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BEvEZETÓ

Az Óvodai nevelé s országos alapprogramja (továbbiakban: alapprogram) ahazu óvodai neve-

lé s törté net hagyományaira, óí é keite, í emzeti sajátosságaba, a pedagógiai é s pszichológiai

kutatások eredmé nyeire, a nevelé sügy nemzetközileg elismert gyakorlatára é pí Ne, Magyaror-

szág Alaptörvé nyé nek é rté keit é s Magyarország áItaI aláí rt nemzetközi szerződé sekben vállalt

kötelezettsé geket figyelembe vé ve - meghatározza amagyarországi óvodákban folyó pedagógi-

ai munka alapelveit.

Nevelé si programunk magábar- foglalja ahazai óvodai gyakorlat é rté keit, legjobb tapasztalatait,

Az Óvodai nevelé s országos alrapprogramjának figyelembevé telé vel ötvözi a mese - é s játé kpe-

dagőgia, a kompetenciafejleszes é s a Montessori pedagógia számunkra é rté kes elemeit.

Alapelvünk:játé k é s mese - ké t olyan varázseszköz, amellyel a legtöbb lelki é s szellemi táplá-

lé kot nyú jthatjuk a kisgyermekeknek, s amellyel a legbiztosabban vé rtezhetjük fel őket a fel-

nőttkorra

,, Semmilyen költemé ny _1em ké pes olyan finoman beszé lni aszí vhez, mint a mese."

(Herder)

Gyermekek Háza Óvoda nevelőtestülete
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1.óvooArnp

1.1. GyERmexxÉ pürux

Gyermekké ptinket az ENSZ á-taI l959-ben deklarált Gyermeki Jogok é s Sztiksé gletek Nyilat_

kozata, illetve azÓvodaineveié s országos alapprogramj ahatátozzameg. A Nyilatkozat megfo-

galmazza é s kimondja a gyenneki sziiksé gletek kielé gí té sé t é s a gyermeki jogok tiszteletben

tartását. Az Alapprogram meghaté rozza, hogy a gyermeket szeretetteljes gondoskodás, különle-

ges vé delem illeti meg.

Világunkban törté nő rohamos változások, a modem é let kihí vásai egyre siirgetőbbé  teszik a

gyermekek felké szí té sé t az é lebre. Egyre nagyobb felelőssé get jelent a szülők é s az óvodapeda-

gógusok té szé rőI megőrizni a gyermekkor nyugalmáú , derujé t é s ugyanakkor felvé rtezni a

gyermekeket mindazzal a tapxztalattal, amellyel elí gazodhatnak a világban. A gyermekeknek

í em az az igé nytik, hogy helpttiik cselekedjiink mi felnőttek, hanem az, hogy engedjiik őket

cselekedni é s önmagukat a maguk módja szerint kifejezni.

Minden gyermek egyedi, egyszeri é s megismé telhetetlen szemé lyisé g, ezé rt tisáeletet é rdemel,

joga van megkapnia mindaá, amire fejlődé sé hez sztiksé ge van. Ennek a fejlődé snek alapvető

felté tele a gyermeki öröm, me}nek több fonása van: amozgás, az eszté tikum, a tudás, é s leg_

főké ppen aszeretet.

Milyen legyen ez a gyermek? Egé szsé ges, kiegyensú lyozott, önálló, alkalmazkodó,

kapcsolatteremtő, barátkrr'ő, é rdeklődő, játé kos, tevé keny, kreatí v, empatikus,

toleránsn segí tőké szn cé ltudatos.

Minden gyermek asajátké pesregei szerinto annak figyelembevé telé vel nevelhetőo fejleszthető.

A felnőttek tetteikkel sugározzé k a felté tel né lküli szeretetet, s azt a gyermeknek oly fontos

biztonságé rzetet, "hogy tisztel_ek Té ged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek é s segí tek

Neked, ha sziiksé ged van a seg:tsé gemre."

Nevelőmunkiánk során arra töroksziittk,hogy az óvodások okos szeretetben, é rzelmi biztonság-

ban,szabad, nyugodt, elfogadó lé gkörben, sok szé p é lmé nnyel gazdagodvaé Ivezzé kazővodá-

ban töltött é veiket. Óvodáskorb an a cé l a játé kos formában törté nő komplex ké szsé gfejleszté s,

amely ré vé n minden gyermek ké pessé  válik az egé sz é leten át tartő tanulásra. A gyermekek

szálmfua különösen fontos az €mé ny é s az öröm hozzákapcsolása a tágabb é rtelemben vett ta-

nulas folyamatáú toz, a folyamatban való aktí v ré szvé tel lehetősé gé nek biáosí tásával, az elté rő

fejlődé si ütem figyelembevé telé vel, az esetlegesen meglé vő hátrányok csökkenté sé vel.

GYERMEKEK HAZA
pgoacóclet pRoGRAM

rósÁNyat GyERMEKEK gÁze óvooe
l l03 BUDAPEST KADA UTCA27-29.

]

I



Óvodai nevelé sünk gyermekklzpontu, befogadó, ennek megfelelően a gyelmeki szemé lyisé g

kibontakoz tatásár a törekszik.

Pedagógiai programunkat áthaja a mese- é s játé kpedagőgia, a kompetenciafejleszté s: az óvoda-

iskola átmenet, az irí egráció, erzelmi - erkölcsi nevelé s é s a játé k, az ővoda - család együttmű-

ködé se.

Pedagó giai meg győződé sünk:

Segí teni a gyermek aktivitását a legvé gső határokig, de nem kiszolgálni, hanem a\űoz segí teni,

hogy önálló legyen.

,, Erdő, mező, hegy , völgy falu - minden mesé l itt. A mesé k ftjldje ez - csuda-e,haszé p

csendesen mesemondóvá nő az a gyermek .. ."

(Benedek Elek)

z. óvooÁxr BEMuTATÁsA

Az óvoda hivatalos elnevezé se:

Kőbányai Gyermekek Háza Ól oda

Az óvoda cí me. telefonszáma:

1103 Budapest, Kada utca27-29.

telefon: 262-44-09

Az óvoda fenntartója. cí me. telefonszáma:

Budapest Kőbányai Önkormányzat

1102 Budapest, Szent LászIő ter 29.

telefon: 433-81-00

Az óvodai csoportok száma: 4
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Ovodánk Kőbánya családiházls övezeté ben helyezkedik el. A családok közötti szociológiai

különbsé gekpolarizáltak. A cslládok é letkörülmé nyeire a következők jellemzőek:

o kertes családi házban - lakótelepi lakásban - bé rlakásban é lők;
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egyszoba-konyhás komfor1 né lküli - összkomfortos lakásban é lők;

csonka családok - teljes családok - többgenerációs együtté lé s;

egy gyermekes - 3 vagy több gyermeket nevelő családok;

a szülők iskolázotts ágára jellemző, hogy akad olyan , aki az általános iskolát sem fe-

jeztebe, mí g egyetemet, foiskolátvé gzett szülők számais jelentős;

munkané lküli - egy keresetből é lő - aktí van dolgozó teljes családok;

a családok egy ré sn szabadidejé t tartalmas, közös tevé kenysé gekkel tölti el (p1.: ki-

rándulás, mú zeumlátogatás, stb.) mí g a többiek legfontosabb közös időtölté se a tele-

viziő né zé se;

jelentős a hátrányos helyzetű é s veszé lyeztetett helyzetű gyermekek (családok) szá-

ma.

Úgy gondoljuk, hogy minden:salád közvetí t valamilyen é rté ket a gyermekek felé , mé g akkor

is, ha nem minden funkcióját teljesí ti maradé ktalanul. Nem a családok helyett, hanem veliik

együtt szeretné nk megoldani ajelentkező gondokat.Meggyőződé sünk, hogy a család semmivel

sem helyettesí thető örömforrás a gyermekek é s a felnőttek szé tmára egyaránt. Óvodank nyitott-

sága, mint elv, befolyásolja az óvoda kapcsolatainak kialakí tását, a családoktól a közvetlen

partnerekkel való együttműködesig.

Inté zmé nyiink 1896. óta üzemcl, 20O2.augusztus l-jé től 2llz.jú nius 30-ig összevontan műkö-

dött a Kada Mihály Általános Iskolával, 2}I2,jú lius 1- jé től ú jra önállóan működik. A 4 óvodai

csoport osáatlan (vegyes) szewezé sű. Ezekben a csoportokban nagy &zelmí  biztonságot é lnek

meg a gyermekek. Az nj gyermekek óvodai é leté nek megkezdé se zökkenőmentesebben zajlik.

Az együttlé t örömforrás, az áté lt örömöknek, sikereknek "nagyobb a hőfoka". A testvé rek

együttlé te é rzelmi gazdagodást nyú jt. A nagyok tudnak "anyáskodni" - a kicsik általuk is vé dett_

sé get é reznek. Az óvodapedagógusnak több lehetősé ge van a pozití v megerősí té sekre, dicsé re-

tekre, termé szetes ösztönzé sre. Intenzí vebben segí t a különbözősé g elfogadásában, ennek tuda-

tos é brentartásában. Tartalmasabb a csoport játé ka. A testvé rek "hazaviszik" é s ú jrajátsáatják

közös é lmé nyeiket, tudnak róla beszé lni, tudnak másnapra terveket szőni. Motiváltabbak a sze-

repjáté kra. Minden korosztály toleranciája optimálisan fejlődik. A kicsik szé tmé ra a nagyok

modellt, htnőeú tjelentenek. Sokoldalú an fejlődik a gyermekek é nké pe. A szocializációs fo-

lyamatok felgyorsulnak, stabilizálódásukra is nagyobb az esé ly. Nagyobb a ké rdezé si é s a köz-

lé si igé ny, a "kibeszé lé s" é s megbeszé lé s lehetősé ge. Fokozódik a figyelmük egymásra. Lexiká_

lis tudásuk erőlteté s né lkül sokszorozódik. Az együttlé t erőfeszí té sre, teljesí tmé nyre ösztönöz.

Segí ti é s fejleszti a felelőssé gptzé s kialakulását. Egé szsé gesen fejleszti az összehasonlí tó é s

a
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a

o

o
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differenciálóké pessé get. Az ok-okozati folyamatok hamarabb ttsztazódnak. A csoportokban

jelen van a "kicsi voltam, nagy leszek"o vagyis a mú lt é s a jövő.

2.í . szEMÉ lv relTÉ TELEK

Óvodtí nkban a nevelőmunka kdzé ppontj ábanagyermek áll.

Az ővodareggel 600 - tól este 1800 - ighrtnyitva. Az ővodaegé sznapos nyiVatartásához iga-

zodvaminden óvodai csoportú an 2 felsőfokú  szakirányu (óvodapedagógus) vé gzettsé gű peda-

gógus vé gzi a nevelőmunkát. A 4 óvodai csoportban 8 óvodapedagógus é s 1 fő fejlesáőpeda-

gógus dolgozik, nevelőtestiilet-_ink az alábbi szakmai kompetenciakkal rendelkezik: óvodapeda-

gógusi föiskolai vé gzettsé g, vazető óvodapedagógusi szakvizsga, Montessori pedagógia szak-

ismerete, gyógytestnevelői szakismeret, fejlesztőpedagógia szakismeret, kompetencia alaptt

óvodai nevelé s, gyermektánc, művé szeti nevelé s.

Az óvodapedagógusok magatttásanak meg kell felelni a következő pedagógia elvárásoknak:

a gyermeket szerető pedagógusnak feladata a gyermekek megfigyelé se, ennek alapjan a gyer-

mekek mé ly ismerete. Minden gyermekben meg kell látnia a jőt, a fejlődé s lehetősé gé t. Figye-

lembe kell venni a gyermeket sajátosságait, különböző adottságaikat, é s a szociális hátteret.

Mindenkor fel kell ismernie a segí tsé gnyú jtás megfelelő idejé t é s mé rté ké t, a fejleszté s módját

é s feladatait. Tisztelnie kell a gyermekbenaz embert é s egymás tiszteleté re kell nevelni őket.

Megielené se legyen mindig eszté tikus, csinos. Szava halk, beszé de helyes é s kedves, de nem

kedveskedő.

Egy gyermekcsoport é leté t ké t óvodapedagógus fuányttja. Az óvónői parok tudjanak egyiitt ter-

vezti, tudjanak összehangoltan, feladatokat megosáva dolgozni. Legyenek ké pesek nevelé si

elveiket é  s nevelé si gyakorlatui< at egy eztetni.

Az óvodapedagógusoknak leg_*en igé nytik az önmú velé sre, a körülmé nyekhbz ké pest teremtse-

nek lehetősé get a szakmai tájé kozottságuknak, szaktudásuknak fejleszté sé hez. A vállalt cé lok

teljesí té sé hez a következő szd<ismeretek megszerzé sé t preferalja nevelőtestülettink: tehetsé g-

gondozás, mesepedagőgia, jalé kpedagógia, fejlesztőpedagógia, , gyermekvé delem, szaké rtő,

drámapedagógia, kompetencia- alapú  oktatási ké pzé sek.

Az óvodapedagógusok munkfuát szakrké pzeí t dajkak segí tik, a közössé gi é let é s az egé szsé ges

é letmód szokásainak kialakí tásaban, megtervezé sé ben é s é rté kelé sé ben.

Az óvodai nevelé si feladatokban pedagógiai asszisáens segí ti a nevelők munkáját.

Az óvodavezető mellett óvodatitkár dolgozik.

cyBRvnrprgÁza
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Az óvodapedagógusok munkfiát é s a gyermekek fejlődé sé t logopé dus é s pszichológus segí ti

heti rendszeressé ggel.

A ryermekek é leté ben az egyik legjelentősebb változás, amely felszí nre hozza lelki

teherbí róké pessigtiket is, az óvodából az iskolába való átmenet. Az átmenet nehé zsé geinek,

problé máinak megoldását ttársiskolánkkal való szoros, partneri együttműködé sben találtuk meg.

A Kőbányai Kada Mihály Áftalános Iskola igazgatőjával, taní tóival sikerült kialakí tani egy

közvetlen, a pedagógiai progmmmal is megegyező együttműködé st. A kölcsönös é rdeklődé s

hozzájwul egymás nevelé si cóljainak, elké pzelé seinek megismeré sé hez, óvodás gyermekeink

zökkenőmentes isko lake zdé sé hez.

2.2. TÁRGY! FELTÉ TELEK

Az ővodarendelkezik a helyi revelé si pro$am megvalósí t ásálhozsztiksé ges targyifelté telekkel.

Az óvoda é pülete, udvara, kertje, berendezé se oly módon van kialakí tva, hogy szolgáIja a

gyermekek biztonságát, ké nye_mé t, megfeleljen testmé reteiknek, biztosí tsa egé szsé gtik megőr-

zé sé t, fejlődé sé t. A helyi adottságokkal rendelkező kömyezet lehetővé  teszi mozgás- é s :áté k-

igé nyiik kielé gí té sé t, a gyermekeket harmóniát átasztő szí nekkel, formákkal, anyagokkal veszi

körül. A targyi felszerelé seket, amelyeket a gyermekek használnak, számukrahozzé fé rhető mó-

don é s a gyermekek biztonságára figyelemmel vannak elhelyezve.

Pedagógiai programunkat a csoportszobák hagyomanyos berendezé se hatuozza meg Maria

Montessori pedagógiájából eredően: gyermekmé retű bú torok, nyitott polcok, termé szetsarok,

mese-sarok, gyermekmé retti eszközök az önkiszolgáláshoz, takadtáshoz, é llat- é s növé nygon-

dozásltoz. Mindezekhez l'artozik a babaszoba-babakonyha, hagyományos óvodai játé kszerek,

rujz- é s barkácsoló eszközök.

3. A NEVELES CÉ uA, FELADATAI

3.1. óvoDAI NEVELÉ süNr cÉ r,.ra

Óvodai nevelé siink cé lla az, hogy elősegí tse az óvodások sokoldalú , harmonikus fejlődé sé t, a

gyermeki szemé lyisé g kibonta<ozását, a hátranyok csökkenté sé t, az é letkori é s egyé ni sajátos-

ságok, valamint az elterő fej_ődé si ütem figyelembevé telé vel (ideé rtve a kiemelt figyelmet

igé nylő gyermekek ellátását isj. Cé lunk a kulcskompetenciák fejlesáé sé ve| az é lethosszig tartó

tanulás megalapozása, mely a trdás alapí ttí rsadalom megteremté sé nek egyik felté tele.
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Pedagógiai cé lunk: nyugodt, bé ké s lé gkörben egymással toleráns, segí tőké sz, tevé keny ryenne-

kek nevelé se. Pedagógiai magatartásunkkal é s a megfelelő kömyezet kialakí tásával biztosí tjuk

az egé szsé ges é letvitelt, a gprmekek szocializációját, ké pessé geik differenciált fejleszté sé t,

é rzelmí  világuk gazdagí tásat, e szé p iránti vonzalmuk kiatakí tását. Cé lunk, hogy saját tapaszta-

latok alapján tegyenek szert a gyermekek miné l biáonságosabb alapvető ismeretekre, problé -

mamegoldó gondolkodásra.

Nevelé siink cé Ija a családias, derűs lé gkörben folytatott nevelőmunka, amely változatos tevé -

kenysé ggel segí ti elő a gyermekek fejlődé sé t, s felké szí ti őket az iskolai é letre.

3.2. NEVElÉ sl elvElNK

Az óvodáskoru gyermek nevelé sé nek elsődleges szí ntere a család.

Az óvoda a családi nevelé s kie3é szí tője, a gyermek harmadik é leté vé től az iskolába lé pé sig.

Az ővoda pedagógiai tevé kenysé grendszere é s tárgyi környezete biztosí tja az óvodáskoru

gyermek fej lődé sé nek é s nevelé sé nek legmegfelelőbb felté teleit.

Az óvodában, miközben az teljesí ti a funkcióit (óvó-vé dő, szociális, nevelő-

szemé lyisé gfejlesztő), a gyerrrrekekben megteremtődnek a következő é letszakaszba (a kisisko-

láskorba) valő átlé pé s belső psdchikus felté telei.

A gyermeki szemé lyisé get elfo3adás, tisztelet, szeí etet, megbecsülé s é s bizalom övezi.

A nevelé s lehetővé  teszi é s se§ti a gyermek szemé lyisé gfejlődé sé t, a gyermek egyé ni ké szsé ge-

inek é s ké pessé geinek kibont akozását.

Az óvodai nevelé sben'alkalrc-azott pedagógiai hatásoknak a gyermek szemé lyisé gé hez kell

igazodniuk.

A játé kban feldolgozott é tzé ki é s é rzelmi tapasztalatok é s a játé kban is megnyilvanuló utárzási

ké szteté s fejlesztik a gyermeket a legjobban. Ehhez tarsul világrendező, ví gasztaló erejé vel a

mese - a mindennapos mesé lé s.

A gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a neki megfelelő gondoskodást é s nevelé st.

Olyan nyitott é s rugalmas rendszerben fejlődhessen, mely igazodik egyé ni sziiksé gleteihez,

é letkori é s egyé ni sajátosságaihoz, fejlődé si ütemé hez.

Óvodás é letkorban a nevelé s eszközei közül a játé k a gyermek egyik legelemibb pszichikus

sztiksé glete. Ebből következőe:r a gyennek 7 - 9 óra napi játé ksztiksé gleté t ki kell elé gí teni, é s

meg kell hagyni a játé k semrrú  mással nem helyettesí thető szerepé t, funkcióját. A 3-6-7 é ves

gyermek lé tformája a játé k. Ezen kereszttitapasztalja meg a köriilötte lé vő világ sokszí nűsé gé t,

cypRvpxBrgÁz,q.
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szerzi ismereteit, tanul, jut örönökhöz, sikeré lmé nyekhez. A játé k a gyermek szátmfuaa legfőbb

é lmé nyfonáso ugyanakkor a samé lyisé g fejleszté sé nek szí ntere, a tanulás, a ké szsé g- é s ké pes-

sé gfejlesáé s leghaté konyabb rnódj a.

A munka jellegű tevé kenysé g is tartalmaz játé kos elemeket. Az önké nt vállalt feladatok,

munkafolyamatokvé gzé se sorin megé li a gyermek a közössé gé rtvalő tevé kenykedé s örömé t is,

ami normák, é rté kek, szabályok kialakulásráho z vezet.

A valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg, é s cselekvé sen keresztiil sajátí t el. Ennek

é rdeké ben fontos, hogy miné l löbb tapasztalathoz jusson, é lmé nyeket é lhessen át, é s termé sze-

tgs kí váncsiságát kielé gí thesse. Ezé rt a játekbaintegrált önké ntes é s cselekvé ses tanulás azővo-

dai tanulás ú tja.

Az óvodában komplex nevelé s folyik. A nevelé si teriiletek elmé letileg differenciáltak, elkülö-

nültek, a gyakorlatban azonban a taryyi koncentráció elvé nek megfelelően egysé get alkotnak.

Nevelé si cé l a gyermeki aktivi:ás, motiváltság, kí váncsiság é brentartása é s kielé gí té se, a kreati-

vitas előté rbe helyezé se é s a kcmpetencí aé rzé s kialakí tása, fenntartása.

Az óvodapedagógus az ismeretek tapasztalati ú ton törté nő megszerzé sé hez segí ti hozzá a

gyermeket. Megteremti annak a lehetősé gé t, hogy a gyermek a játé kon, a mesé n, a művé szete-

ken, az alkotómunké n, saját tcvé kenysé gé n keresztül szereáesse meg azokat az é lmé nyeket,

amelyek megnyitjrák, é s é bren -artjé k benne avágyat a környező világ megismeré sé re, a tanulás

örömé nek áté lé sé re. Ebben az é letkorban az igazi ismeret az, anit a gyermek önmaga szerez

meg. Mindennek az alapja, hcgy a gyermek é rdeklődé sé re é s cselekvé sé re, előzetes tudásáta,

tapasztalataira é püljön az ismeretanyagot is tartalmazó tevé kenysé grendszer.

A gyermek fejlődé sé nek alapja, hogy feltő, óvó, gondoskodó szeretet, folytonos, stabil biáon_

ság vegye körül. Egyé ni, diffe:enciált bránásmód sziiksé ges a szemé lyes, bensősé ges kapcsolat

kialakí tásahoz, aanely minden gyermeket megillet.

