnyerése a gyermekkel, óvónőkkel való együtténeklésre, táncolásra.

•

A szűkebb környezet dallamkincseinek, táncainak kutatása.
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6. 6. A külső világ tevékeny megismerése
Helye a nevelés folyamatában
A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat. A gyermek aktivitása és érdeklődése során 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, családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét.

Célunk:
Alakuljon ki a gyermekekben a környezettudatos magatartás.
Adott a környező világban a természeti környezet, az időjárás változásai és az ünnepekre építeni a komplex megismerési folyamatot. Ismerjék meg a szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetet. A gyermeknek a valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakuljon ki a természethez, az emberi alkotásokhoz, néphagyományokhoz, szokásokhoz, nemzeti,
családi, tárgyi kultúra értékeihez. Tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését.

Feladataink:
•

Eljuttatni a gyermekeket olyan tapasztalatokhoz, melyek birtokában felfedezi környezetét, s életkorának megfelelően eligazodik, tájékozódik abban.

•

Segíteni a gyerekeket az én és a természet illetve én és a társadalom közötti viszonyok,
kapcsolatok megértésében.

•

A hangsúlyt a tevékenységekre és nem az ismeretekre helyezzük.

•

A környezet állapota iránti érzékenység, fogékonyság alakítása, a környezeti harmónia
létrejöttéhez és fenntartásához szükséges életvitel, szokások, értékrend megalapozása.

•

A természet, az élőlények iránti szeretet, kímélet, a szűkebb-tágabb környezet iránt érzett felelősség felébresztése.

•

A környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatokat, ismereteket is
szerezzenek a gyermekek, melyek alkalmasak a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri
viszonyok megismerésére, felismerésére.
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•

A kompetenciák fejlesztése során olyan helyzetek teremtése, melyben a gyermek megtapasztalja a közös alkotás örömét, gyakorolja a szervezést, az együttműködést, felelősségvállalást, konfliktuskezelést.

•

A környezet tevékeny megismeréséhez lehetőségeket, alkalmakat, eszközöket és elegendő időt biztosítunk.

•

Lehetőséget adunk minél több érzékszervvel való tapasztalásra, az élmények több
szempontú felidézésére.

•

Megismertetjük a helyi hagyományokat, szokásokat és a tárgyi kultúra értékeit, ezek
szeretetére, védelmére neveljük a kisgyermekeket.
A napi gyakorlatba építve a nemzeti szimbólumok megismertetésére is hangsúlyt fektetünk.

•

Megalapozzuk a természet megismerésével a természet szeretetét, a természet tisztaságának, szépségének védelmét, hogy később természetes módon védje ezeket az értékeket.

•

Felfedeztetjük a minket körülvevő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseit.

•

Elősegítjük a gyermekek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését.

A fejlesztés tartalma:
A külső világ megismerését egy-egy projekt téma köré csoportosítva, az élményeket, tapasztalatokat, ismereteket sokoldalúan, komplex módon feldolgozva állítjuk össze, mely során
•

a gyerekek koruknak megfelelő ismeretet szereznek társaikról, tudják nevüket, jelüket.

•

beszélgetünk a gyermekekkel az óvodai életről, a velük foglalkozó felnőttek munkájáról.

•

átérzik a család fogalmát, a családi összetartozást, közvetlen megfigyeléssel megismerik a családtagok munkáját, otthon elfoglalt helyükről, korukról, lakhelyükről.

•

tapasztalatokat gyűjtünk az emberi test, a testrészek, érzékszervek, ezek funkcióiról,
védelméről. Különböző módokon megtapasztaltatjuk az orvos gyógyító munkájának
fontosságát.

•

megfigyeltetjük az évszakok érkezését. A gyermekeket kellemes élményekhez juttatjuk a különböző évszakokban. Sokféle módon szerezzenek tapasztalatot ahhoz, hogy
felismerjék és megnevezzék az évszakok jellemző jegyeit. Érzékeltetjük az időjárás
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hatását az ember, az állat és a növények életére, viselkedésére. Észrevetetjük a különböző évszakok szépségeit. Ennek érdekében minden évszakban látogatást teszünk szűkebb és tágabb természeti környezetünkben: lovas kocsival, vonattal, gyalog, kerékpárral, vagy lovas szánnal ahol a természet szépségét megfigyeltetjük a gyermekekkel.
•

felhívjuk a figyelmüket az általuk fogyasztott gyümölcsök, zöldségfélék jellemző jegyeire, termesztésükkel összefüggő emberi munkára, felhasználásukra, az emberi táplálkozásban elfoglalt szükségességre.

•

minden évszakban ellátogatunk a zöldség boltba.

•

a gyerekek megismerik a ház körül élő, vadon élő, erdőben- mezőn élő, valamint egzotikus állatokat. Tapasztalataik alapján felfedezik jellemző jegyeiket, felismerik kicsinyeiket, megnevezik hasznukat és felhasználásuk lehetőségét.

•

séta és utazás közben megismerkednek tömegközlekedési eszközökkel. Gyakorolják a
helyes gyalogos közlekedés szabályait és a közlekedési eszközökön való helyes viselkedést.

•

séták alkalmával megtanulnak tájékozódni az óvoda környékén. Ellátogatunk a közeli
intézményekhez, középületekhez, szaküzletekbe.

•

tevékenységek közben megtapasztalják a környezetünkben lévő tárgyak, jelenségek
színeit.

•

naponta ismétlődő tevékenységekkel kapcsolva megtapasztalják a napszakokat.

•

lehetőséget biztosítunk környezetünk mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseinek felfedezésére, megtapasztalására. Ennek érdekében végzünk összehasonlításokat,
szétválogatásokat, sorba rendezéseket, méréseket, tapasztalatokat nyújtunk a geometria körében is.

A külső világ tevékeny megismerése témakörei az óvodai korcsoport és egyéni fejlettség
függvényében ismétlődnek.