Az anyanyelvi nevelé s áthatja az ővodai nevelé st, tartalmaa nevelé s eszközeinek é s a gyermeki

tevé kenysé grendszernek, ezé rt kiemelt j elentősé ggel bí r.

A sajátos nevelé si igé nyu gyermek is teljes é rté kű ember. Joga, hogy megfelelő, elfogadó,

ugyanakkor fejlesztő hatású  környezetben é ljen, fejlődjön. A gyerekek őszinté n elfogadják,

tolerá|ak a sajátos bánásmódot igé nylő tarsaikat, a gyengé bbekhez való közeledé s é s segí tő-

ké szsé g termé szetes számukra. Olyan pedagógiai kömyezetet kell kialakí tania az ővodának,

ahol a másság felé  fordulás mindenkinek termé szetessé  válik.

Az óvodáskoru gyermek magatartásé ú . é tzelmei befolyásoljak. Ezé rt fontos, hogy a más gyer-

mekekkel é s felnőttekkel valé  kapcsolatok során pozití v, kedvező hatások, é lmé nyek é rjé k.
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Nevelé si cé l, hogy a gyermek az óvodapedagógusokban é s az óvodában dolgozókban tarsra, ha

kell, termé  szetes támas zt a találj on.

A közössé gi nevelé s alapelve, hogy a gyermek, mint egyé n taláIja meg helyé t a közössé gben.

Nevelé si cé l, hogy a gyermekrrek igé nyé vé  váljé k a csoporttal való együttműködé s, ugyanakkor

- ha arra van igé nye - egyedül is tevé kenykedhessen. Ilyenkor a többiek alkalmazkodjanak hoz-

zá, A társas kapcsolatok alaktrlásanak legfőbb eszköze elsősorban a játé k, ezt követik a közös

tevé kenysé gek, a közösen vé gzett feladatok, a különböző szervezeti keretekben megvalósuló

tanulási formak.

A gyermek szé tmfuabiztonságot nyujt a megalapozott é s következetes, ám rugalmasan kezelt

szokásrendszer. Segí t neki ab:an, hogy a körülötte lé vő szűkebb é s tágabb környezetbei az

emberi é rintkezé s alapvető szabályait elsajátí thassa. A szokásrendszerben é s az együtté lé sből

fakadó interakciókon keresztü] fejlődik normarendszere, mely a további fejlődé si szakasznako

az iskoláskonakazalapja, s egyben a felnőtté  válás felté tele is.

Nevelé si cé l az adekvát é s rerdszeres é letritmus, a megfelelő napirend kialakí tása. A helyes

tisztálkodási é s táplálkozási szokások kialakí tásában fontos szerepe yan az óvodapedagógusok-

nak é s a dajkáknak. A felfokozoltmozgásigé ny a gyermek é letkori sajátosságai,közé tzrtozik.

Ennek kielé gí té se az óvodapedagógus feladata.

A tágabb é s szűkebb kömyezel közvetlen, tapasztalati ú ton törté nő megismeré sé vel lehet elé rni,

hogy a gyermek tisztelje a körryezeté t, é s báú ran alakí tsa azt ané Iknl, hogy kárt okozna benne.

Nevelé si cé lunk, hogy az óvodáskoru gyermekek környezettudatos viselkedé sé t megalapozzllk.

Ebben a folyamatban a gyemreket körülvevő felnőttek, a szijlő, a pedagógus, a dajka pé ldája

elengedhetetlen.

Nevelé si elvtink a primer prevenció lehetősé geink alkalmazásaaz óvodai gyermekvé delemben:

a,) egé szsé gügyi, mentálhigié né s, baleset-é s kömyezetvé delem,

b.) családgondozás.

Az óvodapedagógus modell-sarepe meghatfuoző: meleg, elfogadó attitú d; önismeret, a nevelő

hatások tudatos szervezé se jel-emzi; magatartása denis, barátságos, szeretetteljes, őszinte, kö-

vetkezetes, határozott; törekszik a gyermekek megismeré sé re; tolerans; kellő empátiával,iga-

zságosan é s differenciáltan, az é letkori é s egyé ni sajátosságail<hoz igazodva nevelik a gyenne-

keket.

Nevelé si programunk által meghaté rozoltelveket a Budapest X. keriilet óvodapedagógusai által

elfogadott SZAKMAI ETIKAI XÓUBX szellemé ben folytatjuk.
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3.3. AZ óvoo,q.pnuncócus Bs A NEvELővtuNxÁr rözvBrr,nNür, srcí tőr,
A DAJKA, A PnUaCÓGIAI ASSZISZTENSO AZ ÓVOOIPSZICHOLÓCUS

Bcyürrnnú rölnsnNEK SZAKMAI ALArELVEI, TARTALMA

ELVEK:
A nevelé s eredmé nyessé ge az ovodapedagógus é s a nevelőmunkát közvetlenül segí tők közös,

összehangolt munkáj án alapszik.

A nevelé s tudatos segí té se é rdeké ben a szal<ké pzett segí tőnek ismernie kell a nevelé s cé ljé ú ., fela-

datát, módszereit.

Rendelkezzenek azokkal az alzpvető ismeretekkel, hogy a gyermekek közötti elté ré sek termé sze-

tesek é s állandóan jelen vannak a fejlődé s folyamatában.

Egyé rlelművé  kell tenni a dajka, a pedagógiai asszisztens, az óvodapszichológus számára, mely

esetekben kompetens, mely esetekben segí tő a szerepe.

Konkré tan körül kell határolni mi a feladata, é s mely feladatok teljesí té se az ővodapedagógus

hatásköre.

Lelkileg egé szsé ges felnőtt ké pes felelőssé get vállalni a fejlődő szemé lyisé gű óvodás gyerekeké rt.

FELADATOK:

A nevelőmunkát segí tők folyanatos belső é s külső továbbké pzé sé ről gondoskodjon az óvoda

vezeté se.

Szüksé ges a mentálhigié né s ismereteket valamint a kommunikációs kultú rát fejleszteni.

Az óvodapedagógus nyú jtson elmé leti é s gyakorlati ismeretet, segí tsé get pedagógiai-

módszertani é s egyé b ké rdé sekben.

o,:"";,1*:, 
;:: ffi ffi ;, ;Tfi :;luo,],, 

",u",
a gyerekekről kapott információk felettesei felé  való továbbí tásában,

. az óvoda vagyonvé delmé ben,

o a munkaköri feladatainak szakszerű teljesí té sé ben,

. saját szakmai é s önké pzé sé ben,

o munkakapcsolatainak é pí té sé ben é s ápolásában,

o lelki egé szsé gé nek vé delmé ben, elfogadó, befogadó attitűdjé nek kié pí té sé ben

A nevelőmunkát segí tő szerepet tölt be:

. az óvoda alap é s kiegé szí tő feladatainakteljesí té sé ben,

cypRHaerBrHÁze rósÁNyru GyERMEKEKHÁza óvooa
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. az óvoda nevelő é s szemé lyisé gfejlesztő funkciójának megvalósí tásában,

. az óvoda minósé gi szofuáltatást nyujtó feladatainak ellátásában,

. az óvoda általkitűzatt minősé gcé lok elé ré sé ben,

. a gyerekek hátránykomlenzálásának folyamatában,

. a gyermekek tehetsé ggc,ndozásában,

. a gyerekek egyé ni báná;módot igé nylő feladatellátása során,

o a szülőkkel való együttműködé sben.

3.3.1. A DAJKA KIEMELT FELADATAI

Az őv o dape d agó gus se g í tőtárs aké r,í  v é  gzi feladatát.

o Biztosí tj a apedagőgiai munkához szüksé ges higié né s felté teleket.

o közreműködik a gyermek egé sz napi gondozásában a környezet rendjé nek, tisztaságá-

nak megteremté sé ben.

o Elláüa a kömyezetgoncozási é s baleset-megelőzé si teendőket, kisebb balesetekné l első-

segé lyt nyujt.

o Munkáját a gyermekek óvodai napirendjé hez igazodva az ővőnők irányí tása mellett

szewezi é s vé gzi.

. Gyermekszerető viselkedé sé vel, szemé lyi gondozottságával, kommunikációs é s be-

szé dmintájávalhatazővodásgyermekekfejlődé sé re.

o Tiszteli a gyermeket, a :zilőt, kapcsolataira atapintat, az elfogadás a jellemző.

o A tudomására jutott pedagógiai információkat titokké nt kezeli

o Nevelé si ké rdé sekben u é rdeklődő szülőket tapintatosan az ővodapedagógushoz irá-

nyí tja.

o kellő nevelé si é s fejlőcé s-lé lektani ismeretek birtokában vé gzi gyermekgondozási fela-

datait.

. Azinté zmé ny kömyezeté nek higié né s biztosí tásával az ott folyó nevelé si törté né sekben

é s a napirend feladataiban közvetlenülhozzájárul a nevelőmunka felté teleinek megte-

remté sé hez.
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3.3.2. A pEDAGócnI ASSzSzTENS KIEMELT FELADATAI

. A pedagógiai assziszteí rs általános pedagógiai asszisztensi feladatai kereté ben átveszi,

átadja a tanulót a szülő .ől, gondozótól , a pedagőgussal egyeztetve táj é ko ztatja a szilőt a

gyermeket é rintő napi e semé nyekről.

Ré szt vesz a szflői é rtekezleteken, esetenké nt családlátogatáson, a te-

amlmunkaközössé gi megbeszé lé seken, inté zmé nyi é rtekezleteken.

o közreműködik az inté zmé ny rendezvé nyeinek szervezé sé ben, lebonyolí tásában, fel-

ügyeli a rábí zott gyermekeket, vigyáz a testi é psé gükre.

o Felismeri az alapvető elsősegé lynyú jtást igé nylő, az orvosi segí tsé get igé nylő helyzete-

ket. Jelzi az inté zkedé s szüksé gessé gé t.

o Inté zmé nyen kí vüli fog-alkozások, programok helyszí neire, kirándulásokra, tanulmányi

sé tákra, erdei iskolában stb. kí sé ri a gyermekeket.

o Tevé kenyen ré szt vesz a gyermek öltözködé si, é tkezé si szokásainak kialakí tásában (terí -

té s, evőeszközök hasznáIata stb.). Ellenőrzi a gyermek higié né s é s önkiszolgálási tevé -

kenysé gé t. Szüksé g sze:int konigálja. Szervezi, felügyeli a csoportos é tkezé seket.

o Ellenőrzi a gyermekek í ltal hasznáIt helyisé gek rendjé t, tisztaságát, orvosi előí rásoknak

megfelelően gyógyszer. ad be, orvosi ellátást nem igé nylő sé rülé seket lát eL,Lázatmé t,

felügyeli a beteget, sé ri,iltet.

o segí ti a gyermeket az áha|ánosan használt győgyászati segé deszközök használatában,

ré szt vesz a gyermekek inté zmé nyen belüli, illetve kí vüli szabadidős programjainak

szervezé sé ben, előké szité sé ben (terem berendezé se, eszközök, anyagok előké szí té se

stb.).

o A pedagógus irányitásLval közreműködik a tanulót fejlesztő, korrekciós tevé kenysé g-

ben, egyé nileg segí t a g,lermeknek a foglalkozásokon.

,:;ff 
::;Hff]n j::*;i::--,}I1iffi í 1;,ffi:,ff l, 

jáí é k,

o közreműködik adminisztrációs teendők ellátásában, a dokumentumok elké szí té sé ben.

3 .3 .3 . AZ ÓvooaoSZICHoL ÓGUS KIEMELT FALADATAI

o Ellátja törvé ny által meghatározott feladatokat, amelyek elsődleges cé lja a gyermek,

szemé lyisé gfejleszté se, lelki egé szsé gvé delme, továbbá a nevelő-oktató munka haté -

konyságának segí té se.
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Közvetlen segí tsé get n;ú jt a pedagógusoknak a nevelő-oktató munkahoz.

A gyermekekkel, közvetlenül, egyé ni vagy csoportos foglalkozásokkereté ben közremű-

ködik a gyermekek beilleszkedé sé t, tarsas kapcsolatait javí tő inté zkedé sekben.

Megszervezi azokat a pszichológiai jellegű szú rővizsgálatokat, amelyek a ké pessé gvizs-

gálatok, szociometriu vizsgé latok, tanulási szokásoko tanulási motiváció vizsgé laté nak

köré be tartoznak, yagy a beilleszkedé si, magatartási, tanulási nehé zsé gek megelőzé se

é rdeké ben szüksé gesek.

Megszervezi amentáiligié né s preventí v feladatokat az inté zmé nyben az egyé n, a gyer-

mekcsoport,é sazinté zné nyiszewezetszintjé n,

Megszerve zí  az inté zmé nyben az egé szsé gfejleszté ssel, a nevelőmunka, , az inté zmé ny-

ben é szlelt szemé lyköz_ konfliktusok é s az erőszakjelensé gek megoldásával kapcsolatos

pszichológiai té májú  feladatokat,

Megszervezi al<rí zistarácsadást a következő vé ratlan sú lyos é lethelyzetekben: korkárs_

haláleset, váratlan családi ktí zishelyzet, továbbá terápiás vagy más kezelé s sziiksé gessé -

ge eseté n továbbiranyí r a pedagógiai szakszolgálathoz vagy más szakellátást biáosí tó

inté zmé nyhez, valamint

A kiemelten tehetsé ges gyermek, tanuló tehetsé ggondozásában a pedagógusokkal é s a

pedagógiai szakszolgálat szakemberé vel közösen kidolgozza az egytittműködé s é s az eI-

látás kereteit.

Szűré seket, ví zsgáIatokat, tré ningeket, egyé ni é s csoportos tanácsadást szewezhet a

gyermeko a tanuló, a padagógus, továbbá a szijlő megkeresé sé vel, valamint az é inteí t

gyermek, tanuló szemé lyisé gé nek fejleszté sé vel össáangban a szülő szé tmé rais.

Segí ti a pszichológiai iwnereteknek a nevelé si-oktatási inté zmé nyen belüli elsajátí tásé ú .

Kapcsolatot tart aköntyezeté ben működő óvodában, iskolában dolgozó óvodapszicho-

lógussal, iskolapszichológussal.

Együttntiködik a kijel61t pedagógiai szakszolgálatban dolgozó óvodapszichológussal,

iskolapszichológussal a z óvodában a pszichológiai tevé kenysé ggel é rintett gyermekek,

pedagógiai szakszolgálati vagy egyé b egé szsé gügyi szakellátásra törté nő utalása vonat-

kozásában.

cyBRvBx,er HÁze.
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o Az óvodai, pszichológusi munka szakmai minősé gbiáosí tása é rdeké ben kapcsolatot tart

az ok,tatásé rt felelős miniszter jogszabályban kijelölt, az Orczágos Iskolapszichológiai

MódszertaniBazisfelaí ataitellátőinté zmé nnyel.

. Együttműködik a pedagógiai szakszolgálattal az é rintett gyermek, pedagógiai szakszol-

gálati ellátás kereté ben törté nő gondozásában.

3.4. ÓvoDAI NEvELÉ sünr FELADATAI A szEMELyIsÉ crB.rr,EszTEs TERü_

LETÉ N

Óvodai nevelé sünk feladatai az ővodai é let tevé kenysé gformáinak kereté ben, az ővodapedagő-

gusok tudatos nevelőmunkqának következté ben valósulnak meg, é s a gyermekek szemé lyisé -

gé nek fej lődé sé t eredmé nyezik

A harmonikus szemé lyisé gfejleszté s é rdeké ben óvodai nevelőmunkánk feladata az ővodáskorú

gyermekek testi é s lelki szüksegleteinek kielé gí té se. Ezen belül:

o Az óvoda é s a család ereimé nyes együttműködé sé nek é rdeké ben a szülők reális óvodaké -

pé hez igazo dő, saj áto s óvo dai arcul at kialakí tása.

o Elsődleges feladatunk az örÉ llóság fejleszté se. A gyermekek saját tevé kenysé gük által tanul-

nak, ügyesednek.

o A hagyományok megteremté sé vel, ápolásával a gyermekekben a hovatartozás é rzé sé nek

kialakí tása, az erkölcsi é s esztáikai é rté krendszer megalapozása.

o A szocializáciős folyamat stabilizálódásának é rdeké ben vegyes csoportok szervezé se.

o A közössé gi nevelé s é rdeké ben olyan helyzetek teremté se a játé k é s a mese eszközeivel,

amelyek a gyermekeket é rzelmi benyomások áté lé sé re, gyakorlására é s befogadására ösztönzik.

o A tolerancia ké pessé gé nek kialakí tása a pedagógusok szemé lyes pé ldamutatásával.

o A magasabb rendű é rzelmek fejleszté se é lmé nynyú jtó közös programok, tevé kenysé gek

szervezé sé vel.

o Az é rzelmi biztonságot nyú jtó szeretetteljes családias lé gkör megteremté sé vel a szóbeli kife-

jezőké szsé s é s a kommunikáciris ké pessé g fejleszté se.

. A beszé dhibás é s alacsony szintű anyanyelvi kultú rával rendelkező gyermekek számára szak-

szerű logopé diai foglalkozások biztosí tása.

o A kiemelkedő ké pessé gű gye rmekek tehetsé ggondozása az ővodában, é s az ővoda kapcsolat-

rendszeré n keresztül.

GYERMEKEK HAZA
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r A testi nevelé s átfogő tevé kenysé g - é s feladatrendszeré t a gondozás é s a mozgás által valósí t-

juk meg.

o A mozgásszegé ny kömyezet kompenzálása é s a helyes testtartás kialakí tása é rdeké ben a

mozgásigé ny kielé gí té sé nek biztosí tása a következő területeken: ú szás, láb é s testtartásjaví tó

torna, termé szetes mozgások az udvaron.

o A korszerű táplálkozás igé n,.teinek kialakí tása, a gyermekek egé szsé ges fejlődé sé nek é rdeké -

ben rendszeres zöldsé g-é s gyümölcsnapok megvalósí tása.

o A veszé lyeztetett é s hátrányos helyzetű gyermekek családi nevelé sé nek hiányosságaiből adő-

dő hátr ány ok komp enz áciőj a.

o Az etnikai kisebbsé ghez, más né pcsoporthoz tartoző gyermekek integrált nevelé se óvodai

csoportban.

o Mentálhigié né s hátrányokka._ küzdő gyermekek egé szsé gügyi é s é rzelmi szüksé gleteinek ki-

elé gí té se differenciált pedagóg.ai, módszertani ellárások alkalmazásával.

o A ré szké pessé gkiesé ssel küzdő gyermekek közössé gben, valamint fejlesztőpedagógus é s se-

gí tő szakemberek segí tsé gé vel torté nő fej leszté se.

4. A NEVELESI RENDMEnÜlqr ELEMEI, NEvELBsr rnr,^$ATAINK

4.1. EGIÍ SZSÉ GFEJLESZTÉ S (Egé szsé gnevelé s, azegé szsé ges é letmód alakí tása)

Az é |et é s az egé szsé g az embernek semmi mással nem pótolhatő, alapvető é rté ke, né lküle sem

egyé ni, sem társadalmi lé t, sen kultú ra nem valósí tható meg. Az egé szsé g megszerzé se, fenn-

tartása é s fejleszté se ezé rt az qyed, illetve a közössé g egé sz é leten át az é Iethez, a sikeres ön-

me gvaló sí t áshoz é s a tarskapc sc latokho z szüksé ges feladatát ké p ezi.

Az egé szsé gvé dő é s egé szsé gfejlesztő magatartás elé ré sé nek felté tele azoknak az alapké pessé _

geknek az elsajátí tása, amelye.< az egé szsé get vé dik, fejlesztik (ha kell, konigálják). Az egé s-

zsé g vé delme é s karbantartása laní tható, fejleszthető. Gyermekkorban az egé szsé gre nevelé snek

az é |ettovábbi szakaszairais kiható jelentősé ge van, ezé rt az ővodai egé szsé gfejleszté s kiemelt

nevelé si terület.

Az egé szsé g vé delme az egyé n (saját) é s a társadalom (közös) é rdeke, abban a családnak, az

egé szsé gügyi szakszolgálatnak a köznevelé si rendszernek é s más é rdekelt társadalmi szerve-

zetnek feladata van.
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Az egé szsé ges é letmódra nevelé s, az egé szsé ges é letvitel igé nyé nek alakí tása ebben az é let-

korban kiemelt jelentősé gű. Az óvodai nevelé s feladata a gyermek testi fejlődé sé nek elősegí -

té se. Ezen belül:

- a gyermek gondozása, testi szüksé gleteinek, mozgásigé nyé nek kielé gí té se;

- a harmonikus, ö s sze r endezett mozgás fej 1ő dé sé nek elő se gí té  se ;

- a gyermeki testi ké pessé gek fejlődé sé nek segí té se;

- a gyermek egé szsé gé nek vé delme, edzé se, óvása, megőrzé se;

- az egé szsé ges é letmód, a testápolás, az é tkezé s,.az öltözködé s, a betegsé gmegelőzé s é s

az egé szsé gme gőrzé s szokásainak alakí tása;

- a gyelmek fejlődé sé hez 5s fejleszté sé hez szüksé ges egé szsé ges é s biztonságos környe-

zet;

- akörnyezet vé delmé hez es megóvásához kapcsolódó szokások alakí tása;

- megfelelő szakemberek Levonásával - a szülővel, az ővodapedagógussal egyí ittműködve

- speciális gondozó, prevenci,5s é s konekciós testi, lelki nevelé si feladatok ellátása.

ÓVOnH EGÉ SZSÉ GFEJLSZIÉ SI FELADATOK

Az ővodai nevelé s elválaszthatatlan ré sze az egé szsé g fejleszté sé re é s az egé szsé gkárosodás

megelőzé sé re iranyuló egé szsfunevelő tevé kenysé g. Mindké t egé szsé gfejleszté si feladat a testi

(szomatikus), a lelki (é rtelmi, é rzelmi, akarati) é s szociális (tarsas, közössé gi) nevelő tevé keny-

sé gre vonatkozik. Az óvoda mindennapi nevelé si programja az egé szsé gvé delemre é s egé szsé g-

fejleszté sre é prú l, azaz az egé szsé gnevelé s az óvodai é let valamennyi szakaszára vonatkozik.