Intézményi egyedi elvárás

•

Feladatunk, hogy elősegítsük a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek
fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá a fenntartható
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fejlődés

érdekében

hangsúlyt

helyezünk

a

környezettudatos

magatartásformálás

megalapozására, alakítására.
A fejlődés várható eredménye:
•

A gyermekek elemi ismeretekkel rendelkeznek önmagukról, tudják szüleik pontos nevét, lakcímüket.

•

A gyermekek ismerik társadalmi környezetük intézményeit, nevezetességeit, a nemzeti

szimbólumokat.
•

Ismerik az alapvető közlekedési szabályokat, gyakorlatban tudják alkalmazni a gyalogosokra vonatkozó alapvető közlekedési szabályokat.

•

Alakul a gyermekekben a természethez és a környezethez való pozitív érzelmi viszony.

•

Ismerik a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek.

•

Emlékeznek jelenségekre, történésekre, élőlényekre, tárgyakra.

•

Képesek a jelenségek egyes részeinek észrevételére vagy globális szemléletére.

•

Felismerik, kutatják, értelmezik az ok-okozati összefüggéseket.

•

Emlékeznek jelenségekre, történésekre, élőlényekre, tárgyakra.

•

Képesek elemi következtetések levonására, egyszerű ítéletek alkotására.

•

Megkülönböztetik a mennyiségi-, formai-, nagyságbeli viszonyokat, azonosságokat,
különbözőségeket.

•

Keresik környezetükben a matematikai vonatkozású ismeretszerzési lehetőségeket.

•

Játékukban megjelennek a matematikai ismeretek, szívesen vesznek részt matematikai
játékokban.

•

Tevékenységeik során alkalmazzák a gondolkodási műveleteket: analízis, szintézis, általánosítás, stb.

•

Figyelnek a környezet új jelenségeire, változásaira, érdeklődnek a változás iránt.

•

Elítélik a környezet és az élőlények pusztítását.
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6. 7. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
Helye a nevelés folyamatában
A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, kézimunka mint az ábrázolás
különböző fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel,
szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi
környezettelvaló ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személyiség
fejlesztésének.

Célunk:
Olyan gyermekek nevelése:
•

akik képesek élmény és fantáziaviláguk képi, szabad önkifejezésére,

•

akiknek kialakul:
- tér, forma, szín képzetük,
- esztétikai érzékenységük,
- igényességük alakítása,
- alkotó és befogadó képességük,
- kreatív gondolkodásmódjuk.

Feladataink:
•

A gyermekek alkotó tevékenységéhez szükséges feltételek biztosítása az óvónő feladata.

•

A tevékenység sokféle anyagot, eszközt igényel, melynek összegyűjtéséhez a gyermekek és szülők segítségét is kérheti (különböző minőségű papírok, textilek, dugók, dobozok).

•

Fontos a jó minőségű, a gyermekek által könnyen megfogható, használható eszközök
biztosítása. Az eszközök kiválasztásánál az óvónő vegye figyelembe a gyermekek
életkori és egyéni sajátosságait. Ennek megfelelően a kisebbek számára vastag eszközöket és nagyméretű felületeket kell biztosítani. Minden csoportban legyenek balkezes
eszközök is.

•

Az eszközök, anyagok elhelyezése nyitott polcokon, kosarakban és más tárolókban
célszerű, hogy a gyermekek könnyen elő tudják venni ezeket. Az elkészült alkotások
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tárolására, nyitott polcok a praktikusak, ahol a gyermekek önállóan elhelyezhetik műveiket.
•

Az alkotó tevékenységhez a csendes, nyugodt asztalok az ideálisak. Az eszközöket a
gyermekek könnyen elérjék és karjuk szabadon mozoghasson, egymást ne lökjék meg.

•

A rajzolás, mintázás, kézi munka tevékenységeit a gyermekek a nap folyamán önállóan választhatják, és annyi időt tölthetnek vele, amennyihez kedvük van.

•

A gyermekek környezetükből spontán és az óvónő által szervezett megfigyelések során sokféle ismeretet, élményt szereznek, melyek alkotásra késztetik őket.

•

Kötetlen légkörben a gyermekek szívesen tevékenykednek, alkotnak. Az óvónő
együtt örüljön a gyermekekkel felfedezéseiknek, egyéni megoldásaiknak

•

A belső képek gazdagítása a mese, vers, ének, énekes játék eszközeivel.

•

A gyermeki élmény és fantázia világ gazdagításával a saját formanyelv, az alkotó alakító önkifejezés fejlődésének segítése.

•

A gyermeki ábrázolás ösztönzése alkotó légkör teremtésével, változatos lehetőségek
felkínálásával.

•

Az esztétikai érzékenység, a szép iránti nyitottság.

•

A környezet esztétikai alakítására és a vizuális esztétikai élmények befogadására való
fogékonyság megalapozása.

•

Az eszközök célszerű, biztonságos, takarékos, kreatív használatára szoktatás.

•

Az egyes technikákhoz kapcsolódó munkafogások, megoldások.

•

Az eszközök bemutatása, használatuk megnevezése.

• A gyermeki alkotások közösségi rendezvényeken való bemutatása, tehetségek bátorítása.
A nemzeti szimbólumok megjelenítése különböző technikákkal, figyelembe véve az életkori
sajátosságokat.
Az anyanyelvi nevelés feladatai:
A vizuális tevékenységekhez kapcsolódó verbális és nem verbális megnyilatkozásokkal a
spontán beszéd formáinak fejlesztése:
•

megszólítás,

•

szándéknyilvánítás és kérés,

•

tudakozódás,

•

különböző mondatfajták használata,
52

Helyi Óvodai Pedagógiai Program
•

aktív és passzív szókincs bővítése,

•

véleménynyilvánítás és döntés,

•

az ábrázoltak szóbeli elmondása,

•

formák és színek magyarázata,

•

a barkácsoláshoz szükséges eszközök és anyagok megnevezése,

•

kiállítás látogatáshoz kapcsolódó élmények megbeszélése.