A SZOMATIKUS NEVELÉ S ]ELADATAI

A szomatikus nevelé s köré ben mindennapos óvodai feladat a szemé lyi higié né re nevelé s (a

testápolás, a ruházat, a helyes ,.áplálkozáq a kulturált é tkezé s gyakorlása) , az ővoda környezeti

tisztaságának megóvása, a fertőző betegsé gek é s tartási rendellenessé gek megelőzé se. A szoma-

tikus nevelé s aktí v gyakorlatár-ak tartjuk a testedzé st, az ővodai nevelé si programban szereplő

testnevelé st, a mozgáskultú ra rrcgalapozását, vagyis a rendszeres mozgás, ftzikai aktivitás szo-

kássá, magatartásuk ré szé vé  alakí tását, a biológiailag szüksé ges mozgásigé ny kielé gí té sé t.

1. Szemé lyes tisztálkodás

Higié né s szemlé let átadása: aké zmosás szokássá fejleszté se a saját szemé lyi felszerelé s a WC

használat a WC papí rhasználala.

cypRvgrprHÁze rógÁNyA.I GyERMEKEKHÁza óvona
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2. Környezeti higié nia

A környezethigié niára nevelé s magában foglalja az ővoda tisztaságának megóvását, szé pí té sé t,

virágosí tását: a csoportszobák szellőzteté sé t, az ivőviz higié niáját a helyes flité s é s világí tás

biztosí tását, az udvar tisztán taftását, gondozását, a helyisé gek, mellé khelyisé gek takaú tását

(benne az önkiszolgálást is), az eszközök higié niáját, rendben tartását.

3. Az egé szsé ges táplálkozás megkedvelteté se

Az é tkezé shez valő előké szüle.ben a gyermekek is vegyenek ré szt é letkori fejlettsé güknek meg-

felelő szinten é s legyenek ré szesei é tkezé skor az önkiszolgálásnak. Az egé szsé ges táplálkozás

megkedvelteté se é rdeké ben sreí vezzen az ővodai csoport (szülőkkel, támogatókkal közösen)

gyümölcs vagy zöldsé gnapot, ismefiesse meg az óvodapedagógus a gyermekeket ú j í zekkel,

ismeretlen italfé lesé gekkel, a gyermekek is vegyenek ré szt az é telké szí té sben (saláta, köret,

gyümölcstál ké szí té sé ben).

4. Rendszeres mozgás biz.osí tása

A mozgás segí ti a gyermeket akörnyező világ jobb megismeré sé ben, akömyezet felfedezé sé -

ben é s meghódí tásában. A kisgyermek mozgássziksé gleté nek kielé gí té se legnagyobb té szt a

játé ktevé kenysé g ú tján valósul meg, ennek megfelelően a minderurapi testnevelé s közé ppondá-

ban is a sok mozgással járő játé k áll A mozgásszüksé gletet a regenerálódást biztosí tó pihené s

egé szí ti ki (csendes pihenő, alvás biztosí tásával, alvásigé ny figyelembe vé telé vel).

Mozgásos tevé kenysé gek:

o játé kos tevé kenysé g

c mozgás a szabadban

o mindennapitestnevelé s

o testnevelé si foglakozás Qáté kos testnevelé s)

A PSZICHOHIGIENES NEVELÉ S FELADATAI

A pszichohigié né s nevelé s (lelki egé szsé gvé delem) a lelki egé szsé g fenntartásahoz é s fejleszté -

sé hez sziiksé ges ké szsé gek é s té pessé gek kimú velé sé t öleli fel. Főbb területei közé  soroljvk az

egé szsé ges napirend gyakorlásé ú ., ké szsé ggé  alakí tását, a hibás viselkedé si módok kezelé sé t

(leszerelé sé t), a stressz hatások kompenzáciőját, a magatartások é rzelmi vezé rlé sé re való ké s-

zsé get, a gyermekektől é rkezö segí tsé gké ré sek, az ú n. ,,segé lykiáltások" megé rté sé t é s megoldá-

sát. A lelki egé szsé g fejleszté snek fióbb feladatai: a tarsas - tarsadalmi beilleszkedé s (integrá-

ció) megvalósí tása, a normatartas elsajátí tása é s a tevé kenysé g önellenőrzé sé nek gyakorlása.
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1.A beilleszkedé si ké pessé g $ akorlása:

o a tarskapcsolatok erősí té se, az egyittműködé s fokozása szemé lyesen, illetve csoportos

tevé kenysé g során;

o a másik szemé ly ismerese, elfogadása, kedvező társalgási kapcsolat;

o a szegé nyek egé szsé gi }ehetősé geinek megé rté se, javitása;

o más fajú akkal, származású akkal, vallású akkal, gazdagságú akkal együttműködé s szor-

galmazása;

o más gyermekközössé gekkel, egyesületekkel kapcsolattartás, bar átkozás;

. szolidaritás,bizalom a :ászorulókkal szemben;

. a szegregáció elvé nek é s gyakorlatának elutasí tása.

'^:'tffi 
;;;:::';Ti';T:ffi:;,szabáIytkövetőké szsé gesmaga'*rtás;

,.^;::::,ffi;1?,:;T,:[fl 
i:;ffi ]::;:,,;]Tj,"-J§,

. napirend, egytittműködé si progTam elfogadása é s sikeré ben való ré szvé tel;

o (saját) betegsé g eseté n a betegviselkedé s elfogadása.

3.Önismeret é s önellenőrzé s:

o vé lemé nyalkotás a saját egé szsé gvé dő magaratásról (önmegvalósí tás é rlé kelé se);

. azé letvé delmi é s baleset-megelőzé simagatartás tudnivalóinak ismerete, rizikóhe|yzetek

elkerülé se;

o a saiát aktuális é letmód é rté kelő áttekinté se, korrekciójának megtervezé se (táplálkozás,

mozgás, szabadidő öne llenőrzé se);

o más szemé lyekkel való kapcsolat önelemzé se (családban, iskolában, más csoportokban);

. a meglevő testi - lelki szüksé gletek kommunikációjának é s interakciós módszereinek

(pl. a testbeszé dnek) elemzé se, konekciója;

. rendszeres egé szsé gi ellenőrző vizsgálatok elvé gzé sé nek é s a gondozás ápolás módjai-

nak elfogadása.

A SZOCIÁLIS EGÉ SZSÉ C FBIESZTESI FELADATAI

Az ember társadalomban, emberi közössé gekben é li le é leté t, ami az egnitté lé s szabályozottsá-

gát, a társak egymásra törté nő kölcsönhatását té telezi. Az óvoda a család mellett a kisgyermek
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első szervezett közössé ge, am;ly szociális nevelő funkciója köré ben a társas-társadalmi é leté -

nek beszabá|yozását is elvé gzi,

E nevelé si feladat a gyermeket a közössé gbe való befogadásra, egyené rté kű emberké nt való

elfogadásra ké szí ti elő, é s szeretetteljes együttműködé sben valő É szvé telre szoktatja.

Az ővodának, mint társadalmi inté zmé nynek a zavartalan működé sé hez é s sikeres nevelőmun-

kájához né lkülözhetetlen a kiegyensűlyozott lé gkör, a harmonikus csopoftmí liő. Az együttmú -

ködé s során keletkezett feszütsé gek feloldására, a másság különbözősé geinek elfogadására,

baráti kapcsolat lé tesí té sé re van igé ny páros kapcsolatokban, illetve az együttjátszó gyermek-

csoportokban. Az óvodai csopctt tagait összekötő szemé lyi kommunikáció (beszé d, társalgás)

é s együttműködé s (közös játé k;selekvé s) forrasztja össze (egé szen az,,é n csoportom" tudatáig).

Termé szetes, hogy a gyermekcsoportban az ővodapedagógus az egé szsé ges é letmód szempont-

jából is mintaadó szemé ly, ezé rtfelelőssé ge az egé szsé g megőrzé sé re é s fejleszté sé re is kihat.

1. Esé lyegyenlősé g biztos_tása

Az óvodapedagógus alapfeladata e ké rdé sben a másság elfogadtatása a gyerTnekközössé ggel.

Az óvodapedagógusnakhangcztatott elve legyen az,hogy a fogyatkozással é lő gyermek nem

beteg, hanem más: más az é letmődja, más a teljesí tmé nye, több segí tsé get igé nyel.

2, Az integráló nevelé s köryetelmé nyeinek teljesí té se

Sajátos nevelé si igé nyú  gvermekek. szociális hátranyú  g.vermekek

Felté tele az önkiszolgálási ké pessé gek megfelelő szí nvonalú  fejlettsé ge, az öne||átási ké pessé -

gek fejleszté se.

o A cé l az egyé rre szaboü fej leszté si program kidolgozása.

. Az alapvető szüksé gletek - é tkezé s, tisztálkodás, WC használat, öltözködé s stb. - kielé -

gí té sé t szol gáló c selekvé  se s mozzanatok me gi smerteté se.

o Megfelelő fejleszté s eseté n az é rzelmileg motivált gyermek felismeri a cselekvé s eszkö-

zeit, örömé t,irányé í ,, maga is utánozni kezd.

o Megfelelő idő a gyakorliáshoz a szokások elsajátí tása teré n, hogy a gyermek önnagához

mé rten a lehető legnagyobb önállósággal é tkezzen, öltözzön stb.

o A dajkák kiemelt figyelne, gondoskodása, segí tsé gadása a gyermekek felé .
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3. A gyermekbántalmazás é s agresszió me8előzé se

A gyermek vé delmé ről szóló törvé ny a gyelmek jogainak vé delmé t, a hatósági inté zkedé sek

lebonyolí tását a családra, az 5vodára (mint nevelé si irí é zmé nyre), a gyermekvé delmi inté z-

mé nyrendszeí re) továbbá az egyes szakszolgálatokra (egé szsé gügy, rendőrsé g, ügyé szsé g, bí ró-

ság) é s a társadalmi szervezetel<re bizza. A gyermek jogainak é rvé nyesí té se (ellátása, gondozá-

sa, nevelé se) elsődlegesen a c saládra lartozik, ebből az ővodai nevelé s kompetenciaköré be a

szemé lyisé g fejleszté se, a veszé lyeztetettsé g megelőzé se, a gyerrnekvé dő szolgáltatást nyujtók-

kal való (megelőző, ellenőrző, gyámhatósági) kapcsolattartozik A gyermekvé delmi feladatokat

az ővodapedagógusok a gyermek-egé szsé gügyi szakszolgálattal alaptevé kenysé gké nt látják el,

azazhivatásbeli alaptevé kenys jgük elválaszthatatlanré sze a gyermekvé delem,

A veszé lyeztetettsé g felderí té se é s a tanácsadás családlátogatással, egyé ni beszé lgeté ssel, a ne-

velé si tanácsadó vagy orvosi tanácsadó bekapcsolásával, illetve több óvodában szülői klubok,

nyí ltóvodai napok programj ával, közös rendezvé nyekkel valósí tható meg.

4. A dohányzás megelőzé ;é nek óvodai programja

AZ ÓVODA EGESZ TERÜLETÉ N PS ANNAK 50 MÉ TERES KÖRZETBSPN TILOS A

DOHÁNYZÁS!

óvoor,NK NEM DoHÁNyzó MIINKAHELy!

Óvodai nevelé si programunkban alkalmazztlk a ,,Dohányzás vagy egé szsé g?" (az Országos

Egé szsé gfejleszté si Inté zet),,,_(özöttünk jár az ellensé g!" (azEgé szsé gesebb Óvodák Nemzeti

HáIőzata) dohány zás me gelőz(, pro gramj át.
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SZERVEZETT TEVEKENYSEGEK

óvooa sarÁr FELADAToK Bcpszspcücyt szorcÁrarrar rö-
zös rprRDAToK

szülői é rtekezletek szewezé se: az óvoda
egé szsé gnevelé si feladataival l.:apcsolatban.

Szülői é rtekezletek szervezé se: egé szsé gvé dő
ismeretteri esáé ssel kapcsolatban.

Családi egé szsé g é s sportnap rendezé se. Közegé szsé gügyi helvzet ellenőrzé se.
Rendszeres zöldsé g-, é s gytimölcsnapok
szervezé se a családok támosatásával.

Vé dőnői láto gatás megszervezé se.

Té dté ses külön foglakozásck szeryezé se:
űszás, játé kos gyermektorna, né ptánc, ovi-
foci.

A gyermekek, rendszeres egé szsé gügyi
vizsgálaté nak megszervezé se, ennek kere-
té ben különösen, hogy az óvodába járó
gyermek, é venké nt legalább egyszer fogá-
szati, szemé szeti é s általános szűrővizsgála-
ton vegyen É szt.

Sportversenyeken való ré szvé tel: Bozsik-
progí am, Óvodások sportversonye, Mikulás-
kupa.

4.2. É )Rz;r-LMI NEvELES, ERKöLCSI NEvELrs, rözöSSEGI NEVELES,

Erzelmi nevelé s feladata: az é rzelmi biztonságot nyujtó szeretetteljes, családias lé gkör megte-

remté se a beszoktatástől az óvcldáskor vé gé ig.

A gyermek-gyermek, a felnőtl-gyermek pozití v é rzelmi tölté sű kapcsolatának kialakí tása. Az

ekre é pülő kapcsolattererrrtő é s megtartó ké pessé gek formálása, erősí té se a társas kapcso-erzelm

latok lé treh ozása é rdeké ben,

Erkölcsi nevelé s feladata: az erkölcsi, akarati tulajdonságok kialakí tása, erősí té se, fejleszté se az

óvodapedagógus é s a dajka pé llaadásával é s helyzetteremté sé vel.

Közössé gi nevelé s: a szocializáció folyamatában a gyermekcsoport tagjai elsajátí tják a környe-

zetük (a társadalom) normáit, s,zokásait, szabályait é rtókeit. A szociális é s egyé ni nevelé s cé lja

a gyermekek egyé ni é rdekeinek, tulajdonságainak, ké pessé geinek kibontakoztatása a közössé -

gen belül, a csopott normái a|apján.

^Z 
ÓY ODAPEDAGÓGUS FELADATAI

o Barátságos, melegsé get árasztó alaphangulat kialakí tása, amely a gyermekeket kapcsolatte-

remté sre, cselekvé sre, jáí é kI-a ösztönzi.

o Az óvodapedagógus é rzelmi biztonságot nyujtó modellhatásával é s a gyermeki cselekvé sre

adott visszajelzé seivel segí tse elő a gyermekek é n-fejlődé sé t é s szocializáciőját.

o Ismerkedő játé kdé lután szervezé se a ré gi é s az űj szülők, gyermekek számára.

GygRvprB<HÁzA rósÁNyat GyERMEKEKHÁza óvooappoacóclatpRocRAM 1103 BuDApEsTKADA uTCA27-2g.
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oA befogadás első napjaiban a csoport mindké t óvcldapedagógusa az egé sz nap folyamán együtt

van a gyerekekkel.

.A befogadás időszakában a szülőkkel együtt teremtse meg a lehető legnyugodtabb felté teleket

a gyermekek közössé gbe töí é nő beilleszkedé sé hez. Biztosí tsa a folyamatos é s a szülővel

egyutt való beszoktatás lehetősé gé nek felté teleit.

o A hangoljaazővodapedagógus a csoportban lé vő gyermekeketazűj társ (társak) fogadására.

o A csoportban kialakult biztonságot nyujtó szokásrenddel segí tse elfogadtatni a gyermekekkel

a közössé gi viselkedé  s szabáí y ait.

. Tegye lehetővé , hogy a gyermekek gyakorolják azokat a viselkedé si, udvariassági formulákat,

amelyek az emberi kapcsolattartáshoz, a csoportban é lé shez né lkülözhetetlenek.

o Teremtse meg a közös tapasztalatok, é lmé nyek, tevé kenysé gek alkalmait, amelyek során ala-

kulnak a társas kapcsolatok, é s kibontakoznak a csoportra jellemző erkölcsi szabályok, nor-

mák.

o olyan óvodai é let szervezé se , amely segí ti a gyermek erkölcsi tulajdonságait mint pé Idául: az

egyí ,itté rzé s, a segí tőké szsé g, az önzetlensé g, a figyelmessé g, é s akaratának ezen belül: önálló-

ságának, önfegyelmé nek, kitrtásának, feladattudatának, szabálytudatának fejlődé sé t.

o Tartsa szem előtt a vegyes cs,rportok közössé gi é leté nek jellemzőit.

o Alakí tsa ki ú gy a csoportszrlbát, hogy annak mobil berendezé se jól szolgálja a gyermekek

v áltoző elkül önülé  si, illetve együttműkö dé si i gé nyé t.

o segí tse a gyermekbarátságok kialakulását, formálja űgy azokat, hogy a közössé g többi tagiai-

hoz is kapcsolódjanak.

o segí tse a különleges gondozast, bánásmódot igé nylő gyermekeket elfogadó szeretettel é s pé l-

damutató figyelemmel.

o Inklú zí v szemlé lettel a különbö zősé gelfogadásának segí té se.

. A gyermekek pozití v é rté kelé se az egyé ni igé nyekhez, szüksé gletel<hez, teljessé ghezigazodő

hangsú lyokkal é s gyakorisággal.

oA konfliktushelyzet, bé ké s, mindké t fé l számára elfogadható megoldására inspirálás.

o Teremtsen alkalmat a jeles rLapok, szimbolikus ünnepek, anemzeti ürurep hagyományaihoz,

amelyek a gyermekeké rzelr:i é s szociális kiteljesedé sé t teszik lehetővé .

o A magatartási é s beilleszkedé si nehé zsé gekkel küzdő gyermekek viselkedé sé nek rendezé se

szeretetteljes, türelmes, megé rtő nevelé si attitűddel.

cypnvprpr HÁza
pgoacócnt pRoGRAM

rósÁNyaI GyERMEKEK HÁza óvooa
l l03 BUDAPEST KADA UTCA2,1-29,

26



27

o A napi- é s hetirendet a gyennekcsoport óvoclapedagógusai a következő elvek alapján alakí t-

sák ki:

- a gyeí mekek egé szsé ges fejlődé sé hez, fejleszté sé hez szüksé ges felté telek é s megfelelő

időtartam biztosí tása;

párhuzamosan vé gezhető, differenciált tevé kenysé gek tervezé se, szervezé se;

a játé k kitűntetett szereré t szem előtt tartva a tevé kenysé gek alakí tása, a gyermekek

egyé ni szüksé gleteinek figyelembevé telé vel;

helyi szokások, igé nyel,_ figyelembevé tele;

- folyamatosság, rugalmasság, rendszeressé g, ismé tlődé sek biztosí tása.

AZ OYODA UNNEPEI ES PROGRAMJAI
Elnevezé s Tartalma, szervezeti formái Időpontia
Evnyitó Egé sz óvodara vonatkozó :

o Ismerkedé s az ővodaé pületé vel, dolgozóival
o Gyernrekműsor

Augusztus

Tök-nap
Egé sz óvodiára vonatkozó :

o őszi űszek ké szí té se gyerekekkel, szülőkkel közösen
Október

Adventi dé lu-
tan

Egé sz óvodara vonatkozó :

o Advetí hez kapcsolódó dí szek, ajandé ktfugyak ké szí -
té se gyerekekkel, szülőkkel közösen

November

Mikulás

Egé sz óvodara vonatkozóan:
o Műsor, elóadás a gyermekek ré szé re
Csoportonké rÉ :
o A gyermekek megaiandé kozása

December

Karácsony

Egé sz óvodara vonatkozóan:
o Műsor, elóadás a gyermekek ré szé re
Csoportonké nt:
o A gyermetek megajandé kozása

December

Farsang
Csoportonké nt:
o Dí szek, jelmezek ké szí té se
r Jelmezes bál

Februar

Hú své ti dé lután
E gé sz őv o dár a vonatko zó :

. Hú své thoz kapcsolódó dí szek, ajé ndé ktaryyak ké szí té -
se gyerekekkel. szülőkkel közösen

Március

Anyák napja
Csoportonké n:
o Az é desanyák, nagymamák szemé lyreszóló köszönté se

Május

Evzé rő
Csoportonké nt:
o l(özös iáté jt< acsaládokkal

Május - Jú nius

Ballagás
Egé sz óvodára vonatkozóan :

o Az iskoláta menő gyermekek bú csú ztatása
o Aiandé kozás

Május - Jú nius

Gyereknap Eeé sz óvodara vonatkozóan: Máius

GyBnvBxBrHÁza
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A GYERMEKEK TEVEKENYSEGEI

. agyermekek önállóan, kezdemé nyezően, é letkoruknak, ké pessé geiknek megfelelően

vesznek ré szt az óvoda sokí é le tevé kenysé gé ben

. az óvodán kí vül szerzett é -mé nyeiket az óvodában ú jra játsszák

o gyakorolják a társas együtté lé s, öné rvé nyesí té s alapvető szabáIyait

o kapcsolatot teremtenek, együttműködnek, kommunikálnak,kooperálnak

gyermektársaikkal é s a felnőttekkel

o konfliktusokat oldanak me g

o tevé kenysé geiket a folyamatos napirend keretein belül vé gzik

o aktí van vesznek ré szt a cscrportba ú jonnan é rkező gyermekek fogadásában

. a csoport szokás- é s szabá.yrendjé hez alkalmazkodnak

o ré sztvesznek az é lmé nysz,:rző közös tevé kenysé gekben: játé k, játszódé Iután,

sé ták, kirándul ások, szitlház- é  s mú zeumláto gatás, sportrendezvé nyek stb.

o barátokat választanak

. segí tenek társaiknak é s a felnőtteknek, a kisebbeknek, a rászorulóknak

o kapcsolatot tartanak más c;oportok gyermektagjaival is

. saját ötleteik alapján rendgik kömyezetüket, figyelembe veszik mások ötleteit is

o hozzájárulnak alűoz, hogy a csoportszoba szebb, otthonosabb legyen;

saját kis zugokat alakí tanak ki

o tevé kenyen vesznek ré szt az ünnepi ké szülődé s idejé n az ajándé k ké szí té sben

é s a csoportszoba dí szí té sé ber

o ré szt vesznek a csendjáté kban,

A GYERMEKEK FEJLŐDEsnNnx JF.,LLF,I'{ZőI lzÓvooÁsKoR vncnN

. Ragaszkodnak óvodájukhoz, a kisebb gyermekekhez, felnőttel<hez. Ezt é rzelmekben,

szavakban, tettekben hozzák ryilvánosságra.

o A gyermekeknek igé nyé vé  va]ik a viselkedé s é s helyes cselekvé s szokásszabályainak

betaftása.

cyBRuBrBrHÁza rósÁNyru GyERMEKEKHÁza óvonappoacócwpRocRÁM ll03 BUDApESTKADA UTCA27-29.