Intézményi egyedi elvárás

•

A gyermek, ábrázoló tevékenységének fejlődése tükrözi ismereteit, képességeinek szintjét,
érzelmi megnyilvánulásait.

•

Az ábrázoló tevékenység fejlődését úgy segítheti az óvónő, hogy hagyja, a gyermek a saját
szintjén, a saját elgondolásai szerint, a saját élményeit alkossa meg. Csak akkor segítsen, ha
elakad vagy kéri a segítséget. Ebben az esetben se a felnőtt sémákat adja át a gyermeknek,
hanem az ő gondolataiba, elképzeléseibe helyezkedjen bele és így adjon technikai segítséget
vagy ötletet a továbblépésre.

•

A tevékenység a lényeg, nem az elkészült „mű”. A legfontosabb, hogy a gyermek örömmel
tevékenykedjen, újra és újra alkosson, próbálja megvalósítani elképzeléseit.

•

Tehetséggondozás érdekében gazdagító tevékenység zajlik a vizuális tevékenységben.

A fejlődés várható eredménye:
•

Rendelkezzenek koordinált szem- és kézmozgással.

•

Ismerjék az eszközök használatát, rendelkezzenek helyes ceruzafogással, tisztán tudják tartani az eszközöket.

•

Ismerjék a színeket, a sötét- és a világos színárnyalatokat.

•

Tudjanak képet alkotni élmény, emlékezet és elképzelés alapján

•

Emberábrázolásukban jelenjenek meg a jellemző jegyek, részformák és egyszerű
mozgások.

•

Tudjanak létrehozni és kifejezni elemi térviszonyokat.

•

Tudjanak formákat mintázni megfigyelés és emlékezet után.

•

Alkalmazzák mintakövetéssel a technikai eljárásokat.
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•

Díszítsenek tárgyakat saját elképzeléseik alapján.

•

Vegyenek részt a „műalkotások” létrehozásában.

•

Igényeljék a műalkotásokat a képi és plasztikai műalkotásokat is.

•

Tudjanak örülni saját és társaik alkotásainak.

•

Kreatívan alkalmazzák az anyagokat és az eszközöket.

•

Tudjanak beszélgetni az alkotásokról.

6. 8. Munkajellegű tevékenységek
Helye a nevelés folyamatában
A játékidőben, az élethelyzetekben, bármely tevékenységben adódik lehetőség a munkavégzésre. A gyermekek kezdetben önmagukért, saját szükségleteik kielégítéséért dolgoznak az
óvodapedagógus közreműködésével, majd később szívesen végeznek munkát társaikért is.

Célunk:
A gyermekek közösségi kapcsolatainak, kötelességtudatának kialakítása a gyermeki munkamegszerettetésén keresztül, pozitív tulajdonságokkal és készségekkel.

Feladataink:
•

A gyermek értékteremtő együttműködési képességeinek fejlesztése.

•

A munka az óvodás gyermek számára aktív tevékenység jellegű legyen. E területen
érzékelhetjük közvetlenül az erőfeszítés és az eredmény kapcsolatát, beláthatóságát,
elérhetőségét a gyermek számára.

•

Folytonos visszajelzéssel motiváljuk, ösztönözzük, megerősítjük a gyermeket.

•

Tényleges munkavégzést, azaz tevékenykedtetést jelentsenek. A gyermekek minden
munkát végezhessenek el, amihez kedvük van és testi épségük veszélyeztetése nélkül
képesek azt megvalósítani.

•

A gyermekek önkéntességét, megismerési vágyát, nyitottságát, aktivitását, érdeklődését tudatosan igyekszünk felhasználni nevelési céljaink megvalósításához.

•

A munka pozitív élmények átélésének forrása legyen, ez a biztosíték, hogy a gyermekek szívvel-lélekkel tevékenykedjenek.

•

A munkavégzés során biztosítsuk a teljes önállóságot, a biztonságot nyújtó felnőtt
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mellett.
•

A munkatevékenység a felkínált lehetőségek közül önállóan legyen választható.

•

Ne kényszerítsük a gyermekre a feladatot.

•

Váljon a csoport számára magától értetődő, természetes dologgá, hogy mindenki dolgozik, amikor szükséges és mindenki a kedvének, egyéniségének, képességének megfelelő munkát végezheti.

•

Nagyon fontos, hogy a munkavégzés ne időszakonkénti, hanem rendszeres, folyamatos legyen, ami beépül az óvodai mindennapokba.

•

A munkamegosztás során tanuljanak meg maguk dönteni, feladataikat egymás között
megosztani.

•

A nagyfokú önállóság, a döntési helyzetek és a döntési képességek gyakorlásának lehetőségei a gyermek életre való felkészítését szolgálják

A leggyakoribb munkafajták:
•

az óvodai életet végigkísérő önkiszolgáló munka, amely a gyermekek önállóságát, önfegyelmét, kitartását, feladattudatát fejleszti;

•

a játékban megjelenő, önmaguk és társaik valós szükségleteit kielégítő munkák, a
gyermekek önként vállalt, alkalmi tevékenységei (tízórai, saláta-készítés, sütés ...);

•

a csoporthagyományok ápolásához kapcsolódó munkák (ünnepi készülődések: takarítás, díszítés, a terem átrendezése, meglepetések-ajándékok készítése ..);

•

az élő környezet rendszeres ápolása (növények, állatok gondozása);

•

az önként vállalt és kisebb csoportokban is végezhető alkalmi megbízatások (a tevékenységközpontok rendjéért vállalt feladatok);

•

a játékfajtákkal egybeeső munkák (önként vállalt barkácsolás, a játékeszközök javítása ...);

•

együttműködés a szülőkkel, a csoportokért felvállalt munkában.

A tevékenységekhez kapcsolódó spontán beszédszituációkban (udvarias megszólítás, cselekvésre szólítás, utánzásra késztetés, kérés, buzdítás, dicséret verbális kifejezései) gyakorlása,
munkavégzéssel kapcsolatos fogalmak, ok-okozati összefüggések, műveletek megnevezése,
mondatba foglalása.
Az óvodák, községi óvodák, ezért a helyi adottságokat figyelembe véve a munkatevékenység
lehet még az udvar tisztántartása, a játékok tisztítása, rendben tartása, javítása, termések,
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magvak gyűjtése, terem rendezése, díszítés, élősarok gondozása, kerti munka.
Fontosnak tartjuk környezetünk védelmét, rendben tartását, szépítését a gyermekek aktív
részvételével.

Intézményi egyedi elvárás

•

A munka jellegű tevékenységeket az élet velejárójának, tapasztalatszerzésnek és a
környezetük megismerésének tekintjük.

•

Minden munka jellegű tevékenységnél fontos, hogy a közösen végzett munka igazi élményt
nyújtson

•

A játékkal sok vonatkozásban azonosságot mutató munka és munka jellegű játékos
tevékenységek, elsősorban a gyermekek saját személyükkel kapcsolatos önkiszolgálást és az
élethelyzetekben való közös együttműködést, a folyamatos megbízások rendszerét jelentik.
Örömforrásként sikerélményhez juttatja a gyermekeket, egyre önállóbbak,
magabiztosabbak lesznek.

7. Az óvoda hagyományos ünnepei, egyéb rendezvényei
Az óvodai ünnepek továbbra is kulcsfontosságúak maradnak a nevelőmunkában. Jó lehetőséget teremtenek a szülőkkel való kapcsolattartásra, együttműködésre. Rajtuk keresztül az óvoda
és az ott dolgozó óvónők, dajkák munkájáról hű képet alkotnak a szülők és a szélesebb nyilvánosság. Az ünneplés pedagógiai szempontból kiemelt lehetőséget kínál a nevelésnek, mert
rengeteg tevékenységi lehetőséget, esztétikai élményeket biztosít. Emellett elősegíti a közösségi érzések alakítását, a kooperáció és kommunikáció gyakorlását. Az ünnepek nagyobb aktivitásra, kreativitásra ösztönöznek, a hagyományok ápolására, kultúránk megismertetésére
adnak lehetőséget, amely a szülők aktív részvételével eredményesebb, sikeresebb lehet.
•

Az óvoda ünnepei, megemlékezései: mikulás, karácsony, farsang, húsvét, anyák napja,
évzáró, gyermeknap, a gyermekek név és születésnapja

•

Az óvodai kirándulások

•

Az óvoda és család közötti kapcsolat elmélyítésére adnak lehetőséget a munka délelőttök/délutánok megszervezése.
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•

Felkérésre részt veszünk a községi szintű megemlékezéseken.

•

A nevelőtestület óvodánként az év elején közösen átgondolja és meghatározza, hogy
az adott évben milyen formában tartja az ünnepeket, megemlékezéseket.

8. Az óvoda kapcsolatrendszere
8. 1. Az óvoda és család kapcsolata
Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. Ennek alapvető feltétele az egyenrangú nevelőtársi viszony, mely a bizalom és a kölcsönös segítségnyújtáson alapul. Az óvónő anyapótló szerepe, a szülők szemléletének gyermekeken keresztüli formálása egyre nagyobb feladatot ró ránk. Házirendünk tartalmazza a szülők
jogait és kötelességeit, amit a nevelési év első szülői értekezletén ismertetünk, és a szülők
számára nyilvánossá tesszük. A házirend 1 példányát beiratkozáskor a szülőknek átadjuk.
Programunkat a szülők igényeit figyelembe véve készítettük el. Beiratkozáskor, szülői értekezleten valamint a szülők kérésére tájékoztatást adunk a PP alapelveiről, céljairól, feladatairól.
A családokkal való együttműködésünk eredményesnek mondható, továbbra is az eddig bevált
kapcsolattartási formákat szeretnénk alkalmazni. Az információcserére alkalmasak a nyílt
napok, a közös ünnepek, a családlátogatások és a szülői értekezletek. Igény esetén fogadóórát
tartunk. Az aktuális tudnivalókat a faliújságon, vagy érkezéskor, távozáskor szóban tudjuk
közölni.
A szülői szervezet nagyban részese az eredményes együttműködésnek, kiemelkedő a koordináló szerepe és segítséget nyújt a különböző programok szervezésénél. A kapcsolattartás formáit és tartalmát évenként közösen tervben rögzítjük.

8. 2. Az óvoda és az iskola kapcsolata
Nevelési programunk céljának megvalósításával kívánjuk óvodás gyermekeinket alkalmassá
tenni az iskolai élet megkezdésére.
A két intézmény kapcsolatát a kölcsönös nyitottság, a bizalom, egymás munkájának ismerete
és megbecsülése kell, hogy jellemezze. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően lehetőséget
adunk a leendő elsős nevelőknek arra, hogy megismerkedhessenek az óvoda mindennapi életével, nevelési módszereivel, eszközeivel. A csoportvezető feladata, hogy az eddigi gyakor57
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latnak megfelelően az iskola előtt álló gyermekek ellátogassanak az iskolába, ismerkedjenek
tanítóikkal, pajtásaikkal, az iskola helyiségeivel, eszközeivel.

8. 3. Óvodák egyéb kapcsolatai
Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottság, Pedagógiai szakszolgálat
Fejlettségi szint megállapítása és optimális fejlesztési lehetőségek megkeresése érdekében
utalunk gyermekeket Szakértői Bizottsághoz. Iskolaérettségi vizsgálat végzése céljából és egyéb
szakembert igénylő problémák feltárására pedig Pedagógiai Szakszolgálathoz.