28

O

a

Meglepeté s dé lelőtt

Ajándé kozás
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o Aiándé kozás
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. Egymást figyelmeztetik a szebályokmegszegé se eseté n.

o A felnőtt ké ré se né lkül is segí tenek egymásnak, egyiitt é reznek a közössé g tagsaival,

o l(onfl iktusos helyzetben társaikkal egyezkednek.

o Erdeklődnek társaik ,barátaik iránt,ha az ővodánkí vül találk oznak szeretettel köszöntik

egymást.

o A csoportbaé rkező vendé geket szeretettel fogadják.

o Igé nyükké  vált a tevé kenysé 6.ekben valő ré szvé tel é s együttműködé s,

o A tevé kenysé geket türelmesen, a megbeszé ltek alapján befejezik.

o ké pesek nyugodtan ülni, í iglelmesen meghallgatják a felnőttek, gyermekek közlé seit.

. szavak né lkül is é rtik környezetük jelzé seit, é tzé seit.

o A közössé gé rt szivesen dolgc,znak, bí znak önmaguk ké pessé geiben.

. Ervé nyesí tik kezdem é ny ezőké szsé güket, kinyi lvání tj ák tartó sabb é rdeklő dé  süket.

. Igyekeznek legy őzni a felmer ülő akadályokat.

o s zo ciáli san é r etté  válnak az i skolába lé pé sre.

SAJÁToS NEVELESI IGENvŰ GvERMEKEK EGvENI, DIFFERENCIÁLT NEvE-

lnsn

Szemé lyi felté telek: a sé rülé stril fliggően szakirányű vé gzettsé gű gyógypedagógus, pszicholó-

gus, konduktor,fejlesztőpedagógus, gyógytestneveló stb., valamint gyermek- é s ifiú ságvé delmi

felügyelő vagy gyógypedagógiai asszisztens, orvos segí tse fejleszté sé t, továbbhaladását.

Az eredmé nyes befogadás elwi, az óvodapedagógus faladatai:

Az óvodai nevelőmunka során figyelemmel kell lennie ana, hogy a gyermekek hosszabb be-

szoktatási időt igé nyelnek.

o A csoport lé tszáma a törvé nynek megfeleljen: nem organikus okokra visszavezethető sNI

gyermek max.4 fő.

oBeszoktatás eltelte után a szü-ővel egyeztetve a gyermek további óvodai nevelé se, fejleszté se

inté zmé nyünkben folytatódik, vaEy az ővodapedagógus a szülővel közösen ké ri a Szaké rtői

B i zotts ág ú j b ó l i v izs gálatát az elhely ezé  s felülvi z s gálatár a.

.Együttműködik a szakemberekkel, a gyógypedagógus, a fejlesztőpedagógus iránymutatásait

beé pí ti a nevelé si folyamatokba.

cygRvprrrHÁza rósÁNyru GyERMEKEKuÁza óvooa
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oAz óvodapedagógusok ismeratei elegendőek legyenek az adott különbözősé ggel kapcsolatban,

az irí egr ációt elő segí tő teenők tekinteté ben.

o Felké szí ti a gyermekcsopottd, a pedagógiai munkát segí tő dajkákat a sajátos nevelé si igé nytí

gyermekek fo gadásé tr a.

okorrekt tájé koztatást nyú jt aszülői közössé gnek a sajátos nevelé si igé nytí  gyermekről.

Tárgyi felté telek:

A biztonságos tárgyi környeze.et a sé rülé s - specifikus szempontok figyelembevé tele a csopot1-

szobában, a gyermekek által is látogatott helyisé gekben.

A fejleszté s speciális eszközei az ővoda é s a fejleszté st vé gző szakember számára a gyermekek

sé rültsé gé hez megfelelően alak_ulj anak.

Napirend:

oA pozití v szociális szokások kialakulását, gyarapodását segí tse. A magataftási szabályok át-

láthatőak,kiszámí thatóak, mindenkitől egyé rtelműen é s következetesen elvártak

. Elsősorban olyan folyamatos, rugalmas napirend kialakí tása, működteté se, amelyben a gyer-

mekek biztonságban é s jól é rzik magukat.

4.3. Az É nrrr,nnl FEJLEsZTÉ )s, NEvELEs MEGvALÓsÍ rÁsa, ANyAl[yELvI
NEVELÉ s

Az é rzelem indí totta játé kos-mozgásos tevé kenysé geken keresztül, a sokoldalú  é rzelmi megta-

pasztalás lehetősé gé vel, az é r.elmi fejlődé sben a gyermekeknek el kell é rniük az é szlelé ses,

finommozgásos funkciók maximális szintű működé sé t, amelyhez a nyelvi-szimbolikus megis-

meré si szint szervesen integrál,idik.

Az é rtelmi nevelé s további fe adatai: egyré szt a gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak,

ismereteinek rendszerezé se, bi,ví té se, másré szt az é rtelmi ké pessé gek (é rzé kelé s, é szlelé s, em-

Ié kezet, figyelem, ké pzelet, gondolkodás) é s a kreativitás fejleszté se.

Anvanyelvi nevelé s: az ővodai anyanyelvi nevelé st a szemé lyisé g teljes kibontakoztatásának

fontos ré szeké nt, é s felté teleké rt é rtelmezzik. A helyes beszé d elősegí ti a gyermekek é rzelmeit,

fejleszti gondolkodásukat, í zlé svilágukat,hozzájárul helyük megtalálásához környezetükben, é s

szociális é ré sükhöz. Az anyanJelvi nevelé s áthatja az ővodai nevelé st, tartalma a nevelé s esz-

közeinek é s a gyermeki tevé kenysé grendszernek, ezé rtkiemelt jelentősé ggel bí r.
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A különböző tevé kenysé gi fcrrmák, illetve az ővoda egé sz napos programja a családokkal

e gyiittműködé sben bizto sí tj a az any any elv fej 1ő dé sé t.

AZ ÓY ODAPEDAGÓGUS FELADATAI

o Beszé lgeté sre alkalmas, nyugodt, kiegyensú lyozottlé gkör megvalósí tása.

o A beszé döröm biztosí tása: arra nevelni a gyermekeket, hogy bátran nyilatkozzanak meg,

mondják el é lmé nyeiket.

o Lehetősé get teremteni mind--,n gyermeknek a folyamatos beszé d gyakorlására.

o ké pessé  tenni a gyermekeket an-í a, hogy tudjanak másokat is meghallgatni.

. A gyermekek szókincsé nek folyamatos bőví té se.

o A beszé dszí nvonal emelé se olyan formában, hogy a gyermekek ké pesek legyenek a nyelvi

kifej ezé s eszközeit variálni.

o Beszé dmegé rté s fejleszté se.

o Beszé dtechnika fejleszté se, a helyes kiejté s gyakorlása,

o A gyermeki ké rdé sek inspirálása, megválaszolása.

. A beszé dhibák megfelelő módszerekkel torté nő javitása.

o szoktassa az ővodásokat halk beszé dre, hogy ne terhelje a gyermekeket felesleges zajárta-

lom.

o A Montessori eszközök alkilmazása során a tulajdonságokat kifejező alapszavak tudatos é s

tervszerű megismerteté se.

o Az í rott nyelv iránti é rdeklőJé s támogatása Montessori eszközökkel.

A GYERMEKEK TEVEKENYSEGEI

. azűj szavakat más szövegkömyezetben é s összeftiggé sben használják

o a beszé dhelyzetekben szerzetttapasztalataik során átveszik é s gyakoroljáka mondatalkotás

anyanyelvre jellemző módj í t é s szabályait

o é rzelmeiket, gondolataikat l drámapedagőgia eszközeivel fejezik ki

o beszé lgeté seket kezdemé nyeznek gyermektársaikkal é s a felnőttekkel

o mesekönyveket, ké peskönryeket né zegetnek, mesé lnek é s beszé lgetnek róluk

o ré sztvesznek azővodapedagógus általkezdemé nyezett anyanyelvi játé kokban

o nyelvi megnyilatkozásaikata metakommunikáció eszközeivel kí sé rik

. az olvasást utánozzák, egy-3gy betű megfejté se után é rdeklődnek

cygnuprprgÁza rósÁNyat GyERMEKEKnÁza óvooe
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o a beszé dhibás gyermekek reszt vesznek a logopé diai foglalkozáson.

A GYERMEKEK FEJLŐDÉ sÉ nnr trELLF,D.{Zől lzÓvonÁsKoR vÉ cÉ N

A gyermekek az oldott, elfogadó környezetben szí vesen beszé lnek.

Szabadon fejezik ki önmagukat, közlé si vágyuk é rvé nyesül.

Befogadók é s é rdeklődők, násokat is ké pesek meghallgatni.

É hé nyeiket ké pesek elmondani, mondatokban kifej ezni.

Helyesen használják a nyelvtani kifejezé smódokat, ismerik ahasznáIt szavaktafialmán.

Figyelmtik, koncentráló ké szsé giik fejlődik, gondolkodásuk fogalmi szintre tevődik.

A gyermeki biztonságerzeí megerősödik, a gyermekek teljes lé nyiikkel é rzik: elfogadjak. Ez

a megerősí té s, a lé hejövő kapcsolat indí tja el a nyelvi kifejezőké pessé giiknek további fejlő-

dé sé t.

sAJÁTos NEvELÉ sI IGÉ Nyű GyERMEKEK EGyIÍ NI, DIFFERENcIÁLT NEvE_

lÉ sn
o A beszé dszervek ügyesí té se, beszé dindí tás elősegí té se, a beszé dhallás, az audití v ritmus, az

audití v emlé kezet, verbális emlé kezet, grammatika, szóismeret, mondat- é s szövegalkotás,

nonverbáli s eszkö zök hasrnáIata.

o Tevé kenysé g, manipuláció, eszközhasznáIat, játé k, ábtazolás közben is ösztönözztik be-

szé dre a gyermeket.

5. A NEVELES, FEJLESZTÉ S TARTALMA
5.1. A MESE

A mese az é tzelmi intelligencia fejleszté sé nek legfontosabb eszköze, olyan lelki táplálé k, amely

é letre szóló nyomokat hagy a gyermekekben. A mesé lé s sajátos helyzete, bensősé ges hangulata

adja meg az &zelmi biztonságo| art a nyugodt, csendes, szeretetteljes lé gkört, amelyben meg

lehet pihenni, el lehet lazulni, z,,szertartásf', amivel le lehet zárni egy mozgalmas é s esemé ny-

dú s napot. A kisgyerek a mesehallgatás közben nemcsak a felnőttre, hanem befelé  is figyel,

saját vágyunak megfelelő fan-ápiaké pet alkot, ami segí ti őt a nap folyaman felgyult belső fe-

szültsé gei, negatí v é rzé sei, felelmei feldolgozásában.
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,,Annak a gyermeknek, aki mesé t hallgatva nő fel, varázspálcája a saját elmé je lesz, é s ké pzele-

te, é tzelmi intelligenciája segí ti majd a megpróbáltatások közepette." (Dr. Kádár Annamária)

A mesé k segí tenek a frusztrácók, csalódások elviselé sé ben, a pozitiv é s negatí v é rzelmek tuda-

tosí tásában, a fé lelmek megszelí dí té sé ben, a testvé rfé lté kenysé g kezelé sé ben, a vesztesé gek

elfogadásáb an é s az önfeledt j áté kban.

Mire taní t a mese? Dr Kádár Annamária Mesepszichológia cí mű könyve alapján

1. Lássam meg é s fogadjam el a csodákat, avatázslatot. Eljek szerendipikusan. (A vé let-

lenszerú  felfedezé s vagy a magyarban is terjedőben lé vő szőval szerendipitás arra a je-

lensé gre utal, melynek során valaki vé letlenül fedez fel valamit, miközben kutatása va-

lami másra iranyul.)

2. Merjek elindulni. Ha o1 van a zsebemben a hamuban sült pogácsa é s az atyai-anyai ál-

dás, semmi vé sz nem é rhet. A többi majd kialakul ú tközben.

3. Keressem meg a saját -rtam, é s azon haladjak. Ne siessek. Mindig vannak rövidí té sek,

ké nyelmesebb megoldreok, de ezek zsákutcák - soha ne té rjek le a jó ú tról.

4. Segí tsek, ha olyan társd<kal találkozom, akik a segí tsé gemet ké rik. Sőt, é szre is vehetem

őket, é s magaí n ajánlhatom fel segí tsé gemet. Tudjak segí tsé get ké mi is, amikor sziiksé -

gem van rá, é s legyek lrepes elfogadni a felajánlott segí tsé get.

5. A jóság, az őszintesé g, a hitelessé g az adott pillanatban nem mindig é ri meg. En azon-

ban az a mesehős szere:né k lenni, aki felkapaszkodik az é gig &ő fatetejé re. É s oda csak

í gy lehet.

6. Tiszteljem az ellensé gdmet, é s csak szemtől szembe ktizdjünk egymással, egyenlő esé -

lyekkel. Fogadjam el a veresé get. En sem vagyok legyőáetetlen.

7. Kiizdjek meg azé rt, ami nekem fontos. Ne adjam fel, ha elveszí tek egy csatát.

8. Kimutathatomazé rzé seimet: örömömet, bánatomat, fájdalmamat, csalódottságomat. Í ry

sebezhető leszek, ugyanakkor sebezhetetlen.

9. Ne í té ljek, í té lkezzek fdszí nesen. A gebe gyakran egy elvaú nsolt táltos csodaparipa.

10. Ne fé ljek a vesztesé gektől é s a kudarcoktól, mivel ezek az önmagam felé  vezető atazás

ré szei. Legyek hálás ezeké rt is, mert sokkal többet tanulok belőliik, mint a sikereimből.

A mese ké pi világa é s valóságábté nolása teljes mé rté kben megfelel a gyermeki gondolkodás-

módnak, emiatt a mese a gyerrnek szemé vel né zett világ. é s a mese minden, ami a gyermeki

ké pzelőerőt megmozgatja. A gyermek sajátos gondolkodásvilágábajól illeszkednek a mesé k,

mert ugyanolyan egyszerűnek é s szé lsősé gesnek mutatják a világot, mir/- aa. a gyermek megé li.

A mesei elemek é s fordulatok megfelelnek azoknak a gondolati vonásoknak, amelyek a lelki

cypnvprgr uÁza
pgoacóctRt pRoGRAM

rósÁNyet GyERMEKEK nÁze óvooa
l l03 BUDAPESTKADA U,I,CAZ1-29.



34

fejlődé s ebben a szak.aszé han jellegzetesek. A gyermek folyamatos kí váncsiságát nem lehet

kielé gí teni termé szettudományos ismeretekkel. Arra, hogy otthonosan é rezhesse magát a sz,á-

mánarejté lyekkel teli világban. a mesé k adnak lehetősé get.

A mese jellemzői:

- a mesei csoda megké rdljelezhetetlen

- szé lsősé ges é s leegyszerűsí tett szituációk jellemzik

- polarizált világké p

- feszültsé gteremtő é s feszültsé g|evezető

- minden lehetsé ges

- ellenté tek kedvelé se

- ismé tlé sek

- veszé ly é s menekülé s motí vuma

- kompenzálás

- vágyteljesülé s

- a mesei világban mind€n rendben van

- minden é s mindenki átl,áltozhat é s visszaváltozhat

A játé k é s a mese segí tsé gé vel a gyermek átalakí thatja avalőságot, é s annyit é pit be a világból a

saját szemé lyisé gé be, amennyire pillanatnyilag szüksé ge van. Mí g a mesé ben a feszültsé g leve-

zeté se a ké pzeletben törté nik, addig a játé kban a cselekvé s a feszültsé g levezető. A játé k cse-

lekvő. utánző, a mese passzí v, ké pzeletbeli beleé lé st kí ván, a játé kot csinálja, a mesé t hallgatja

a gyermek.

s.z. lÁtnK, TEvEKEI§vsEGEKBEN MEGvALÓsulÓ TANULÁS

5,2.1,.rÁrÉ r

A játé k a kisgyermekkor legfantosabb é s legfejlesztőbb tevé kenysé ge, s í gy az óvodai nevelé s

leghaté konyabb eszköze. A jálé k a kisgyermekek elemi pszichikus sziiksé glete, melynek min-

den nap visszaté rő módon, hcsszantartóan é s lehetőleg zavafialanul ki kell elé gülnie. A kis-

gyermekek a külvilágból é s saját belső világukból származő tagolatlan benyomásaikat a játé k-

ban tagoljak. Í gy válik ajaté kkiemelt jelentősé gű tájé kozódő tevé kenysé ggé .

A játé k elvá|aszthatatlan a fejlődé s egé szé től, e|választhatatlan a kognití v, az é rzelm| akaruti,

szociális, tarsas fejlődé stől. Elválasú hatatlan a mozgástól, a világké p é s a tudat kialakulásától.

Az é ntudat, a kompetencia, az autonőmia kialakulása a másik né zőpontjtí nak megé rté se, előre
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törté nő figyelembevé tele, szociális haté konyság, a szociobilitás fejlődé se formáljak a gyermeki

tudat szociokognití v, azaz é rtelmi é s szociális összerendezettsé gé t, önszabályozó, alkalmazko-

dó funkcióit.

A mi szemlé lettinkben a tehetseggondozást, az egyé ru szintek kibontakoztatásái., a kreatí v önki-

fejezé s fejlődé sé nek lehetősé gé t támogatjuk, ehhez adunk &zelmi biztonságot, ingergazdag

környezetet, é s biztosí tjuk a szabad játé k é s akorai tanulás minden felté telé t.

Napirendtinkben a folyamatosságot, rugalmasságot szem előtt tartva apárhuzatrtosan vé geáető

tevé kenysé gekre helyezzí Jk a hangsú lyt, melynek jelentősé gé t a játé l<ta fordí tott viszonylag

hosszú , egybeftiggő idő adja.

A játé k lehet a gyermek szabac játé ka, é s lehetazóvodapedagógus által kezdemé ny ezett játé k.

Szabad játé k önké nt vállalt, szabad, örömteli, vágykielé gí tő tevé kenysé g, amelynek cé lja a

játé kban önmagában van. A szabad játé kban é lmé nyek, tapasztalatok, belső feszültsé gek, külső

hatások, vágyak tiikröződnek, indulatok, é rzelmek fué nyitjet<. A szabad játé k során a gyermek

játszás közben fedezí  fel, isrreri meg környezeté to ismeri fel önmaga lehetősé geit, korlátait,

miközben kielé gí ti felfedező hajlamát, kí váncsiságát, tevé kenysé gí  vágyát Óvodankban a sza-

bad játé k nagymé rté kű é rvé nyesülé sé t támogatjuk.

hányí tott/Kezdemé nyezett játé k: a kezdemé nyezett játé kokban az óvodapedagógus iranyí tó

szerepe dominál, amelynek több cé lja lehetsé ges:

o A cé l maga a játé k: a játé kot az ővodapedagógus indí tja saját elké pzelé sei szerint,

amelybe a gyerekek szabadon beállva é s kilé pve maguk viszik tovább até mát, kiegé szí tik, akáí

aziré nyí tást is átveszik. Az óvodapedagógus további lé pé seit, ötleteit é s javaslatait a gyerekek

előző megnyilvanulásaihozigazí tja, azoktaé pí ti.igy egyszene alkalmazkodikahetyzethez é s a

szé mé lyes igé nyekhez is.

c cé l a tanulás; a játé k többfé leké ppen lehet jelen a tanulási folyamatban, í gy kezdemé -

nyezett játé k formájában. Ezekben a játé kokban az ővodapedagógus ré szé tőI tanulási cé l, peda-

gógiai szándé k is megfogalmazódik, jellegiik aszervezetttanulás jegyeithordozzak magukon.

o cé l a fejleszté s: elté rő fejlődé sű gyermekek ré szé re kezdemé nyezett ké pessé gfejlesztő

játé kok az e|muadás tí pusától é s mé rté ké től fiiggően. A különböző ké pessé gfejlesztő játé kok

belső tartalmukkal é s struktú rájukkal, szabályaikkal hatnak a gyermekekre az óvodapedagó-

gus/fejlesztőpedagógus iranyí tisával, segí tsé gé vel.
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n .lÁrnx rÁnnocarÁsÁnól lnónó óvooapnoacócusl F,ELADAToK

pBrrprBrEK BlzTosí rÁsr:
o Biztosí tson nyugodt lé gkört az elmé lyilt játé k felté teleinek megteremté sé hez.

. A napirendben belül gondosl,_odjon elegendő időről é s helyről a szabad játé k számé na.

o Folyamatosan biztosí tsa a jáEkhoz szüksé ges eszközöket.

. Ötletek, lehetősé gek, helyzetek teremté se a sokszí nű játé k kialakulásához.

. Az egyé ni é lmé nyeken tú l tetemtsen lehetősé get a közös é lmé nyszerzé sre a játé k

fej leszté se é rdeké ben.

o Tartsa tiszteletben a gyermeki játé k önállőságát.

o Igé ny eseté n kapcsolódjon be a játé kba, játsszon együtt a gyermekekkel.

. A gyermekek tapasztalatainak gazdagí tásával, a játé ld<edv fokozásával serkentse a közös

j áté k kibon takozását é s fej lődé sé t.

. Megerősí tő viselkedé sé vel al rkí tsa a csoportban a toleranciát, fogadtassa el a magányos,

az agresszí y) azaz) az elté rő viselkedé sű gyermekeket, ezáltaI is biztosí tva az esé lyegyenlősé -

set.

o Törekedjen ar-ra, hogy a megrongálódott játé kszereket, amerrrryiben van rámőd, a

gyermekek bevonásával j aví tsák meg.