Egészségügyi szervek: óvodaorvos, fogorvos, védőnő,
A helyi egészségügyi szervekkel való kapcsolattartás rendjét az SZMSZ-ben szabályozzuk.

Fenntartó
Az óvodavezető alkalmankénti meghívottja a fenntartói üléseknek és községi szintű vezetői
megbeszéléseknek. Az óvoda munkájáról évente két alkalommal beszámolót készít.

Művelődési Ház
Az óvodák nyilvános rendezvényeikre díjmentesen igénybe vehetik a Művelődési Ház nagyteremét. Könyvtárában gyermekműsorokat, foglalkozást szervezhetnek és egyéb rendezvényeket (kiállítást) látogathatnak.

8. 4. Az intézményünk kapcsolatrendszere a referencia intézményi nyitottság
Nyitott, újszerű programok szervezésével igyekszünk a partnereinkkel szoros kapcsolattartásra, együttműködésre.
Hálózati tanulás: Szoros együttműködésben dolgozunk a térség óvodáival, a tagintézményekkel. Lehetőséget biztosítunk egymásnak szakmai tapasztalatcserére, műhelymunkára.
A rendszeres szakmai nevelőtestületi műhelymunka: Kölcsönös látogatásokat végzünk a csoportokban az éves munkaterv alapján. A hospitálásokat minden alkalommal elemző, értékelő
megbeszélés követi, mely segíti az egymástól való tanulást, az építőjellegű kritika elfogadását.
A pedagógusok változatos intézményközi együttműködésének elősegítése: Jeles napok, ren58
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dezvények alkalmával rendszeresen nyitunk a kistérség intézményei felé. Lehetőséget kínálunk a programokon való aktív részvételre.
A szolgáltatást igénybe vevő intézmények felkutatása és elérése: Adatbázissal rendelkezünk,
telefonos, internetes elérhetőség tekintetében, ezáltal megvalósul a gyors kapcsolatfelvétel.

9. Gyermekvédelem az óvodában
Alapelvek:
Az óvodában a gyermeket, vagy hozzátartozóit hátrányos megkülönböztetés nem érheti származása, vagyoni helyzete, színe, neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai nézete alapján.
Célunk:
•

Az esélyegyenlőség, valamint a gyermekeket megillető jogok biztosítása az óvodai
élet során, csoportközösségekben. A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének
csökkentése és a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése;

•

A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek időben kezdjék meg az általános iskolát.

Környezeti okok bemutatása:
o Sokgyermekes család:
▪

3 vagy több gyermek

o Szűkös lakásviszonyok:
▪

a család magas létszáma

▪

több generáció együttélése

o Szülők iskolázatlansága
o Nevelési hiányosságok:
▪

kettős nevelés

▪

felügyelet és gondozás hiánya

▪

helytelen bánásmód (brutalitás)

▪

érzelmi sivárság, közömbösség

▪

könnyelmű, felelőtlen életvitel
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▪

bűnöző családi háttér

o Negatív hatású baráti kör

Feladataink:
•

Az óvodai gyermekvédelmi felelősök koordinálják, segítik a gyermekvédelmi munkát,
akinek megkeresésének lehetőségéről a szülők az óvodai Házirendből, és szülői értekezleten szerezhetnek tudomást.

•

A gyermekekre vonatkozó védő- óvó előírásokat, a szülői jogokat és kötelességeket a
Házirend tartalmazza.

•

A gyermekvédelmi felelős évente Gyermekvédelmi tervet készít, mely az éves munkaterv melléklete.

•

Vezeti a HH, HHH, gyermekek nyilvántartását, feljegyzéseket készít.

•

Együttműködik a Gyermekjóléti Szolgálattal, részt vesz annak esetmegbeszélésein,
döntéseiben. Kapcsolatot tart a védőnővel, óvodaorvossal, háziorvosokkal, körzeti
megbízottal, Polgármesteri Hivatal gyámügyi előadójával.

•

A gyermekvédelmi munka alapja a családlátogatás, melyet minden óvodába kerülő
gyermeknél elvégeznek a csoport óvónői. Ennek keretében szociokulturális háttérvizsgálatot is végeznek. Szükség esetén jelzéssel élnek a gyermekvédelmi felelős felé, aki
környezettanulmányt készít a családokról és jelzéssel él a Gyermekjóléti Szolgálat felé,
ahol döntést hoznak a család gondozásáról, támogatásáról.

•

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében minden nevelési évben szükséges a családlátogatások elvégzése.

•

A csoport óvónői megfelelő szintű szocializációval elősegítik a gyermekek zökkenőmentes beilleszkedését a közösségbe, fejlesztési tervet készítenek az indulási hátrányok leküzdésére, kiemelten figyelve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre.

•

Szükség esetén megfelelő szakember javaslatát, segítségét kérik (logopédus, gyógypedagógus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, Szakértői Bizottság), melyet elfogadtatnak a szülővel is.

•

Nevelési, gondozási kérdésekben egyéni beszélgetéseket kezdeményeznek a csoport
óvónői az érintett szülők vonatkozásában.

•

A csoport óvónői és a gyermekjóléti szolgálat közötti kapcsolattartás, információcsere
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a gyermekvédelmi felelős közvetítésével történik
•

Kiegészítő programokat szervezünk, melyet a szülők igényeihez és lehetőségeihez
igazítunk. Ezen túl a rászoruló családok számára segítséget nyújtunk a szociális juttatásokhoz való hozzájutáshoz, illetve lehetővé tesszük a lehetőségek megismerését.

•

A rászoruló gyermekeket ruhaadományban részesítjük, valamint segítséget nyújtunk a
Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett jótékonysági akciók szervezésében.

•

Az óvodavezető figyelemmel kíséri, hogy a településen élő minden halmozottan hátrányos helyzetű gyermek minél korábban intézményi nevelésben részesüljön.

•

az óvoda világát nehezen elfogadó, ill. együtt nem működő, esetleg gyermeküket is elhanyagoló családokkal való, együttműködésre késztető kapcsolattartás.

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek biztosítása
A gyermekeink szociális háttere igen szélsőséges képet mutat.
Munkánk tervezésénél figyelembe kell vennünk 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.
A hátrányos helyzet esetenként a gyermek veszélyeztetettségét is magában hordja. Ők néha
csak tőlünk kapnak segítséget a világban való eligazodáshoz, a kultúra értékeinek megismeréséhez, lelki és testi fejlődésükhöz.

10. A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének programja
A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése során az alábbi dokumentumok használata ajánlott:
•

32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai és iskolai
nevelésének irányelveiről.

•

Az óvoda pedagógiai programja,

•

Óvodai kompetencia alapú programcsomag és ajánlásai

•

Ajánlások az értelmileg akadályozott gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez

•

Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermek (magatartászavar, részképesség zavar) kompetencia alapú fejlesztéséhez
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•

Ajánlások a beszédfogyatékos gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez

•

Ajánlások a mozgáskorlátozott gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez

•

Ajánlások a látássérült gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez

•

Ajánlások a nagyothalló gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez

•

Ajánlások az autizmussal élő gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez

Alapító Okirat szerint:
Nkt. 4. § /23 Sajátos nevelési igényű gyermek definiálása
Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral küzd.

A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésének pedagógiai feltételei:
•

A habilitációs és rehabilitációs tevékenység közös céljai

•

Az óvodai nevelés és fejlesztés elvei a sajátos nevelési igényű gyermekekre

•

Személyi feltételekkel kapcsolatos elvárások
o elfogadó óvodapedagógus
o gyógypedagógus, logopédus
o Befogadó környezet
o Csoporttársak el- és befogadóak
o Szülő el- és befogadó képessége

SNI gyermekek nevelésének irányelvei:
•

A sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítása,

•

A nevelés hatására a sérült kisgyermeknél is fejlődik az alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi élet, az együttműködés.

A sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása, a szükséges tárgyi feltételek, és segédeszközök megléte akkor biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, ha a napirend során a
gyermek mindig csak annyi segítséget kap, ami a további önálló cselekvéséhez szükséges.
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Intézményeinkben az alább felsorolt sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztését végezzük az Óvoda Alapító Okiratának megfelelően:
Értelmi fogyatékos gyermek (értelmileg akadályozott) együttnevelése az ép értelmű gyermekekkel történik, melynek eredményeként a spontán tanulást, a társakkal való együttműködést, a kommunikáció fejlődését a csoporttársakkal megélt élmények, tapasztalatok adják.
A fejlesztésének fő céljai speciális terápián keresztül a kommunikációs, szociális és kognitív
habilitációs nevelés.
Fejlesztés során szükséges az intenzív, jól strukturált és meglévő készségek használata, az egyéni
motiváció megteremtése, a gyermekhez speciálisan alkalmazható egyéni módszeren keresztül.
A fejlődési szint és a szociális alkalmazkodás követése egyéni tervekkel történik, speciális eszközök
és módszerek használatával, egyéni fejlesztési helyzetekben.
A speciális fejlesztésben együttműködik óvónő – gyógypedagógus – logopédus, fejlesztő
pedagógus.

Beszédfogyatékos gyermek
A fejlesztés az anyanyelvi nevelést középpontba állító, speciális terápiákat alkalmazó
intenzív, komplex nevelési környezetben valósul meg.
A speciális fejlesztésben együttműködik: óvónő-logopédus, szükség esetén gyógypedagógus,
fejlesztő pedagógus.
Pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek (magatartás-zavar, részképesség-zavar)
fejlesztése is az együttnevelés keretében történik. Pszichés zavar feltárása esetén, speciális
terápiák alkalmazásával, intenzív, komplex nevelési környezetben történik a fejlesztés. A speciális fejlesztésben együttműködik: óvónő-fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus.
Mozgásszervi fogyatékos gyermek közül azon gyermekeket, akik fejlesztésük során nem
igénylik az akadálymentes közlekedés feltételeinek meglétét.
A mozgásfejlesztést az óvodai foglalkozások körébe kell beilleszteni. Az elsajátított
mozgásminták rögzítése, a szükséges korrekciós helyzetek alkalmazása a napirend egészét
átszövő feladat.
A speciális fejlesztésben együttműködik: óvónő- gyógypedagógus- gyógytestnevelő.
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Érzékszervi fogyatékos
Gyengén látó látássérült gyermek
Speciális, gyermekre szabott pedagógiai feladatot meghatározza a látássérüléshez kapcsolódó
egyéb rendellenesség, fogyatékosság is. Kiemelt feladat az önkiszolgálás megtanítása, a személyi higiénia és a gyermek környezetében való biztonságos tájékozódás kialakítása. Az óvodai nevelés során mindvégig figyelembe kell venni a látássérült gyermek fizikai terhelhetőségét.
Az enyhébben hallássérült (nagyothalló) gyermek
Központi feladat – a korai pedagógiai és audiológiai gondozásra építve – a nyelvi
kommunikáció megalapozása, megindítása, fejlesztése az óvoda egész napi tevékenységébe
ágyazva.
A szocializációt segítő munkajellegű tevékenységbe is be kell vonni a hallássérült gyermeket.
Az integráció formája
Óvodáinkban az integrált fejlesztés a funkcionális teljes integráció szintjén valósul meg, mivel
minden gyermek a nevelés-oktatás teljes időtartamában együtt, egy csoportban tartózkodik. Az
illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményének figyelembevételével
az együttnevelés minden esetben egyéni fejlesztést is jelent.
A gyermek habilitációs és rehabilitációs fejlesztésének az alapja a szakértői bizottság szakértői
véleménye.
A gyermek egyéni vagy csoportos fejlesztése gyógypedagógiai kompetencia,amely tevékenység
team munkában valósul meg:
•