. Tegye lehetővé , hogy a gyermekirodalmi é s mindennapi é lmé nyeiket saját elgondolásaik

alapjánszerepjáté k,bábjáté k.dramatizálásformájábaneljátszhassákagyermekek.

o A szerep - é s dramatikus játé kokhoz biztosí tsa, illetve a gyermekek az ővodapedagógus

segí tsé gé vel ké szí tsé k el a sz,iksé ges eszközöket, jelmezeket, kellé keket.

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS JÁTEKTÁMOGATÓ MAGATARTÁSA:

. Gyermek i áté kválasztásának tiszteletben tartása.

oReflektí v szemlé letű jelenlé t a játé kban: a gyermekjáté k fejlődé sé nek nyomon követé se, diffe-

renciált r eagálás, e gyé ni bánásr eód megvaló sí tása.

.A gyermeki fejlődé s folyamatosságának, illetve megtorpanásának é szrevé tele.

oAz egyes gyermekek é s játszócsoportok játé kának támogatása.

.Azú jjáté k használatának megismerteté se az é rdeklődő gyermekekkel való egyittjátszás so-

rán.

. A gyermek aktuális fejlődé si szintjé hez igazí tott ké pessé g - struktú rák adekvát támogatása.
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o A kreatí v önkifejezé s fejlődé sé nek segí té se.

o Modellé rté kű viselkedé s, kongruens kommunikáció, ú gy beszé l é s cselekszik, ahogy a gyere-

kektől is elvárja.

.A gyermekek ké rdé seire való odafigyelé s, egyé ni fejlettsé gükhözigazodő válaszadás.

o csak szüksé g eseté n törté nő beavatkozás, a játé ktevé kenysé g zavarása né lkül.

oHa a szituáció űgy kí vánja. é ; a gyermekek igé nylik, maga is játszőtárské nt vesz ré szt a játé k-

ban.

oA játé k fenntarthatősága é rde ké t szolgáló szabályrendszer a gyermekekkel együtt törté nő ala-

kí tása.

o A az egé szsé ges versenyszellem megalapozása.

o A gyermekek közti é rzelmi k,jtődé sek, kapcsolatok támogatása.

A GYERMEKEK TEVEKENYSEGEI

GYAKORLÓ rÁrnx:
o örömet okozó cselekvé seke1 ismé telgetnek, gyakorolnak,

. anyagok, eszközök tulajdon;ágaival, aí árgyak egymáshoz való viszonyával, működé sé vel

ismerkednek,

o j áté kaikat mozgáss al, mozdalataikat szöveggel, dallammal kí sé rik.

SZIMBÓLIKUS _ SZEREP.lÁrnr:
o a környezet benyomásait eg,zé nien, szubjektí v módon jelení tik meg,

. szerepeketvállalnak,

o együttműködnek társaikkal, közösen tevé kenykednek,

. hozzájuk é rzelmileg közel ráLló felnőtteket é s társaikat utánozzák,

. megielení tenek felnőttek é s gyermekek közötti kapcsolatokat , é s közben ú j

magatartásformákat saj átí tanak el,

o önállóan, szabadon, önké ntesenjáté kot szerveznek, szerepeket osztanak ki,játé keszközöket

v álasztanak ki, j áté khe l y zetd<et al akí tanak ki,

BARKÁCSOLÁS:

. a játé kukhoz szüksé ges eszközöket, bábokat maguk ké szí tik el,

- o különböző anyagokat é ssze:számokathasználnak,

. olyan anyagokat gffitögetnek, amelyeket önállóan tudnak megmunkálni,
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. ré szt vesznek az elromlott játé kok javí tásá,ban.

DRAMAT lz Ar As, nÁn oz_Ás :

. saját elgondolásaik alapján eljátsszák irodalmi é s más é lmé nyeiket,

o dramatizáIáshoz eszközökel, kellé keket ké szí tenek,

. báboznakparavánmögött é s paraván né lkül.

KoNsTRUÁLÓ .rÁrÉ r:
o kockakbő|,más játé kszerekiől, különböző alkatré szekből, anyagokból é pí tmé nyeket,

j áté kszereket, különfele tfu gyakat hoznak lé tre,

o spontán lé trejövő é s előre e|gondolt, meghatfuozott cé llal é pí tenek,

o konstrukciós eszközöket használnak,

r homokoznak, ahomokból fuí tenek,

o szerepjáté kokban felhasználjtí k alkotásaikat, é pí tmé nyeiket.

SZABÁLy.rÁrrx:
o meghatározott szabályok sz;rint játszanak, betarlják a szabáIyokat, é s a szabályoknak

megfelelően viselkednek,

o mozgásos é s é rtelmi ké pessjget fejlesztő játé kokat játszanak.

A GYERMEKEK FEJLÓDÉ snNnr JELLF,I.{IZőI lz ÓvonÁsKoR vncnN

e A gyermekek é letkoruknak é s szüksé gleteiknek megfelelő játé kot választanak.

o Játé kukban önálló kezdemé nyezé sre ké pesek, s be tudnak kapcsolódni közösjáté kba is.

o A gyermekek ké pesek állhatatosan, több napon keresztül egy azon játé kté mában együttesen

ré szt venni.

. Játé kukban dominánsan jelentkezik a szerepjáté k.

o Az ismert mesé ket többször ,JramatizáIlák,bábozzák.

o Bonyolult é pí tmé nyeket ké pesek alkotni.

. Elvezik a szabáIyjáté kot, é s ké pesek a normákat betartani.

o Társas viselkedé sükben meg elennek az ővoda által preferált viselkedé si szabályok.

o Interakciójuk gazdag, kulturált é s é rthető.
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sa.lÁros NnvBr,É st lcrxyű GvERMEKEK ncyÉ Nt, DIFFERENcrÁr,r NEvE_

lÉ sn
oAmennyiben sztiksé ges, egyé ni helyzetekben taní tjuk a játé ktevé kenysé geket é s a játé keszkö-

zökhasználatát. A ké sőbbiels;ben a gyennek nagyobb önállósággalválaszthatja meg tevé keny_

sé geit, eszközeit.

o Az ővodapedagógus közvetett nevelői magatartással fejlesáő hatással lehet a játé k fajtáinak

megválasztásában, játé kté má:nakgazdagí tásában.

5.2.2. TEVEKENYSEGEKBEN MEGVAlÓsur,Ó TANULÁS

Tanulásnak tekinthető mindaaknak az elmé Ieti é s gyakorlati ismereteknek, - jártasságoknak,

ké szsé geknek é s ké pessé geknek - a kialakí tás4 amelyek az é rzelmi é s az akarati tulajdonságok

fejlődé sé t, valamint a magatartós é s a viselkedé s alakulásál is elősegí tik. A haté kony tanulás

valamennyi pszichikus funkcio aktivitásrának eredmé nye, melynek következmé nye, hogy meg_

felelő körülmé nyek között a gyermekek fejlődé sé bez é s fejleszté sé nek szándé kuhoz igazodó

tanulási té rben, a gyermekek a}í í wá é s produktí wá válnak.

Az óvodában a tanulás folyarnatos, jelentős ré szben utiinzásos, spontán tevé kenysé g, amely a

teljes szemé lyisé g fejlődé sé t, fejleszté sé t támogatja. Nem szűkül le az ismeretszetzé ste, az

egé sz, óvodai nap folyamé n aé ődő helyzetekben, termé szetes é s szimulált kömyezetben, kirárr_

dulásokon, az ővodapedagógus által kezdemé nyezett tevé kenysé gi formakban, szetyezeti é s

időkeretben valósul meg.

Azővodai tanulás elsődleges cé ljaaz óvodás gyermek kompetenciáinak fejleszté se. Azővoda-

pedagógus a tanulást támogatő, környezet megteremté se során é pí t a gyermek előzetes tapaszta-

Iatafu a, i smereteire, kí vánc si s ágara.

A tanulás felté tele a gyermek cselekvő akiivitása, a közvetlen, sok é rzé kszervé t foglalkoztató

tapasztalás, felfedezé s lehetősegé nek biztosí tása, kreativitásanak erősí té sé re.

A tanulas lehetsé ges formái azóvodáhan:

o azutánzásos, minta- é s modellköveté ses magatartás- é s viselkedé stanulás;

o a spontán játé kos tapasú alatszerué s;

a cselekvé ses tanulás;

. a gyermeki ké rdé sel<te, válaszokra é pülő ismeretszerzé s;

. azóvodapedagógus áltd irányí tott megfigyelé s,ápasztalatszerzé s, felfedezé s;

. a gyakorlati problé mamegoldás.
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Az óvodapedagógus a tanulás iranyí tása sorátr szemé lyre szabott, pozitiv é rté kelé ssel segí ti a

gyermek szemé lyisé gé nek kibc ntakozását.

Programunk szé lesen é rlelmezi a tanulást. A gyermekek tevé kenysé geik során szerzett benyo-

mások, tapasztalatok, é lmé nyei_< alapján tanulnak, s általa fejlődnek. A szociális é s intellektuális

tanulási ké pessé gek fejlődé sé t az ővoda felerősí ti, Ennek elsődleges terepe a játé k é s a teljes

óvodai é let. Nem fer ké tsé g aí Áoz,hogy az óvodás gyermek é rtelmi ké pessé ge: é rzé kelé se, é sz-

lelé se, emlé kezete, figyelme, ké pzelete, ké pszerű szemlé letes gondolkodása leginkább a játé kon

keresztül fejlődik, é s ezt segí tik a Montessori fejlesztő eszközök.

Ehhez társulnak olyan szerverett tanulási lehetősé gek, mint az ővodapedagógusok á|talirányi-

tott megfigyelé s, tapasztalatszerzé s, ami a gyermekek ké rdé seire, válaszaka é pülő ismeretszer-

zé st is magába foglalj a.

A játé kba integrált tanulás azt jelenti,hogy az óvodapedagógus általkezdemé nyezetttevé keny-

sé gek a játé kidőben zajlanak ú gy, hogy nincs közben játé kelrakás, párhuzamosan szewezeí l

tevé kenysé gek folynak. A gyermekek a tevé kenysé gek után igé nyük szerint visszaté rhetnek

eredeti játé kukhoz, vagy ilatkszdhetnek. Egyetlen egy napon borul fel ez az a|apelv, amikor az

óvodapedagó gus szerv ezett te Snevelé  s fo gl alkozást tart.

AZ ÓY ODAPEDAGÓGUS FELADATAI

o Tudatosan iranyí tsa a gyerme kek ismeretszerzé sé t, az ismeretek átadását, átszátmaztatását,

ellenőrizze, hogy ez afolyaru,at milyen eredmé nyeket hoz.

o A gyermekek cselekvő aktivitására é pülő eljárásokkal, cselekvő, gondolkodtató ismeret-

szerzé ssel é rj e el a kí v ánt ere 1mé nyt.

o A gyermekek ismeretszerzé sé tmindig azona szinten szervezze meg, ahol megfelelő infor-

mációkat szerezhetnek, megi smerhetik a felfedezé s, a kutatás örömé t.

o A gyermekek tevé kenysé gi, megismeré si vágyának, kí váncsiságának, sokoldalú  é rdeklődé sé -

nek kielé gí té se.

o spontán, játé kos helyzetek kihasználása.

. A gyermeki ké rdé sekre é pülő ismeretátadás lehetősé geinek kiaknázása.

.A gyermek önállóságának, figyelmé nek, kitartásának, pontosságának, feladattudatának fejlesz-

té se.

o Tervezett játé kokkal é s tevé kenysé gekkel felké szülé s a mindennapos feladatokra.

cyEnvgrerHÁza róeÁNyAI GyERMEKEKnÁza óvooa
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o Gyakorlati problé mamegoldá;ra ösztönző helyzetek megteremté se.

o Az ővodások egyé ni, differer_ciált fejleszté se é rdeké ben olyan, az egyé nteljesí tőké pessé gé nek

megfelelő szintű feladatok tetvezé se, amelyek aktiváló hatású ak é s é rdeklődé st biztosí tó

prob lé mah ely zetek elé  állí tj 6 < a gyermekeket.

o A gyermekek felszí nes, a dol3ok külső oldalát tükröző tapasztalatait a ktilonbriző

tevé kenysé gekben rcndezze irssz€: tfujafel a dolgok közötti kapcsolatokat é s kölcsönös

viszonyokat, mutassa me g v iltozásaikat, fej lődé süket.

. Fejlessze a gyermekek önállóságát, figyelmé t,kitaftását, pontosságát, feladattudatát.

o Az é rtelmi ké pessé gek fejleszté se (é rzé kelé s, é szlelé s, figyelem, emlé kezet, ké pzelet,

gondolkodás).

oA kiemelkedő ké pessé gű, tehttsé ges gyermekek felismeré se é s fejleszté se.

o Az é rtelmi ké pessé gek fejleszté se é rdeké ben a|kalmazza aMontessori eszközöket.

A GYERMEKEK TEVEKENYSEGEI

A) SPONTÁN TPVPKENYSEGEK (pedagógiailagtudatosan alakí tott felté telek mellett):

a.l szabad játé k,

b. l a gy ermekek által kezdené ny ezett bármilyen tevé kenysé g.

B) IRÁNyÍ rorr TEvÉ KEN ysÉ cpr:

a.l tervezett kötetl en tevé kenysé gek:

-játé k cé lú

- tanulási cé lú

- valamilyen tevé kenyseg hangulati előké szí té se

b . l teru ezett szerkezetű kö t e l e z ő tevé kenys é  g : te stneve l é  s

"':il'#;lHffi 
::rTl'*ffi :í a,megbí zatások,gYermekmunka,

SAJATOS NEVELESI IGENYU GYERMEKEK EGYENI, DIFFERENCIALT NEVE_

LESE

A tanulási ké pessé g valamennyi kognití v ké pessé g átfogő rendszere, í gy a sajátos nevelé si igé -

nyű gyermek fojlettsé ge a kognití v ké pessé gek fejlettsé gé től fiigg.
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okiemelt jelentősé gí i a mé n elsajátí tott ismeretek, jártasságok, ké szsé gek állarrdó gyakorlása,

illetve az ú j ismeretekbe való t,eé pí té se.

.Megismerje önmagát, kialakijon reális önké pe, testsé mája, eligazodjon saját testé n, té rben,

sí kban.

. Eszlelé se pontosabbá váljon, keresztcsatornák jól működjenek.

oA gondolkodás fejleszté sé ben megkülönbözteté s, az általánosí tás folyamatának segí té se, a

cselekvé sben vé grehajtott műv:letek gyakorlása, szemlé letes gondolkodás elsajátitása a fontos.

oA különböző matematikai fogalmak megismeré se é s a velük vé gzett manipulációs folyamatok

gyakorlása.

5.3. MUNKA JELLEcŰ TWEKENYSEGEK

Munka jellegű tevé kenysé gek: önké nt - azaz örömmel é s szí vesen - vé gzett játé kos tevé keny-

sé g; a í apasztalatszerzé snek é s környezet megismeré sé nek, a munkavé gzé shez szüksé ges ké pes-

sé gek, ké szsé gek, tulajdonságc,k alakí tásának fontos lehetősé ge, a közössé gi kapcsolatok, a kö-

telessé gtelj esí té s alakí tásának eszköze.

A gyermeki munka tudatos pe7agőgiai szervezé st, a gyermekekkel való együttműködé st é s fo-

lyamatos konkré t, reális vagyis sajátmagáhozmé rten fejlesztő é rté kelé st igé nyel.

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI

o Minden gyermeknek biztc,sí tson lehetősé get arra, hogy önké ntesen, önállóan, ké pessé ge

szerint elvé gezhesse az önmagával kapcsolatos önkiszolgáló tevé kenysé get, illetve a társai

é rdeké ben v é gzett munkate vé kenysé get.

o Folyamatosan biztosí tsa, bőví tse a munkatevé kenysé ghez szüksé ges, gyermekek számára

fontos munkaeszközöket.

o A munkaeszközök számártbiztosí tson olyan helyet, ahol a gyermekek bármikor elé rhetik

é  s használh atj ák azokat.

o Adjon lehetősé get a gyermekeknek bármilyen őket é rdeklő munkatevé kenysé g elvé gzé sé -

hez, mé gakkor is, ha a gyermek tevé kenysé  gi vágya é s ké pessé gei nincsenek teljesen össz-

hangban.

o Biztosí  tsa azé lősarokban a növé nyek - é s kisállatok (akvárium, teknős) gondozását.
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o segí tsen a gyermekeknek, hogy miné l többször át tudják é lni a munka örömé t, a cé lé ,rt váI-

lalt erőfeszí té s szé psé gé t, nehé zsé gé t é s teljes önállósággal vé gezhessé k a munkatevé keny-

sé geket.

. Erté kelé se legyen buzdí tő,megerősí tő, hogy a gyermekekben pozití v viszony alakuljon ki a

rendszeres munkavé gzé shez.

o A munkamozzanatok gyakorlásának ielretősé gt:it a Montessori eszközrenclszer segí tsé gé r,el

egé szí tse ki:

- mindennapi é let glakorlatai: söprögeté s, takarí tás, rendrakás stb.

- kendők hajtogatása (az, asztalterí tők rendbentarása é rdeké ben)

- öntözgetős é s kanalaz.qatós játé kok: az önkiszolgálás é s tálalás feladatainak

gyakorlásához.

É  
A GYERMEKEK TEVEKENYSEGEI

NAPOSI MUNKA:

A gyermekek közössé gi kapcsolatát jól feileszti a naposi munka, melyet az önkiszolgáló tevé -

kenysé g jől előké szí t.

Amikor a gyermekek ké szsé g;zinten ismerik a munkafo|yamat meneté t, fogásait bevezeté sre

kerül a naposi munka:

. ebé dné l a szokásrendnek megfelelően megterí tik é s leszedik az aszJalt

o összeseprik a morzsákat.

ALKALOMSZERŰ MIINKÁK:

A mindennapi é lettel kapcsolalos állandó- é s alkalomszerű munkákhoztartoző tevé kenysógek:

o udvar- é s teremrendezé s

o játé kjavitás-, tisztitás-, ké szí té s

. egyé ni megbí zatások,., az üzenetek teljesí té se

o ünnepi ké szülődé s (ajándé kké szí té s, csoportcsinosí tás, dí szí té s)

o há.zimunka jellegű tevé kenysé gek (pl. ünnepek előtti nagytakarí tás, stb.)

o segí tenek társaiknak é s a kisebbeknek.

NövpNy- es ÁlrarcoNnozÁü
o átültetik, |ocsolják, gondozzák a szobanövé nyeket

cygnvBrgr nÁze rógÁNyat GyERMEKFK nÁza. ót,on,rr
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ré sztvesznek az óvc,dakert tisztántartásában (ftí  gondozása, avar gyűjté se, öntözé s)

az ővodapedagógus irányitásáva| gondozzák, tisztitják az akváriumot, tenáriumot,

madárkalitkát

MONTESSORI eszközökkel tevé kenykednek: öntözgetnek, kanalaznak, sepemek,

takar í tanak, ter í tőt haj tanak stb.

A GYERMEKEK FEJLÓDÉ sÉ Nnr IELLF,MIZőI lzÓvouÁsKoR vÉ cnN

o A gyermekek szeretnek dolgozni.

. Öruhek, ha a kötelessé giiket teljesí tik.

o Önállóan, igé nyesen vé gzí kanaposi munkát.

r Szí vesen vállalkoznak egyé ni megbí zatások elvé gzé sé re.

o szí vesen közreműködnek a növé nyek- é s állatok gondozásában.

. Örömmel segí tenek a kisebbeknek.

o szeretnek meglepeté st ké sziteni a kisebbeknek, szüleiknek, az óvoda dolgozóinak é s az óvo-

dát segí tő iskoliának, felnőtFknek.

sAJÁTos NEvELÉ sI IGIí llIyű GyERMEKEK EGyÉ NI, DIFFERENcIÁLT NEvE_

lÉ ,sn
oA szabadon választható, közös tevé kenysé gekbe való bevonás kiemelt jelentősé gű, fejlesztő

hatású .

olehetősé get kell teremteni számukra, hogy ugyanú gy ré szt vehessenek a munkajellegri tevé -

kenysé gekben, mint é p társaik, ezzel is növelve önbecsülé siiket.

lÁrÉ r- MuNKA JELLEGű TEvÉ KENysÉ GEK _ TANuLÁs KApcsoLATA

Mindharom tevé kenysé gi formában kimutathatók hasonlóságok, amelyek azonban minden

esetben sajatos módon é rvé nyesülnek. Eppen az elté tő megnyilvánulási formrák adják meg egy-

egy tevé kenysé g sajátos arculáé ú . A játé knak é ppen ú gy velejarója a szellemi é s fizikai aktivi-

táso mint az alkotő munkának é s az elmé lyí ilt tanulásnak.

Mindharom tevé kenysé gben kifejezé sre jut az egyé n viszonya környezeté hez, egyaré nthozzájá-

rulnak a valóság megismeré sé hez. A játé k a munkához é s a tanuláshoz hasonlóan cé ltudatos

tevé kenysé g.
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Mindhrárom tevé kenysé gi forma magában hotdozza az örömszetzé s lehetősé gé t.

Alapvető tevé kenysé gi formákról lé vé n szó, egyuánt hatással vannak a szemé lyisé g fejlődé sé _

reo illetve egyaránt felhasználhatók a szemé lyisé g teljesebb kibontakozásáta.

5.4. vERsELÉ s, MEsÉ LÉ s

Verselé s, mesé lé s cé Ija a 3-6-7 é ves gyermekek pozití v szemé lyisé giegyeinek megalapozása,

fejleszté se a gyermekirodalom é s a gyermekirodalomhoz szorosan kapcsolódó tevé kenysé gek,

módszerek sajátos eszközeivel.

A tevé kenysé g cé lja a gyermekek é rzelmi, é rtelmi é s etikai fejlődé sé nek segí té se, pozitiv sze-

mé lyisé giegyeinek megalapozása: a mágikussággal, a csodákkal teli meseé lmé nyek segí tsé gé _

vel, a versek zeneisé gé vel, drrreinek csengé sé vel.

A többnyire játé kos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dú dolók, versek hozzájárulnak a

gyermek é rzelmi biztonságáhQz, aí |yűIyelvi nevelé sé hez. Ezek ritmusukkal, a mozdulatok é s

szavakegysé gé velagyermekneké tzé l<t-é rzelmié lmé nyeketnyujtanak.