óvodapedagógus

•

gyógypedagógus

•

szülő

•

logopédus

•

pszichológus

•

fejlesztő pedagógus

A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésének pedagógiai feltételei
A habilitáció és rehabilitációs tevékenység közös céljai:
Rehabilitáció, habilitáció az a folyamat, melyben az SNI gyermek képessé válik arra, hogy elérje
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és fenntartsa a társadalmi integrációhoz (beilleszkedéshez) szükséges fizikai, érzékszervi, értelmi
és pszichikai állapotát egyénre szabott, tervezett, összetett fejlesztő tevékenység révén.
A habilitációs, rehabilitációs fejlesztő terápiák a pedagógiai programra, valamit az egyéni
fejlesztési tervekre épülnek, melyek hozzásegítik a gyermeket ahhoz, hogy:
•

a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd és egyéb fogyatékosságából, fakadó hiányzó vagy

•

sérült funkciók helyreálljanak vagy újak alakuljanak ki, a meglévő ép funkciók bevonásáva,

•

szükséges, speciális eszközök használatát megtanulják,

•

egyéni sikerek, tulajdonságok, funkciók kifejlődjenek, melyek alkalmassá teszik a társadalmi
integrációra.

Az óvodai nevelés és fejlesztés elvei az SNI gyermekekre vonatkozóan
•

Legyen integráló, átfogó, minden részletre kiterjedő, normalizáló, rugalmas, családra,
közösségre építő.

•

A fejlesztést csak komplex kivizsgálás után szabad elkezdeni.

•

Amennyiben részesült korai fejlesztésben, a korai fejlesztésre kell építeni.

•

A sérült funkciók miatt biztosítani kell a folyamatos stimulációt, kondicionálást, a fejlesztés
fokozatosságát, folyamatosságát, rendszerességét.

•

A fejlesztés tevékenységbe, cselekvésbe ágyazott legyen.

•

Kellő időt kell biztosítani a tevékenységhez.

•

Taktilis, mozgásos, látási, hallási ingerek változatos biztosításával történjen a tapasztalatok
szerzése.

•

Alapmozgások kialakítása, fejlesztése folyamatos legyen.

•

Szociális készségek fejlesztése kiemelt feladat legyen.

•

Az önkiszolgálás fejlesztése, tartós önállóságra nevelés állandóan jelen legyen.

•

Egyéni adottsághoz alkalmazkodó bánásmód.

•

Az elvárások igazodjanak a gyermek fejlődési üteméhez, a fejlesztés terhelje.

•

Team formában történő fejlesztés.

Differenciált fejlesztés egyéni fejlesztési terv keretében történik:
•

kiindulópontja az adott gyermek állapota (óvónői megfigyelések, szakemberek véleménye,
szülői tapasztalat),

•

fejlesztés fázisai, fejlesztési célok konkrétak legyenek,
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•

tartalmazza a diagnosztikus mérések helyét, idejét, módját,

•

a fejlesztési célok feladatok a belső tanulási (cselekvési) motiváció kialakulását, megerősítését célozzák,

•

illeszkedjen a helyi nevelési program és a kompetencia alapú programcsomag tevékenység
rendszerébe, és ez által fejlessze a gyermek személyes-, kognitív-, szociális és speciális
kompetenciáját.

Személyi feltételekkel kapcsolatos elvárások
- elfogadó óvodapedagógus,
- gyógypedagógus- logopédus,
- konduktor,
- Pedagógiai Szakszolgálat keretén belül utazó szakemberek.

Az együttműködés rendszeres konzultáció keretén belül valósul meg.

Feladata:
•Segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek fejlődését.
• Javaslatot tesz a gyógypedagógiai módszerek alkalmazására, egyéni szükséglethez
igazított módszerek kiválasztására, a gyermek igényeihez igazított környezet kialakítására.
•Speciális segédeszközök kiválasztásában segítséget ad.
•Az óvodapedagógus tapasztalatait, észrevételeit figyelembe veszi munkájában.
•Kapcsolatot tart a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek átadásával.
• Rendszeresen hospitál a csoportban.
• Közvetlenül foglalkozik a gyermekekkel, elsősorban azon a területen, amely csak az ő
kompetenciája.
•Koordinálja a rehabilitációs foglalkozásokban részt vevő más szakemberek munkáját
(logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, gyógytestnevelő)

Az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező befogadó óvodapedagógus:
•

Megfelelően tájékoztatja az óvoda pedagógusait, pedagógiai munkát segítőket, a szülőket az
SNI gyermekek befogadására, elfogadására.

•

Folyamatosan együttműködik a szülővel a segítő tanácsadás eszközével, melynek
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eredményeként kialakulhat a helyes szülői attitűd a gyermek elfogadásában, konfliktusainak
megoldásában, saját helyzetének képviseletében.
•

Folyamatosan képzi magát a szükséges pszichológiai, módszertani ismeretekben.

•

Rendelkezik a szükséges empátiával, toleranciával, érzékenységgel.

• Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, individuális módszereket, technikákat,
speciális fejlesztő eszközöket alkalmaz.
•Foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti a gyermek fejlesztésébe az adott szükségletekhez igazodó módszereket megválasztja.
•Alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedéshez, a fejlesztési folyamatot az adott gyermek egyéni szükségleteihez igazítja.
•

Együttműködik a különböző szakemberekkel.

Befogadó környezet biztosítása:
Az Óvodáink nevelőtestülete nyitott az integrált nevelésére, amennyiben azt a SNI gyermekek
szakértői véleménye azt lehetővé teszi, mert a nevelőmunkánkban eddig is jelen voltak az SNI
gyermekek. Általában az óvodai nevelés során derül ki a sajátos nevelési igény, a nevelőtestületből többen részt vettek szakirányú továbbképzéseken, akik képesek az integrált nevelésre
és elfogadó magatartással bírnak.
Nevelési programunkban az egészséges életmódra nevelés terén a másság jelenléte és elfogadása kiemelten megjelenik a nevelési célokban:
•

egészséges életmód alakítása,

•

érzelmi biztonság megteremtése,

•

közös tevékenységre, közös élményekre épülő fejlesztés,

•

érzelmi fejlesztés, tapasztalatszerzés, kommunikáció és kreativitás fejlesztése,

•

differenciált fejlesztés.

Személyes bánásmód alapelvei:
•

a gyermek személyiségének középpontba helyezése,

•

a gyermek értékeinek előtérbe helyezése,

•

a gyermek testi-lelki szükségleteinek elfogadása, kiépítése,

•

a gyermek önkibontakozásának elfogadása, elősegítése,
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•

a nevelőmunkánkat

segíti

gyógypedagógus,

logopédus,

fejlesztő

pedagógus,

gyógytestnevelő,
•

rendelkezünk a fejlesztéshez szükséges eszközökkel,

•

az óvoda-család kapcsolata partneri.

Csoporttársak el- és befogadó képessége
A Pedagógiai programban megfogalmazott közösségi magatartást, szocializációt kialakító és
fejlesztő pedagógiai feladatok megvalósítása során alakuljon ki a gyermekekben, hogy:
•

elfogadják a sajátos bánásmódot, igénylő társaikat,

•

vegyék észre milyen erőfeszítést, kell tenni a fogyatékos gyermeknek az eredmények
eléréséhez,

•

ismerjék meg mire képes a fogyatékos társuk, és milyen erősségei vannak,

•

legyen természetes számukra a segítőkészség, odafordulás.

Professzor Dr. Székely Lajos gondolatai
„a sajátos nevelési igényű gyermeknek az ép gyermekekkel együttes, integrált nevelése a
személyiségfejlesztés folyamatában azért jelentős, mert csak egy világ létezik. Nincs külön
világ az épek számára és más világ a sérültek számára.
A humanitás mércéje az, hogy valaki mennyire hajlandó beengedni őket abba a világba,
amelyben valamennyien élünk. A sérült embernek alapvető joga van az élethez, a legjobb
egészséghez, az önkibontakozáshoz, személyiségének védelméhez. Hinnünk kell egy befogadó világban, ahol mindenki egyaránt szereplője a hétköznapoknak és az ünnepeknek.”
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11. A gyermeki fejlődés mérése, értékelése
Mérési rendszer az óvodában
Vizsgálat megne-

Eszköz, módszer, doku-

vezése

A vizsgálatot végzi

Időszak

mentum

Beszédképesség
felmérése

Teljes vizsgálat

Logopédus

Teljes vizsgálat

Pedagógiai

Nevelési év: ősz

Iskolaérettségi
vizsgálat

Nevelési év: ősz-tavasz

szakszolgálat
Egészségügyi szű-

Testi- mozgás-és érzék-

rés

szervi szűrés

Orvos, védőnő

Fejlődési napló

Óvodapedagógus

Nevelési év: tavasz

Bemeneti mérés
Nevelési év: ősz

Egyéni fejlesztést
igénylő gyermekek

Családi háttér vizsgálata-

esetén – egyéni fej-

ok feltárás

Óvodapedagógus

A gyermek óvodába kerülésekor-

lesztési terv készíté-

október

se
Egyéni fejlesztő

A fejlettség mutatóinak

programok haté-

elemzése: munkalapok,

konyságának elem-

játéklapok, gyermek raj-

zése

zok alapján

Óvodapedagógus
Félévente

A gyermek fejlődésének
Kimeneti mérés

eredményei óvodáskor
végén
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A csoport egészére vonatkozó tervezések/ csoportnaplóban/
•

Projekt tervek- heti tervezések

•

Féléves értékelések

Intézményi egyedi elvárás
Programunk fontos eleme, jogszabály szerint, az óvodás gyermekek fejlődésének folyamatos
nyomonkövetése, az egyéni „Fejlődési napló” vezetése. Indokolt esetben s szülőnél a szakszolgálat
igénybevételét

kezdeményezzük.

Az

óvoda

a

gyermek

értelmi,

beszéd,

mozgásfejlődésének eredményét szükség szerint, de legalább félévente rögzíti.

12. Az óvoda nevelési programjának értékelése
A PP esetleges felülvizsgálatát, illetve módosítását teheti szükségessé:
•

Alap Község Önkormányzata Intézkedési Tervének felülvizsgálata

•

Jogszabályváltozások

A kötelező felülvizsgálat időpontja: 2019/2020. nevelési év

A Pedagógiai Program elfogadásának időpontja, 2018. év 08. hó 30. nap

Elfogadó Határozat száma:…………………………………………….
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Legitimációs záradék

Egyetértését nyilvánította: Óvodai Szülői Szervezet:
•

Alapi Óvoda

•

Alsószentiváni Óvoda

•

Sáregresi Óvoda

Véleményezte és elfogadta: A Nevelőtestület:
•

Alapi Óvoda

•

Alsószentiváni Óvoda

•

Sáregresi Óvoda

Érvényességi rendelkezések
Az óvodai nevelési program érvényességi ideje:
Érvényes: 2018. szeptember 01-től, visszavonásig

A helyi nevelési program módosításának lehetséges indokai:
•

hálózatbővítés, leépítés,

•

szervezeti átalakítás,

•

ha a nevelőtestület más program bevezetéséről dönt,

•

ha egyéb érdekegyeztető fórummódosítást javasol.

Előírás a programmódosítás előterjesztésére:
•

írásbeli előterjesztés az óvoda vezetőségének,

•

részletes szóbeli előterjesztés nevelőtestületi értekezleten.
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