A magyar gyermekkölté szet, a né pi, dajkai hagyományok, gazdag é s jó alkalmat, erős alapot

kí nálnak a mindennapos mondókánásra, verselé sre. A mese a gyermek é tzelmi, é rtelmi, erkölcsi

fejlődé sé nek é s fejlesáé sé nek egyik legfőbb

segí tője. A mese - ké pi é s konkré t formában - feltárja a gyermek előtt a külvilág é s az emberi

belső világ legföbb é rzelmi viszonylatait, a lehetsé ges, megfelelő viselkedé sformákat.

A mese különösen alkalmas az óvodás gyermek szemlé letmódjának é s világké pé nek kialakí tá-

sara. Visszaigazolja a kisgyerrnek szorongásait, s egyben feloldást é s megoldást kí nál. Ataryyi

világot is megelevení tő, átlelkesí tő szemlé letmódja, é s az ehhez tarsuló, a szigoru ok-okozati

kapcsolatokat feloldó mágikus világké pe, csodákkal é s átvaltozásokkal táé bteszt a mé lyebb

é rtelemben vett pszichikus realitásra é s a külvilágra irányí tott megismeré si törekvé sekre.

A mesé lővel való szemé lyes kapcsolatban a gyennek nagy é rzelmi biZonságbal&zimagát, s a

játé ktevé kenysé ghez hasonlóar- a mesehallgatás elengedett intim állapotában eleveno belső ké p-

világot jelení t meg. A belső kepalkotásnak ez a folyamata a gyetmeki é lmé nyfeldolgozás egyik

legfontosabb formája.

A gyermek saját vers- é s mesealkotása, annak mozgással é slvagy ábtázolássaltörté nő kombiná-

Iásaaz önkifejezé s egyik módja.

A mindennapos mesé lé s, moniókánás é s verselé s a kisgyermek mentális higié né jé nek elmarad_

hatatlan eleme.

Az ővodáhan a né pi, a klasszikus é s a kortrirs irodalmi műveknek egyaú nt helye van.
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AZ ÓY ODAPEDAGÓGUS FELADATAI

o Alakí tsa ki csoportj ában a nesé lé s ,,szertartását".

. Ismerje meg az általános 5rermeki igé nyeket, a mese é s a vers lé lektanának beható ismere-

té vel rendelkezzen.

o A mesé lé s, versmondás al_<almait vegye számba, keresse meg alkalmait a gyermekcsoport

napirendjé ben.

o keressen alkalmas helyet z udvaron é s a csoportszobában az irodalmi é lmé nynyú jtásra.

o válasszon a gyelmekek é letkorának, fejlettsé gé nek megfelelő mesé ket, verseket, mondóká-

kat, irodalmi alkotásokat.

o Fejből mondja az alkalomhoz illő mondókát, verset, mesé t, é s alkalmazza ametakommuni-

káció eszközeit.

o Fejlessze a mesei kettőstudatot.

o A mesemondás alkalmait a mesehallgatásra utaló, ismé tlődő szokásokkal teremtse meg.

o Elalvás előtt rendszeresen mesé ljen a gyermekeknek.

. kezdemé nyezze, hogy ottlrcn is rendszeresen verseljenek, mesé ljenek a felnőttek a gyerme-

keknek.

o szí nes, megragadó, é rdekkldé st felkeltő bábjáté v,kal é bresszen kedvet a gyermekekben a

bábozáshoz.

o Tegye lehetővé , hogy a hallott mesé ket saját elgondolásaik alapján eljátszhassák a gyerme-

kek.

o A nemzeti, etnikai kisebbsg költé szeté nek alkalmazása az irodalmi anyagok kiválasztásá-

nál.

o Alkalmazzon több módszert a mesealkotás folyamatában. meseprodukció, mesefolytatás,

gyermekmese egy-egy mesehősről, mesestrukturálás, közös vagy egyé ni mesemondás,

mesemimetizálás, mesedramatizáIás, báhjáté k, mesekönyv ké szí té s, é n-mesé k é s csoport-

mesé k alkotása.

o A Magyar Né pmese Napjáról (szeptember 30.) emlé kezzenmeg.

o A nevelőtestület által meg:ntározott ,,é v mesé jé t" ismeftesse meg sokoldalú an a gyeí me-

kekkel.
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A GYEMEKEK TEVEKENYSEGEI

. a korábban hallott mondókákat, mesé ket, verseket alkalomszení en ismé telgetik

. bekapcsolódnak az ővodaledagógus é nekes, halandzsás, mozgásos improvizálő játé ld<ez-

demé nyezé seibe

. segí tenek a mesemondás, }-allgatás felté teleinek kialakí tásában

o kedvelt mesehősükkel törtent dolgokat beleviszik a játé kukba

. M ismert mesei motí vumokat megjelenitikbábozásban, dramatizáIásban,rajzolásbart

. abábozáshoz, dramatizáláshoz eszközöket ké szí tenek

. az óvoda gyermekkönyveit né zegetik, beszé lnek róluk.

A GYERMEKEK FEJLŐDÉ snNnx JF,LLF,I.{ZőI nz ÓvooÁsKoR vncpN

o A gyermekek szí vesen ism5telgetik a verseket, rigmusokat.

. Várják, igé nylik a mesehal_gatást.

. Megiegyeznek 10-12 moncókát, 6-8 verset é s 15-20 mesé t.

. Hangzás, hangulat, é rzelerl é s alkalom egysé gé ben kezdik felfogni a mondott, hallott vers

té mé 4 át, költői ké peit.

o Megszilárdulnak a mesehallgatáshoz kapcsolódó szokásaik, figyelmesen, csendben vé gig-

hallgatják a mesé t.

o A folytatásos mesé k, verses mesé k, meseregé nyek szálait össze tudják kötni.

o A mesé ben elhangzottakró] beszé lgetnek, szí vesen mesé lnek, báboznak, dramatizálnak.

o Tudnak mesé ket, törté neteket kitalálni, s azt mozgással megjelení teni, kifejezni.

o Ismerik a csoport gyermekkönyvespolcát,vigyáznak a könyvekre.

SAJÁTos NEVELESI IGE\vÚ GvERMEKEK EGvENI, DIFFERENCIÁLT NEVE-

lnsn
o A mindennapok törté neseiben valő eligazodás, azok megé rté se, elfogadása, é lmé nyeik,

é rzé seik feldolgozása kerül előté rbe.

. oldja szorongásaikat, megoldást nyujt lelki problé máikra.

5.5. ENEK, ZENE, nNnrrs.lÁrnr, GYERMEKTÁNC

Enek. zene" é nekes játé k. zenei nevelé s az é rzelmeken keresztülhat a gyermekekre. Felkelti a

gyermekek zenei é tdeklődé sé t, formálja a zenei izlé st, az é neklé si ké szsé get, ritmusé rzé ket,

cypRvprprHÁza xóeÁNyet GyERMEKEKHÁza óvonR
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harmonikus szé p mozgást. Hltásfua a gyermekek szeretnek é nekelni, játszani, dú dolgatni é s

szí vesen hallgatnak zené t. A né pdalok é s komponált gyermekdalok é neklé se közben fejlődik

hallásuk, é neklé si ké szsé gük, ritmrrsé rzé kük, harmonikus szé p mozgásuk.

AZ ÓY ODAPEDAGÓGUS FELADATAI

o Teremtse meg a zenei nev;lé s alapvető felté teleit, amelyeknek eredmé nyeké nt a gyermeke-

ket é lmé nyhez juttatja, felkelti zenei é rdeklődé süket, formálja zenei í zlé siiket, eszté tikai fo-

gé konyságukat.

o A zenei é lmé ny legyen mindennapos lehetősé g, kapcsolódjon miné l többfele tevé kenysé g-

hez.

o Szerettesse meg a gyermel_ekkel az é neklé st, az é nekes játé kokat, é s szoktassa őket a szé p,

tiszta é neklé sre.

. Fejlessze a gyennekek zerrei ha||ását,ritmusé rzé k é t, zenei emlé kezeté t, játé kos zenei alko-

tókedvé t, mozgáskul tűr áj áL

. Nyú jtson közössé gi é lmé nlt az é nekes játé kokon, a közös zené lé sen keresztül.

o Alapozza meg a mozgás é s a testtartás dalhelyzetekhez valő igazí tását.

o A felhasznált zenei anyago" igé nyesen) az é letkomak, s a csoport ké pessé gszintjé nek megfe-

lelően válogassa.

o Teremtsen lehetősé get arra hogy egy-egy zenei feladatot többfeleké ppen lehessen megolda-

ni.

o Nevelje a gyermekeket a zene figyelmes, é rdeklődő hallgatására, befogadására. Ismertesse

meg különböző jellegű dal,lkkal é s hangulatokkal, hangszerek sajátos hangszí né vel é s játé -

kával.

o Figyeltesse meg a termé szü" hangj ait, a körny ezeti hangeffektusokat.

o A gyermekek hallásfejleszté sé nek é rdeké ben alkalmazza Montessori zörejdobozait (zöre-

jek azonosí tása é s megkülö rbözteté se).

A GYERMEKEK TEVEKENYSEGEI

o bekapcsolódnak az adottzetrei tevé kenysé gbe

. é nekelgetnek játé kidőben, illetve az egé sz nap folyamán önmaguk vagy az ővodapedagógus

kezdemé nyezé sé re

o a játé kokat kí sé rő dalokat é ; mondókákat ismé telgeté s közben megtanulják
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: ffi;ffi;:I,::ff:il;'"T]o*u,onoo"ő zörej eket

o táncos jellegű mozdulatol..atvé geznek, zené re mozgásimprovizáciőt alkotnak

. meghallgatják az ővodapedagógus é neké t, hangszeres játé kat

o hallásfej lesztő j áté kaikban alkalmazzák Montessori zőr ejdobozait

o többfé le né pi ritmuseszközt használnaké s ké szí tenek a felnőttekkel

o zenei formaé rzé k-fejleszt,i játé kokat jáIszanak, hogy különböző mozgással rnegé rezzé k a

motí vumok hosszát

. a gyermekek dallamokat álekelnek, komponálnak

. a megismert dalosjáté kokhoz, mondókákhozú j szabályokat, mozdulatokat találnak ki
o é nekelnek egyé nileg, kisebb csoportban halkabban-hangosabban, magasabban-mé lyebben,

gyorsabban-lassabban

A GYERMEKEK F,EJLŐDxsnNnr f,r,LLulnzől lzÓvonÁsKoR vncnN

o A gyermekek é lvezettel já-.szanak é nekes játé kokat.

o A gyermekek gátlások né lkül egyedül is tudnak é nekelni,

o Tudnak é lvezettel figyelni azenehallgatásra.

o Megkülönböztetik azeneifogalompárokat.

o Tudnak ritmust, mozgást,,1allamot rögtönözni

. Erzik az egyenletes lükteté st é s a dalok ritmusát.

SAJÁTos NEvELESI IGENvŰ GvERMEKEK EGvENI, DIF,FERENCIÁLT NEvE_
LEsE
o A zenei alapké pessé gek elsajátí tásának feladatai közül legfontosabb az é nekté s, a dalos

j áté kok elj átszása, mor: dókázás.

o A ritmust é s az egyenl:tes lükteté st, a ritmusalkotással, tempóbeli é s dinamikai ellenté -

tek, illetve fokozatos átmenetek kivitelezé sé t is gyakoroljuk változatos mozgással é s

hangszeres előadással.

5.6. RAJZOLÁS,FESTES, MIN r Áz ns, rcÉ ,zl MUNKA

Rajzolás. mintázás" ké zi munka: magában foglalja a rqzolást festé st, mintázást, az é pí té st,

ké palakí tást, a konstruálást, ké zimunkát, a műalkotásokkal való ismerkedé st, é s a környezetala-
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kí tást. A vizuális nevelé s a gyermekeket egyé ni fejlettsé gi szintjüknek megfelelően ké pi-

plasztikai kifejezőké pessé g birtokába juttatja, kialakí tja bennük az elemi ké polvasási, kompo-

náló, té rbel i táj é koző dó, é s rendező ké pe ssé  get.

AZ ÓY ODAPEDAGÓGUS FELADATAI

o Teremtse meg a felté tele:t a gyermekek ké pi, plasztikai nyelvé nek, valamint ábrázolő é s

konstruáló ké pessé gé nek fej lődé sé hez.

o Alakí tsa űgy a csopotlszclbát, hogy a különböző tevé kenysé geket kereső gyermekek nyu-

godtan, ké nyelmesen mun_<álkodhassanak.

o Teremtse meg a felté teleiJ, hogy a gyermekek szabadon é pí thessenek, firkálhassanak, ho-

mokot formálj anak, gyurkálj anak.

o Biztosí tson miné l több, valtozatosabb eszközt, anyagot, időt é s helyet a csoportban é s a sza-

badban egyaránt avizuáli: tevé kenysé gek gyakorlásé ú toz, ezzel is lehetősé get adva a gyer-

mekifantáziának.

o Teremtse meg avizuális n:velé s hangulati felté teleit.

o Maga is gyakran vegyen ré szt a tevé kenysé gekben, s egyí itt fedezze fel a gyermekekkel a

környezet eszté tikai ólmé rryeit.

o A különböző eszközök, szerszámok biztonságos kezelé sé t egyé nenké nt taní tsa meg a gyer-

mekeknek.

o segí tse elő a gyermekek önálló elké pzelé seinek megvalósí tását.

o Biztosí tson állandó helyet a té rbeli alkotásoknak é s az asztalnál vé gzett tevé kenysé geknek.

o Tegye lehetővé , hogy a vizuális eszköztár, s a gffitött anyagok mindig ugyanott, a gyenne-

kek számára elé rhető helyen legyenek.

o segí tse a gyermekek ké palakí tó ké szsé gé nek megindulását a szőrí  elrendezé stől a ké pele-

mek, ré szformák elemeine < egymáshoz rendelé sé vel.

. Tegye lehetővé , hogy a gyermekek megismerjé k é s hasznáIják ané pi kismestersé geket őrző

technikákat, eszközöket.

o Tewezzen é s szervezzen alkalmi mú zeumlátogatásokat, sé tákat, kirándulásokat, amellyel

közelebb hozza a gyermekek számáratágabb világukat, s a művé szeti alkotásokat.

A GYERMEKEK TEVEKENYSEGEI

. a megismert anyagokat, egyszerű munkafogásokat, technikai alapelemeket alkalmazzák
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o szabadidős tevé kenysé geikben öntrié nt választanak é s vé geznek vizuális tevé kenysé get: raj-

zolnak, festenek, mintáznak, é pí tenek, ké palakí tanak, konstruálnak, ké zimunkáznak, model-

leznek, ismerkednek a mí blkotásokkal

. az alkotó munkához sé ták, kirándulások alkalmával termé seket, ágakat, kavicsokat, alya-

gokat gyűjtenek

. megismerkednek ané pi kismestersé gekkel, s tevé kenysé gükben felhasználj ák azokat

o ré szt vesznek a csoportszcba é s azudvar ápolásában, rendezé sé ben, diszí té sé ben

o té rben különböző alakzat>kat é pí tmé nyeket hoznak lé tre különfé le nagyságú  anyagokból,

tárgyakból

. sí k é s té rbeli kompozí ciókat hoznak lé tre közösen

o játé kokat, bábokat, játé kkellé keket ké szí tenek

o ré szt vesznek az ünnepelre való ké szülődé sben, dí szí tenek, ajándé ktárgyakat ké szí tenek,

eszté tikai é lmé nyekkel gazdagodik szemé lyisé gük.

A GYERMEKEK FEJLŐDEsnNnx JELLF,DIZőI nzÓvonÁsKoR vncnN

o ké palkotásban egyé ni mótlon jelení tik meg é lmé nyeiket, elké pzelé seiket.

o A gyermekek alkotására jellemző aré szletező formagazdagság, a szí nek egyé ni alkalmazá-

Sa.

. Örülnek alkotásaiknak é s a közösen elké szí tett kompozí ciónak.

o plasztikai munkáik egyé ni;k, ré szletezőek.

o Té ralakí tásban, é pí té sben bátrak, ötletesek, együttműködők.

o Rácsodálkoznak a szé p láBtányra, tudnak gyönyörködni benne.

. Megfo g almazzák é rté kí té letüket, beszé lgetni tudnak az alkotásokról.

sAJÁToS NEvELEsI IGENvÚ GvERMEKEK EGvENI, DIFFERENCIÁLT NEVE_

LESE

oA vizuális kommunikációs kópessé g, az ábraolvasás é s ábrázolás, vagyis a forma-é s szinlátás,

mé retlátás, té rlátás, a té ri tájé koződás, a forma, szí n, mé ret é s a té r ké pi megismeré sé vel, tevé -

keny l é treh o zás áv al, v álto zato s ú j ra al ko tás áv al .

oMiné l többfé le ké pi kifejezé smódot, technikát megtanuljanak, mert gyakran fontos önkifeje-

zé si eszközhözjutnak.
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5.7. KüLsó vllÁc rnvÉ rnNy Mnclsunnnsn

Külső világ tevé keny megisrrreré se: általa a gyermekekaz őketközvetlenül körülvevő é s tágabb

termé szeti, tarsadalmi környezetről olyan tapasztalatokat szereznek, amelyek az é letkoruknak

megfelelő biztonságos eligazodáshoz, tájé koződáshoz né lkülözhetetlenek. Az ővodai matema_

tiku tapasztalatszerzé s az ővodai nevelé s ré sze, hozzá$aral a gyermeki szemé lyisé g alakulásá-

hoz, a ké pessé gek fejleszté sé hez, alapot biztosí t az iskolai tanuláshoz. A matematikai nevelé st

folyamatké nt é rtelmezziik. Anyagát elsősorban nem ismeretek alkotjrák, hanem gondolkodásfej-

lesáé st jelent, cselekvé ses é s 3ondolati tevé kenysé  get tartalmaz.

AZ ÓY ODAPEDAGÓGUS FELADATAI

o Tegye lehetővé  a gyermekek szé tmé ra a kömyezet tevé keny megismeré sé t, biztosí tson al-

kalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán é s a szervezett tapasú alat é s ismeretszerzé sre, a

környezetkultura é s a biztonságos é leWitel szokásainak a|akí tásara.

o Teremtse meg a környezeti nevelé s olyan felté teleit é s tevé kenysé grendszeré t, amelyben a

gyermekek egyé nileg é s közösen é lik át aváltozatos ingereket, ú jrateremtik saját környeze_

ttiket.

o A megfigyelé sek alkalmával é reztesse meg a termé szet szé psé gé t, mutassa be a kömyezet-

vé delem é s kömyezethigiené  szerepé t azembu é s minden más é lőlé ny szempontjából. Ala_

pozza meg a termé szet szeteteté t, a környezettudatos magatartást.

o A té mák, té makörök kiválasztásakot az óvoda lakókörnyezeté nek sajátosságaihoz igazod-

jon.

o Bőví tse é s rendszerezze a gyermekek ismereteit a következő té makörökben:

a család, az ővodaikörtryezet, az embei foglalkozások, a közlekedé so az emberi test,

a napszakok, az é vszakck, a szí nek, az állatok, a növé nyek, kömyezetvé delem.

o szewezzen nevelé si időben é vszakonké nt kirándulásokat, sé tákat, ezek megszervezé sé be é s

lebonyolí tásába vonja be a családokat is. A kiadásokat pályazati ú ton nyert támogatásokból

biáosí tsa, a családokkal közös programokat a szülők saját maguk fizetik.

o kezdemé nyezzencsaládokkal együtt törté nő munkálkodást, amely alakí tja,növeli a környe-

zetkánti é rzé kenysé get, segí ti a harmonikus kömyezet lé trehozását, s erősí ti ahovatartozás

é rzé sé t.

o Biáosí tsaatapasztalatszerzé s különböző módszereit: azalkalmi é s folyamatos megfigyelé s,

a gyűjté s, a beszé lgeté s, szimulációs játé kok.
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o Tegye lelretővé  a gondolkodási ké pessé g haté konyságának alakulását olyan helyzetek te-

remté sé vel, amelyekben a gyennekeknek alkalmuk nyí lik különböző szempontok felfedezé -

sé re, többfele megoldás közötti választásra.

o Hí vja fel a figyelmet a g]zermekek közvetlen környezeté ben lé vő környezeti problé mákra,

próbáljanak meg közösen megoldást keresni azoha,

o A környezet megismeré sé nek folyamatában illessze be a Montessori eszkö zöket.

. Figyelje meg a gyermekek é rdeklődé si köré t é s fejlettsé gi szintjé t, ennek alapján tervezze

meg fej lesztő munkáj át.

o A mindennapi é let tevé kerLysé gei során használjaa matematikai fogalmakat.

o Engedje meg a té vedé s lehetősé gé t, é s a javí tást.

o Gyrijtögessen, é s erre ösztjjnözze a gyermekeket is, mert minden felhasználható a matema-

tikai nevelé shez.

o Teremtsen olyan helyzeteket, melyekben a gyerrnekek a különböző é rzé kszerveik segí tsé -

gé vel soksz inű tapasztalat a tehetnek szert.

o Használja ki a Montessori eszközökben rejlő matematikaitapaszta|atszerzé s lehetősé gé t.

o Biztosí tsa a nevelé s é s a fejlődé s optimális felté teleit.

. Epí tsen a gyermekek term jszetes kí váncsiságára, é rdeklődé sé re é s az önállő problé mameg-

oldás iránti igé nyé re.

o Biztosí tsa, hogy kellő változatosságban szerezzenek a gyermekek matematikai tapasztalato-

kat.

o Alapozzameg a gyermekek számfogalmának kialakulását é s atí zes számtendszer megé rté -

set.

A GYERMEKEK TEVEKENYSEGEI

. bekapcsolódnak a szabadban, az ővodakörnyezeté ben szervezett komplex foglalkozásokba,

melyek lehetősé get biztosí lanak a termé szeti é s társadalmi kömyezet jelensé geinek megfi-

gyelé sé re

o té szt vesznek sé tákon, kirá_rdulásokon

o játé kukban, mindennapi tevé kenysé geikben felhasználják az áté lt é lmé nyeket
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o termé seket, köveket, ágakat,leveleket, ké peket stb. gyűjtenek, azokatrendezik é s hasznosí t-

ják az óvodapedagógus segí tsé gé vel

o folyamatos megfigyelé seket vé geznek a termé szetben é s az é lősarokban

. megfigyelikaz é vszakok szé psé gé t,szineit,jelensé geit,időjárását növé nyeit

o kí sé rleteket vé geznek: nö-é nyekkel, állatokkal, ví zze\,levegővel é s atalajjal
o közvetlen kömyezetükber- lé vő környezeti problé mákra felfigyelnek, azokata pedagógusok,

illetve szüleik segí tsé gé vd próbáljak megoldani

o a matematikai kifejezé sebt é s tapasztalataikat a mindennapi tevé kenysé gekben használják

. az eszközök használata so+án ú j szempontú  megoldásokat találnak ki

o té sztvesznek matematikai játé kokban

. SPontán vagy felajánlott twé kenysé gekben matematikaitapasztalatokra tesznek szert

o tárgyakat, szemé lyeket, halmazokat összehasonlí tanak, szé tválogatnak tulajdonságuk sze-

rint, illetve saját szemponlok alapján

. SPontán é s irányí tott tevé kenysé geik közben mennyisé gi, alaki, nagyságbeli, té r- é s sí kbeli

tap asztalatokat szereznek

o megnevezett mennyisé gi tulajdonságok, felismert szabályosság szerint sorba rendezé st vé -

geznek

o a számfogalom megalapozására mé ré si, összemé ré si feladatokat vé geznek mennyisé gekkel,

halmazokkal, különböző e 3ysé gekkel

o é pí té ssel, sí kbeli alkotásokkaltapasztalatokat szereznek a geometria köré ben

. a tükönel tevé kenykednel., amely fontos felté telé t ké pezi a té ri percepció kialakí tásának

o irányokat egyeztetnek, me3különböztetnek, követnek mozgással, tapasztalataikat alkalmaz-

zák a sí kban ábtazoltvilágfuan.

A GYERMEKEK FEJLÓDf,SENEK Jri,LLr.,l'lLaőI lzóvouÁsKoR vncprrt

o A gyermekek tudják lakcí müket, szüleik pontos nevé t, foglalkozását, munkahelyé t, óvodá-

juk nevé t.

o Tudják saját születé si helytiket é s idejüket.

. különbsé get tudnak tenni azé vszakok között, gyönyörködni tudnak szé psé gé ben.

A gyermekek ismerik a környezetükben lé vő inté zmé nyeket, szolgáltatő üzleteket.

o Ismerik a háziállatokat, v adállatokat, madarakat, bo garakat.

cypRuprpr HÁze
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o Ismerik környezetük növenyeit, s azok gondozását.

o Felismerik é s megneveziL környezetük szí neinek söté t é s világos vá|tozatait. Környezetük-

ben gyakran é szlelt tárgyak szí neit emlé kezetükben felidé zik.

o A tárgyak,jelensé gek közjtti né hány feltűnő összefiiggé st felismerik.

o Ismert tárgyakat,jelensé geket külső jegyeik, rendelteté sük szerint összehasonlí tanak.

o A testré szeket az emberi rest felé pí té sé nek megfelelően felsorolják. Igé nyesek testük tiszta-

ságára.

o Felismerik a napszakokat: a reggelt az esté t.

. Gyakorlottak az ei,lemiközlekedé si szabályok betartásában. Ismerik a közlekedé si eszközö-

ket.

o Kialakult a beszé dh elyzethez é s az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő, jól é rthető beszé d.

. Egymás állí tásának igazsá3át megí té lik, megbeszé lik.

. Ertik é s használják a megismert matematikai kifejezé seket.

o A matematikai műveleteket, mennyisé gi relációkat ismerik, alkalmazzák.

o A tárgyakat meg tudják sámlálni legalább 10-ig, össze tudják hasonlí tani mennyisé g,nagy-

ság, forma, szí n szerint.

. Epí té seik, sí kbeli alkotása-k alkalmával lé trehoznaknyitott é s zárt alakzatokat.

o Másolással ké pesek megé pí teni a mintával megegyező té rbeli é s sí kbeli alakzatokat,

o szí vesen vállalkoznak pro llé mahelyzetek megoldására.

o A tükönel valő játé khatáú ra:

- felismerik a szimmetriát,

- azonosí tj ák önmagukat (testsé ma kialakulása),

- meg tudják é pí teni a2-4 elemből állő alakzat tükörké pé t a zsebtükör mögött.

o Megkülönböztetik a jobbra - balra irányokat, é rtik é s követni tudjak az fuányokat illetve a

helyeket kifej ező né vutókat.

sAJÁToS NEvELESI IGENvÚ GvERMEKEK EGvENI, DIFF,ERENCIÁLT NEVE-
lnsn
oA családdal,társadalmi körn..ezettel, termé szettel kapcsolatos információk tudatosí tá-

sa, feldol go zása, r endszer ezé se .
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. A oyerí nekeknól a sé rülé s-specifikus szempontok figyelembevé tele a csoportszobában, a^^o,

gyermekek által is látogatott helyisé gekben segí tik a munkafolyamatok problé mamentes elsajá-

titását.

5.8. MOZGÁS

Mozgás: a szabad, spontán mozgás é s a szervezett testnevelé s olyan tervszerű, rendszeres ráha-

tás a szervezetre, amely a testgyakorlatok tudatos alkalmazásával a szemé lyisé g sokoldalú  ké p-

zé sé t, a motoros ké pessé gek é s amozgáské szsé g kibontakozását, a mozgásműveltsé g fejleszté -

sé t szolgálják.

AZ ÓY ODAPEDAGÓGUS FELADATAI

o Minden nap adjon lehetősóget a gyermekeknek a mozgás gyakorlására.

o Hetente egyszer szeryezzq|kötelező foglalkozást.

o A rendszeres mozgással az egé szsé ges é letvitel kialakí tása.

o A gyermekek termé szetes mozgáskedvé nek megőrzé se, amozgás megszeretteté se.

o A mozgástapasztalatok bóví té se, sok gyakorlással a mozgáské szsé g alakí tása.

o A testi ké pessé gek, fizikai erőnlé t fejleszté se: ügyessé g, testi erő, gyorsaság, állóké pessé g.

o Biztosí tsa az egyé ni sajátmságokhoz igazodő mozgások elsajátí tásának folyamatát.

o vegye figyelembe a fogla,kozások megtervezé sé né l a csoport általános fejlettsé gé t, a fejlő-

dé s ütemé t.

o Tartsa szem előtt, hogy a Estnevelé s legé rté kesebb anyagai a játé kok.

o Működjön együtt a családdal amozgás megszeretteté sé ben.

. Ügyeljen a balesetekmegelőzé sé re, azok elhárí tására.

c yáltozatos eszközök é s a gyermekek önálló, szabad mozgásának biztosí tásával tegye lelre-

tővé , hogy a mindennapi testnevelé s örömet jelentsen a gyermekek számára.

o Mutassa be a gyermekekrck a helyes mintát a pozití vumokat kiemelve, ösztönözze é sbí z-

tassa az eszté tikus, pontos mozgásta.

o Teremtsen alkalmat é s tervezzen testnevelé si foglalkozások során lábboltozat erősí tő, speci-

ális járás- é s gimnasztikai 3yakorlatokat.

o Fejlessze tovább a korábban kialakult kezdemé nyező kedvet, önállóságot, bátorságot, kitar-

tást, egymás segí té sé t, az alkalmazkodó ké pessé get.

o A mozgásos tevé kenysé gekben hasznáIlagyakran a ké ziszereket.

cYPRuPrPrHÁze, rósÁNyru GvERMEKEKHÁzR óvooa
pEoecÓcnt PRoGRAM 1103 BUDAPEST KADA UTCA2,I-2I,



5,7

o Tudatosantervezze az é szlelé s , az alaklátás, formaállandóság mozgásközbeni fejleszté sé t, a

finommotorika alakí tását é s a szabályjáté k gyakorlati alkalmazását,

o A gYermekek mozgásko,lrdinációja é s egé szsé ge é rdeké ben tegye lehetővé  a különböző

sporttevé kenysé gekben való ré szvé telt.

o Szervezzen a szabadban miné l több mozgásos tevé kenysé get, mely fokozza a gyermekek

edzettsé gé t teherbí ró ké p ; ssé gé t, segí ti ftzikai fej lődé  sé t.

. Mozgáson keresztüI az é nelmi struktú rák é s a szociális ké pessé gek fejleszté se.

A GYERMEKEK TEVEKENYSEGEI

o termé szetes mozgásokat vé geznek

o különböző terepeken gyakorolják a termé szetes é s más mozgásokat

o egyszerű é s összetett talajgyakorlatokat vé geznek

o különböző tomaszereket tasználnak, rajtuk gyakorlatokat vé geznek

o testnevelé si játé kokatjátszanak

o egyé ni-, csoportos-, sor é s váltóverseny.t játszanakazővodapedagógus segí tsé gé vel

r a termé szetes járástütemel járással váltako ztatják

o talicskáznak

. egyensú lyoznakpadmereütő gerendán

o hátsó ftiggőállásbanlábmczgást vé geznek

. 6-8 lé pé s nekifutással tetszé s szerinti akadályl.átugranak

. kislabdát dobnak távolba

. spoftversenyen vesznek ré :zt,ú sznak

A GYERMEKEK FEJLŐDESENEK JELLElnaőI azóvonÁsKoR vncnN

o A gyermekek szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játé kokban.

o A gyermekek nagymozgasa, finommozgása, egyensú lyé szlelé se, összerendezett mozgása
_ kialakult.

. Ismerik azkányokal tudnak té rben tájé kozódni.

o Betartják a szabályokat a ktilönböző versenyjáté kok, ügyessé gi játé kok játszásakor.

o Tudnak ütemtartással járni, gimnasztikai gyakorlatokat eszté tikusan vé gezni.

o Szeretnek futni, ké pesek 5|)-100 mé tert kocogni.

o Tudnak helyben labdát patrogtatni.

cygnNasKlrnÁza rcősÁNyaI GyERMEKEKgÁza óvooappoacócnt pRoGRÁM ll03 BUDApEsTKADA UTCA27-29.
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sa.lÁros NnvuÉ sI lcÉ Nyű GvERMEKEK ncyÉ Nt, DIF,FERENctÁlr NEyE_
r,nsn

A mozgás az idegrendszer é ré sé t, fejlődé sé t, sé rülé sé nek a korrekcióját segí ti elő.

oA kognití v funkciók teré n a mozgásos játé kok felidé zé sé vel fejlődik a gyermekek vizuális
memóriája.

oA testré szek é s té ri irányok megismeré sé vel, megnevezé sé vel fejlődik té ré szlelé siik, gyarapo_

dik szókincsiik.

oA megnevezett,Iátott é s efué gzett cselekvé sek, mozgások elősegí tik a különböző é szlelé si

teriiletek integrációját é s a fo5alomalkotás fejlődé sé t.

6. FEJLESZTŐPEDAGÓGIAI TEvnrnNysnc

6.1. A FEJLESZrŐpnoacÓGIA CELJA
Alapvető cé l a gyermekek szemé lyisé gfejlődé sé nek elé ré se oly módon, hogy miné l egé szsé ge-

sebb, boldogabb, erkölcsösebb emberekké  váljanak, pozití v é nké ppel rendelkezzenek.

Ezen alapvető cé loknak alárer_delve törekszik a fejlesztőpedagógia arra, hogy a gyermekek ké -

Pessé gei miné l jobban kifejlődjenek, a ré szké pessé g-zav arok, afigyelem-, viselkedé szavarok, a

ké sőbbi tanulási tevé kenysé get megalapozó ké pess é gek zavarai megszűnjenek, vagy csökken-

jenek, egé szsé ges működé sük felté teleinek biztosí tásával ellensú lyozásrakerüljenek.

A fejlesztőpedagógia cé lja telr_í t magában foglalja a prevenciót, a korrekciót, é s a kompenzáci-

ót.

6.2. AFEJLESZTÓPEDAG,5GIqI TEVEKENYSEG ALAPELVEI
o I fejlesztő tevé kenysé g a neuropszichológia, é s a fejlődé slé lektan eredmé nyeire támasz-

kodva, amozgás, ós a pszichoszociális fejlődé s kapcsolatának elismeré sé vel, az ővodape-

dagógia elveinek é rvé ny,:sí té sé vel törté nik az óvodában.

. Inte8ratí v szemlé lettel a genetikai meghatározottság, atágabb környezet, a kultú rkör hatá-

sait is figyelembe vé ve a beavatkozás lehetősé gé re koncentrál.

. GYermekközpontú ság jellemzi. Sokfé le fejlesztő technika ismereté ben határozza meg,

hogy az egyes gyermeket aktuális állapotában é ppen mivel lehet a legjobban segí teni, a

fejleszté s egyé ni fejleszté si terv alapján törté nik.

cyrnvprBrHÁz,q.
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FigYelemmel van arí a a té nyre, hogy a gyermekek egymástól is kapnak ösáönzé st a leg-

különbözőbb ké Pessé geik kifejlesú é sé te, í gy az egyé ni fejleszté s mellett a gyermekpá-

rokban, kis-, é s nagyobr csoportokban rejlő fejlesáő hatásokat is é rvé nyesí ti.

A fejlesáő tevé kenyseg megé rtő, elfogadó, segí tő attitűdöt felté telez mind a gyermek,

mind a családok vonatkozásában. Né lkülözi abeidegződött szokásokat, előí té leteket, mint

a gYermekek fejlesáh=tősé gé vel kapcsolatos kishittisé get, vagy azt a káros előí té le-

tet,hogy a szülőkkel nenr lehet eryiittműködni.

6.3. A FEJLESZTŐPEDAGÓGus F,ELADATAI

A ré szké pessé g-zavarokkal, figyelem-, beilleszkedé si é s magatartászavarral, a ké sőbbi

tanulási tevé kenysé get megalapozó ké pessé gekzavaraival kiizdő gyermekek kiszüré se,

aktuális fejlettsé gi szintjé nek meghatározásaazóvoda minősé girányí tási programjában

j óváhagyott mé rőeszközökkel.

A kiszűrt gyermekek f=j lődé si körülmé nyeinek ré szletes megism eré se azóvodapedagó_

gusok, é s a szülők közeműködé sé vel.

EgYé ni fejleszté si tervek ké szí té se, a foglalkozások időrendi é s tartalmi egyezteté se az

Óvoda logopé dusával, rszichológusával, azutaző gyógypedagógussal, a gyermek óvo_

dapedagógusaival.

A kiszűrt gyermekek fejlődé sé nek biztosí tás4 fejleszté se egyé ni, paroso kiscsoportos

formában.

Pozití v &zelmikapcso{at kialakí tása a gyermekekkel. Egyé ni é tzelmisztiksé gleteinek

megismeré se, kielé gí tese, mindenkori aktuális állapotának figyelembevé tele.

A foglalkozások szervezé sé ben, a módszerek megválasztásában az alábbikonkré t elvek

é rvé nyesí té se: nyugod| kellemes kömyezet biztosí tása; é tzelmié s é rtelmi motiváltság

biaosí tasa; terhelhetősé g é s mozgásigé ny figyelembevé tele; a játé k, játé kosság megha-

tározó szerepé nek é rvé nyesí té se; a gyermek napirendjé ben szereplő egyé b tevé kenysé _

gek fi gyelembe vé tel e, alkalmazko dás a gyermek alap sziiksé gleteihez.

A gyermek fejlődé sé nek tervszerű nyomon követé se, í rásos rögzí té se.

Folyamatos kapcsolattartás a családokal, azóvodapedagógusokkal, az inté zmé ny veze-

tőjé vel, alogopé dussal, apszichológussal, az utazőgyógypedagógussal. Akölcsönöstá_
jé koú atás,é stapasú alatcserelehetősé gé nekbiztosí tása.
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o SzÜksé g eseté n kapcsrllatfelvé tel, é s kapcsolattartás különböző szakmák (gyermekpszic-

hiáter, konduktor stb,. é s inté zmé rryek Q.{evelé si Tanácsad ő, szaké rtői bizottságok,

gyermek - ideggondozó stb.) ké pviselőivel.

' Se8Í tsé gnyujtás az Óvodapedagógusoknak é s a szülőknek a beiskolázás optimális idő-

Pontjának meghatározÁsában, a gyermek számáralegmegfelelőbb iskolatí pus kiválasztá-

sában.

7. INKLUZÍ v pnuacÓGlA, INTEGRÁCIóS NEVELES, DIFFERENCI.
ÁlÁs

7.1. AZ INKLUZÍ V PEDAGÓcIal szEMLELET ERvENyESüLESE Az óvooar
NEVELES FOLYAMATÁErAN

ELvEK

' O *.-ekek alapvető jogr, hogy sajátos szüksé gleteiknek, állapotuknak megfelelő segí tsé -

get kaPjanak ké szsé geik, ké pessé geik kibontakoztatásához. szemé lyisé gük vé delmé hez, fej-

leszté sé hez.

o Minden gYermek más, mieden gyenneket a maga szintje é s ké pessé gei szerint szüksé ges

nevelni, fejleszteni.

o Az inkluzí v szemlé let az egyé nre szabott pedagógiai gyakorlatban, folyamatos visszacsato-

lásban, nyomon követé  sber_ r ealizálő dik.

o Az inkluzí v szemlé let gyakrrlatban törté nő kifejeződé se, é s eszköze: a differenciálás.

o A differenciálás segí tsé gé vel a szemé lyisé g a magaűtjátbejárva ké pes fejlődni.

o Az Óvodában nevelkedó minden gyermek számárabiztosí tott, hogy a magamódján, amaga

ütemé ben, amaga ké pessé gei szerint a lehető leginkább tudjon kibontakozni.

o A differenciálás é rvé nyesü1 a cé lokban, a feladatokban, a munkaformákban, a módszerek-

ben, az eszközökben, az elajátí tás idejé ben, tempójában.

o A differenciálás megtervezé snek kiindulópontja a gyermekek játé kának megfigyelé se, amely

álí al a legkönnyebben meg-smerhető szemé lyisé ge, kapcsolatai, társas magatartása, verbális

ké pe ssé gei, gondo lkodása, ismer etei, mozgása, stb.

o Az Óvoda az inkluziv pedagogiai gyakorlat keretei között társadalmi, szociális, kulturális

té nyezőkből (é s sajátos nelelé si igé nybőt) adódó integrációs gyakorlatot valósí t meg.
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7.2. HÁTRÁNYOS HELY T,F]TŰ GYERMEKEK INTEGRÁCIÓJA

ELvEK
o Az Óvoda kiemelt figyelemmel van a hátrányos é s veszé lyeztetetthelyzetűgyermekek iránt,

szorgalmazza,hogy rendszeresen járjanak ővodába, ahol szüksé gleteik kielé gí té se , gondozá-

suk bizto sí  tottá v álik.

o Az Óvoda cé ljának tekinti a hátrányok csökkenté s é t, aleszakadás megel őzé sé t.

o Tevé kenysé gé vel az esé lyqyenlősé g elvé nek é rvé nyesí té sé t szolgálja.

o Enyhí ti, fé kezi a társadalmi különbsé gek mechanikus leké peződé sé t, átörökí té sé t.

o Az Óvoda megkÜlÖnböztet, az elté rőjellegű hátrányokat ahátrányokból adódó tünetek csök_

kenté se le gmegfelelőbb m( rdszereinek megv álasztásához.

cyeRMpKErI-IÁZa
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FELADATOK

GYERMEKEKHÁZA
PEDAGÓGIAI PROGRAM

KósÁNy,{I GyERMEKEK uÁza óvooe
l l03 BUDAPEST KADA UTCA2.t-29,

szociokulturális hátrány ingerszegé ny környezet
é rzelmi labilitás, elhanyagolt

bánásmód
A pedagógiai tapintat elemeinek
é rvé nyesí té se a ryakorlatban: A
ryermek é s a szillő mé ltóságának
tiszteletben tartása.
A családtagok elfogadása, é s felé -
jük szalcnai alázattal való közele-
dé s.

I Figyelrnes, tiszteletteljes, szakmai-

I lag kifogástalan szí nvonalú  segí t-
sé B,
A gyermek é rdekeinek szem előtt
tartása.
A sziilöi problé má,k jelzé sé nek
firyelembevé tele.
Toleranciával, empatikus magatar -
tással partnerkapcsolat kialakí tására
törekvé s a szí llólrkel.
A kisgyermek megtyeré se az
eg5üttrnűködé s é rdeké ben.
Szemé lyes kapcsolatban, a wer-
mekhez igazí tott feladattal a kitartá§
növelé se,
A beilleszkedé s fokozott előké szí té -
se.

A kisgyermek leválási nehé zsé gé -
nek megé rté ssel torté nó elfogadása.
A gyermekek kötődé sé nek é rdeké -
ben nag5rmé rté lai nyitottság közvetí -
té se .
Segí tsé gké ré s a gyermektól, a segí t-
sé gnyujtás jól esö é rzé sé nek kifeje-
zé se.
Lehetősé gteremté s arra, hogy ryer-
mekek alkothassanak szabály okat, a
szabályok betartásának p ozití v
é rté kelé se.
Nevelé si módszertani kultura fej-
lesáé se.

A gyermek megismeré se, annak
megfiryelé se, hogy a gyermek mely
ingereket, milyen módon é s milyen
mé rté kben ké pes felfogri.
Az ingerkörnyezet egyes ryermek-
hez törté nő igazltása, a gyermekre
gyakorolt hatásának nyomon köve-
té se, szüksé g eseté n az ingerkör-
ny ezet további alakí tása.
A gyermek számát a legmegfele-
lőbb, legeredmé nyesebb, egyé ni é s
é letkori sajátosságaihoz illeszkedő
elfogadó, barátságos kulcsingerek
kialakí tása, gazdagí tása.
Gazdag, stimuláló ingerek alkalma-
zása az óvoda é pületé n belül (válto-
zatos szí nek, textú rák, gyerekek
által ké szí tett rujzok, é lrné nyké pek).
Változatos helyek biáosí tása a
kisryerek számár a, ho gy ugy anazt a
tapasztalatot, ismeretet többfé le
helyzetben, módon, formában, szí n-
ben, helyen szereáesse meg.
Szemé lyes helyek biáosí tása, amely
lehetővé  teszi la gyermekek számá-
ra, hogy kizfuőlaga sajátjuknak
é reáessé k, é s tenitoriális viselke-
dé süket ryakorolhassák.
A gyermekek megismerteté se a
termé szet csodáival, a környezettu-
datos viselkedé s megalapozása.
A teljes szemé lyisé g fejlődé sé nek
elősegí té se.
A nevelé si módszertani kultura
fejlesáé se.

Az őv o da akalmazoltaival eryiitt
segí ó-támogató körben áll a gyere-
kek körül a,,bölcső szituáció''-
nak megfelelően.
BletkortOl friggetlenül Olbeli játé ko-
kat kezdemé nyezé se agyermekek-
kel.
Amennyire csak lehetsé ges, a család
é s az óvoda által nyú jtott minta
közötti elté ré s csökkenté se.
Amennyiben szüksé g van rá, javas-
lat megfogalma zása családter ápiár a,
egyé ni pszichoterápiára.

A ryermekek é rzelmi állapotainak
követé se, empatikus kapcsolatra,
önvizsgálatra, szemé lyre
szabott titkeresé sre ösztönzé se.
A nevelő, fejlesáő munka során
törekvé s ara, hogy a közös é lmé -
nyek örömé t, é rzelmitöbbleté t
a gyerekek áté rezzé k.
Az elfogadás é rzé sé nek erősí té se, a
kötődő-szeretetké pessé g növelé se.
Minden kisgyerek számátaa legop-
timálisabb fejlődé st biáosí tó é rzel-
mi lé gkör, stabil szemé lyes kapcso-
lat megteremté se, amely azővodai
é letí lküöz szí lksé ges.
A teljesí tőké pessé güket meg nem
haladó elvárások támasáása a
gyermekek felé .
A tevé kenysé gformák közlLl az
egyes kisgyerek számáraa megfele-
lőbb kiválasztásao ennek alapjárr
teljesí tmé nyé nek é rté kelé se, ezáltal
a kompetenciaé lmé ny növelé se.
A kisgyerekek igé nyeinek megfele-
lö lelki törődé s, biztatás,megerós!
té s nyú jtása minden gyermeknek.
Az óvoda valamennyi alkalmazott-
jával eg;rí ltt az é rzelmi biztonság
megteremté se a gyermekek számát a
A saj át nevelé s-módszertani kultú ra
fejlesáé se.



7.3. AROMÁK INTEGRÁCIÓJA

o Multikulturális szemlé let kialakí tása, a multikulturális óvodai nevelé s alapjainak megterem_
té se:

o Minden Óvodás gyermek fejleszté sé nek az alapja a gyermek szemé lyisé gállapotának megis-

meré se.

o A szemé lyisé gfejles zté sé hez az első interakciós té t, a szí ilői ház nevelé si szokásainak, elvá_

rásainak megismeré se, é s a vele való kapcsolat kié pí té se, a nevelői hatások együttes hatásá_

nak kifejté se é rdeké ben.

- Minden Óvodás gyermeLnek egyenlő esé lyt kell kapnia ké pessé geinek maximális szintű
fejleszté sé hez.

o Az ÓvodaPedagógusok a multikulturális társadalom é rlé kközvetí tőiké nt szüksé ges hogy be_

töltsé k nevelői hivatásukat.

o Az Óvodának aktí v szerepet kell vállalnia pedagógiai közvetlen é s közvetett környezeté ben

mindenfajta elnyomás meg szünteté sé ben.

o Az ÓvodaPedagógusoknak fel kell ké szülniük arra, hogy minden egyes óvodás gyermeket

haté konyan segí tsenek hozzáa kompetenciatartalmakhoz.

o A felké szÜlé snek affa a területre is ki kell té mie, hogy a haté konysá got azoknál a gyerekek_

né l is el kell é rni, akiknek r kultú rája megegyezik a sajatjával, de azoknál is, akikné l külön_

bözik.

o SzÜksé ges, hogY az Ővodap,edagógusok megismerkedjenek a sajátos roma hagyományokkal,

szokásokkal, hogy megé rtsé k a roma családok sajátos világát, az ottfelnövő gyerekeket é rő

elté rő szociális hatásokat é s ezek kapcsolatát a viselkedé sükkel.

ELvEK
o Humanizmus:

- A kÖzvetlen Pedagógiai környezet, az ővodapedagógusok é s az ővoda alkalmazottiköre, é rzé _

kenyen, nyitottan közeledik a mma családok gondjai, problé mái felé .

- A mé ltóság, tisztelet kifejezese szempontjából nem teszünk különbsé get gyerek é s gyerek kö_

zött.

o veleszületett mé ltóság é s egyé ni autonómia tisztelete:

- A roma gyerekek roma mivoltának elismeré se, megbecsülé se.
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- Egyenlő emberi mé ltóság k_fejezé sé re törekszünk.

- A gYerekek é rté kessé gé t egyedisé gükben, individualitásukban keressük.

- Az egYé ni bánásmód elvé nek é rvé nyesí té sé t velük kapcsolatban is kötele zőnektekintjük.
- Az emberi é rté kessé güket e.ismerjük é s fejlesztjük.

o A kirekeszté s, az előí té letes kiszorí tottság megszünteté se:

- Az Ővodai nevelé s tú lmutat az anyagcentrikusságon, é s a gyerekcentrikusságot helyezi a kö_

zé ppontba, oly módon, hogy a gyerek szüksé gleteiből indul ki.

- Az Ővodai nevelé s nem várj e el a roma gyerekektől, hogy ők illeszkedjenek,alkalmazkodjanak

a cé l- é s feladatrendszerünkhöz. Olyan cé lokat é s feladatokathatároztunk meg, amelyek a roma
gyerekek számára is telj esí thetők.

- A kimunkált cé l- é s feladatrendszerünk a pedagógiai straté giánk ré szé tké pezi,melynek meg_

nYilvánulási formája a pedagógiai innováci ő, ezenbelül a pedagógiai fejleszté s.

- A roma kultú ra nem romákl,.al törté nő megismerteté sé vel csökkenteni kí vánjuk a roma gyere-

kek testi, lelki, szociális előí té letekből származőkirekesztett sé g-é rzé sé t.

oA társadalomba való teljes körű é s haté kony befogadás é s ré szvé tel:

-Az alaPelv é rvé nyesí té sé re az óvodai nevelé s komplex folyamatán belül kerül sor, ahol a

,,minden gyerek más'' elve é lő pedagógiai gyakorlat.

o A különbözősé gtisztelete:

-A különbö zősé g csak a normativitással együtt é rtelmezhető.

o Esé lyegyenlősé g:

-Nem gondoljuk, hogY ugyano{yan tudástartalmat ugyanolyan módon kellene közvetí tenünk
minden roma gYereknek. Az Ővodai nevelé s tevé kenysé grendszere lehetősé get teremt althoz,
hogY egYé nre szabottan törté njen a nevelé si területek tartalmi feldolgozása é s a tapasztalati ú ton
tÖrté nő é lmé nYszerzé s lehetősé geinek megszervezé se. Azt viszont gondoljuk, hogy a tudástar_

talmakhoz valő hozzé $utás esé _yé t minden roma kisgy erck számára biztosí tanrrnk kell.
-A roma gYerek szemé lyisé gé t is tisztelet, szeretet, megbecsülé s é s elfogadás övezi.
-Az Ővodai é let során számuk-a is biztosí tjuk az ővő-vé dő, nevelő, szemé lyisé gfejlesztő funk_

ciók é rvé nyesülé sé t,

-A megfogalmazott alapelveink é rvé nyesí té se rájuk né zve is kötelessé günk,

-Az esé lYeik javí tása é rdeké ben nem é lünk apozití v diszkrimináció lehetősé gé vel, helyette a

saj áto s szüksé gleteik kiel é  gí té  ggt é r ezzük magunkra né zv e kötelezőnek.

-Pedagógiai munkánk haté konl,vé gzé se során azegyenlőtlensé gek felszámolására törekszünk.
o A gYermekek fejlődé sben lÉ vő ké szsé geinek tiszteletben tartása:
cypRvprcEr HÁza
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-A fejlődő szemé lYisé g fejleszté se mé ly pedagógiai alázatot, tapintatot. állhatatosságot, peca-

gógiai, Pszichológiai felké szültsé get; pedagógiai optimizmust igé nyel.

-A lassabban fejlődő gyerekek más é ré si szintet mutatnak. Tudásukat, attitűdjüket, ké pessé gei_

ket saját kereteiken belül megfelelő szintre emeljük. Minden gyerek máské nt eredmé nyes az
egyé ni haladásban.

o A tudáshoz való jog

-Az elvek megfogalmazásántú l, a roma gyerekeket a tudáshoz mint a kompetencia egyik össze-
tevőjé hez kí vánjuk juttatni. Az óvodai nevelé s tevé kenysé grendszere olyan tudástartalmakból

á1l, amelYek felszámolják a n:m kompatibilis előzetes ismereteket, ú j ismereteket emelnek be a
nevelé si -oktatási folyamatba, konve rtálhatők az i skol ai oktató munkába.

FELADATOK
oA vé dőnőkkel való intenár,ebb kapcsolat kié pí té se: a vé dőnővel kapcsolatos bizalmas,

e gYiittműkö dé  s i tapasztal ato _< f elhasználás a a kap c s o l atteremté  sb en,

o Az Ővoda}edagógus é s a sz jlők közötti kommunik áciő fejleszté se: tervezett, tudatos , kezde-
mé ny ező kommunikáció megvalósí tása.

oA kaPcsolat felvé tele é s kblakí tása során szüksé ges figyelembe venni a cigány családok

kommunikációs jellemzőit, gyermeknevelé si szokásait, é s nevelé si jellemzőit.

o Az előité let-mentes pedagóg_ai környezet kialakí tása.

o- A ké Pessé gfejlesztő tevé kerysé g differenciálttervezé se, szervezé se során lehetővé  kell tenni
a cigránYgYermekek gondolataikat oly módon fogalmazhatják meg, ahogyan számukra az leg-
inkább kifejező, akár sajat nyelvükön is.

o- A művé szeti tevé kenysé gekben tág teret kell engedni kreativitásuknak, sajátos é lmé nyeik
- kifejeződé sé nek

oA családi nevelé si környezet. é s az óvodai pedagógiai kömyezet közös pontjainak megkeresé _

se, tudatosí tásaasaját pedagogiai gyakorlatban, é s közvetí té se a családok felé .

o viselkedé smodifikáció alka lmazása:

-A gYermekek sajátosságai k,jzül a jó elemek kiemelé se, ezen elemek teré n elé rt eredmé nyei_

ket, sikereik felhasználása a kevé sbé  sikeres területek fejleszté sé ben.

-Erzelmeik mozgósí tása, mel,znek leghaté konyabb eszkö ze atársakelőtti pozití v megerősí té s.

-HelYes viselkedé smintákat k:ll kialakí tanunk a kudarc, az ellenvé lemé ny, abí rálatelviselé sé _

re, szem előtttartva, hogy rendkí vül nehezen viselik amegszé gyenülé st.
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7.4. SAJÁTos NEVELÉ ,SI IGENYŰ GYERMEKEK INTEGRÁCIÓJA

A kÖzoktatásról szóló 1993.é vi L)O(IX. törvé ny 86.§(1) - (2)bekezdé se szerint aközsé gi,vá_
rosi, a fiÖvárosi é s a megyei jcgú  városi önkormányzat köteles gondoskodni a sajátos nevelé si
igé nYŰ gYermekek ellátásaú l, amennyibe n azoka többi gyermekkel egyiitt nevelhetők.

Sajátos nevelé si igé nyű gyermek

E A kÖzoktatásról szóló törvé ny t2l.§Qrbekezdé se szerint sajátos nevelé si igé nyű gyetmek: az
aelermek"',:::,::í ;:Jl#i,:;;:*ffi:*fr 

'ffi Talap 
ján:

o tÖbb fogYaté kosság egyiittes előfordulása eseté n halmozottan fogyaté kos

o a megismerő funkciók vagY a viselkedé s fejlődé sé nek - organikus okra visszave-
zethetŐ, vagY o€anikus okra vissza nem vezethető - tartós é s sú lyos rendellenes-

é gé vel küzd.

Ovodánkban a sajátos nevelé si igé nyű gyermekek felvé tele az Alapí tőOkiratban megha_|' 
tározottakalaPján, a §zaké rÚŐi é s Rehabilitációs Bizottság javaslatára, óvodánk kijelölé se

lr 
alapján törté nik.

cÉ lor
o Az inklú zí v, befogadó :edagógia kialakí tására való törekvé s, mely kihat a nevelé si

programra, eljárásokra, módszerekre, óvodapedagógus szemlé leté re.

o Differenciálásra é pülő nevelé s, lé nyeges az ismeretek kiválasztása.

o d kÜlÖnbÖzősé g figyelembevé telé vel az optimális terhelé s biztosí tása.
o Kiemelt figYelmet forditani az é rzelmi, akarati é s szociális ké pessé gek, ké szsé gek fej-

leszté sé re.

o d Pedagógiai munkában é rvé nyesüljön a tudato sság, azismeretek egymásra é pí té se,

fokozatosság, kislé pé sb:n való haladás.

o Az egYÜttnevelé s folyarratossága- fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, óvodapedagó-

gusok, dajkák, külső szakemberek közreműködé sé vel.

' EPÍ teni a szÜlők segí tsé gé re, amely elengedhetetlen a gyermek fejleszté sé ben, beillesz-
kedé sé ben - támogatő s zülői közössé g alakulj on ki az ővodán belül.

o Befogadó gyermekközö;sé gkialakí tása.
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o É hé nYdú s taPasztalaí ok által é s tevé kenysé geken keresztül a gyermekek szemé lyisé ge a

lehetősé gekhez ké pes: fejlődjön, é s az iskolai é letre é retté  vátjanak.

ELvEK

: :,.',#:ffiT[fi',';:** é hez,valamiHt a gyermek fejlődé si ütemé hez való
igazí tása.

: ffi:,Hr,::TJ,lffi:":ffi::;;THfi:"#*,,.1,1,..,gratörek-
vé s, együttműködő ké szsé g teré n való segí tsé gnyú jtásra.

o csoportos, kiscsoportcrs, egyé ni formában különböző technikák, terápiák alkalmazásával
való segí tsé gadás.

r d komPenzációs lehet,isé gek köré nek bőví té se a nem vagy kevé sbé  sé rült funkciók dif_

ferenciáltabb működé senek tudato s fej leszté  sé vel.

o d diagnózisra é pí tő so<oldalú  ké pessé gfejleszté s.

o d fejleszté st csak kom_rlex kivizsg álás után szabadmegkezdeni, amennyiben ré szesült a
gyermek korai fejleszté sben, a korai fejleszté sre kell é pí teni.

o d sé rÜlt funkciók miat-.biztosí tani kell a folyamatos stimulációt é s kondicionálást, a
fej l e szté  s fo lyamato s sáqát, rend szere s s é  gé t é  s a kiszámithatő s ágát.

o § Pedagógus tÜrelmes, nyugodt, é rzelmi támaszt biztosí tó habitusa elengedhetetlen.

o Az ismeretnYÚjtás fokczatainak kis lé pé sekben való lebontása, tervezé se é s vé grehajtá_

o Cselekvé sbeágyazottgondolkodásfigyelembevé tele.

' Kellő idŐ, alkalom, varyis a munkáho zvaló időtobblet biztosí tása.

' NaBY mennyisé gűváltczatos ingerek ( taktilis, mozgásos, látási,hallási) biztosí tása a
tapasztalati é s ismeretk jr bőví té se é rdeké ben.

o Az alapmozgások kiala<í tása, fejleszté se.

o szociáliské szsé gekfej}eszté se.

: ii:ffiHT;:;;:ffi*"
o Az adekvát játé hÁaszná]at elősegí té se.

o d változatosságbiztosí ása (ugyanazon funkció változatos módon való gyakoroltatása).
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: ffi:ffi"il:::^'^^,1rodó bánásmód, differenciált fejleszté s.
o Az elté rő terhelhetőseg figyelembevé tele.

o d fejleszté s folYamata a szakemberek csoportmunkájával, a gyermekre vonatk oző ta-
pasztalatok rendszeres megbeszé lé sé vel.

ffiainevelőmun<asoránfigyelemmelkelllenniearra,hogy:
- a sé rÜlt kisgYermek harmonikus szemé lyisé gfejlődé sé t az elfogad,ő, az eredmé -

nyeket é rté keli, kömyezet segí ti,

- a gYermek iránJi elvárást fogyaté kosságának jellege, sú lyosságának mé rté ke ha-

té nozzameg,

- terhelhetősé gé t biológiai állapota, esetleges társuló fogyaté kos sága, szemé lyisé g-
jegyei befolyásrlják.

' EgÍ uttműkÖdik a szakemberekkel, a fejlesztőpedagógus, a gyógypedagógus iránymuta-

tásait, j avaslatait beé pí  .i a pedagó giai folyamatokba.

o EgYé ni fejleszté si tervet ké szí t, egy-egy nevelé si helyzetproblé mamegoldásáho z altema_

tí vákat keres.

o Alkalmazkodik az eltftőké pessé gekh ez az elté tőviselkedé shez.

o d kompenzációs lehetősé gek köré t bőví ti a nem) vagy kevé sbé  sé rült funkciók differen_

ciáltabb működé sé nek rudatos fejleszté sé vel.

Annak felismeré se, hogy a sajátos nevelé si igé nytí  kisgyermek egyes területeken ki-
emelkedő teljesí tmé nyr: is ké pes.

o d sé rÜlé s - sPecifikus rródszereket, technikákat szakszerűen megválasztja é s alkalmaz-
Za, a gYermek fejlődé sárek elemzé se alapján - szüksé g eseté n - eljárásait megváltoztat-
ja.

o Az egYé ni szÜksé gleteloezigazodóan speciális segé deszközökethasznál,a segé deszkö-

zöket elfogadtada, azok következetes használat ára é smegóvására nevel.

o Rugalmas szervezeti ke:etek kialakí tása a sajátos nevelé si igé nni gyermekek egyé ni

f o glalko ztatásának me gval ó su lásáho z.

o Az Óvoda Pedagógusai, dajkái é s a szülők megfelelő tájé koztatása a sajátos nevelé si

igé nní  gyermekek befogadására.

cysnN4grer HÁZe
pEoacóclal pRoGRAM rógÁNyA CyERMEKEK HÁze óvooa

l l03 BUDAPEST KADA UTCA27-2g.



69

A gYermekek nevelé s jben, fejleszté sé ben ré szt vevő szakemberek(óvodapeclagógus,

fejlesztőPedagógus, gyógypedagógus,pszichológus, szakszolgálatok, dajka, gyermekor-

vos, vé dőnő) rendszeresen működjenek eg$itt.

Az ÓvodaPedagógusok, Óvodavezető, fejlesztőpedagőgus, logopé dus, pszichológus,
gYÓgYPedagógus minden é vben ké tszer tartson közös megbeszé lé st a fejleszté s feladatai_

ról, fejlődé s eredmé n1 iről.

A jó é rtelmi ké Pessé gekkel rendelke ző, jőt beszé lő autisáikus kisgyermek ek számára a
kommunikációs, szocÜlis é s kognití v t bilitációs tenápia az ővodainevelé s elsődleges

feladata.

A szÜlŐkkel való egyiittműködé sben az egé szé bren töltött idő használandó fejles zté ste.

A fejlesáé sek során sztiksé ges azintet:zí v, jól strukturált é s a meglé vő töredé kké szsé _

gek használata, az egYé ni motiváció megteremté se, a speciálisan a gyermek sztiksé glete_

ihez alkalm azko dő módszerek alkahmazása.

A fejlődé si szint é s seociális alkalmazkodás követé se egyé ni tervekkel törté nik, speciá_

lis eszkÖzÖk é s módszuekhasználatáva!,egyé ni fejleszté si helyzetben megalapozlra.

A fejleszté shez,az Óvcdai kömyezet megfelelő kialakí tásához speciális módszerekben

ké pzett szakember vary fejlesztő asszisztens jelenlé te szüksé ges.

A NAPIREND kialakí tasával segí tsé gnyujtás a tevé kenysé gek té rbeli é s időbeli meg_

szervezé sé ben: az a cé | hogy a gyermek é rthető információt kapjon arról, hogy mikor
mit kell vagy lehet csirÉ lni, hol törté nik azadotttevé kenysé g, mennyi ideig tart, mi lesz
a kÖvetkező tevé kenysé g, hogyan kell a tevé kenysé get elkezdeni, illetve befejezni.

Az Óvodai CSOPORTSZOBA kialakí tása: egy - egy tevé kenysé gnek állandő,lehetőleg

elkülönült helyszí ne legyen.

ÖNÁPOLÁS, ÖNKISZOrCÁrÁSsal kapcsolatos ké szsé gek taní tása vizuális támoga_

tással.

rÁrBr: amennyiben nem tud a köriilötte lé vő játé kokkal játszani, vizuális segí tsé get

(pi. rujzolt minta) nyuj t-_rnk számáta.

a

a
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ÖNÁrrÓ MUNKAvÉ czPS: ezeket a feladatokat egyé ni helyzetben, egyé ni foglako-

zás ker eté b en v é  gezzik.

VISELKEDPSI SZagÁtYOr: A viselkedé s módosí t ásárairányulő rajzoltké ré sek. A
láthatő forma segí ti a gyermeket, hogy ne terelődjön el a figyelme a helyes viselkedé s-
ről. Segí tsé gÜkkel kia.akí thaduk é s megerősí thetjük a helyes magatartási módokat.

Fokozatosan szoknak iozzá az Ővodai elvrárásokho z: utánzási váEy,a belső folyamatok
tudatossá v á!ása,önálb é tkezé se, ké zmozduiatok biztos sá v álasJ.

Sikerkrité riumnak a g;'ermekek beilleszkedé se, fejlőd é se, azegytitt haladás lehetősé ge

tekinthető.

A fejleszté s fií  cé lja azegé szsé geso harmonikus szemé lyisé g, a beilleszkedé shez sztiksé _
ges testi, szociális é s é í elmi é rettsé g kialakí tása.

Önmagáho z mé rt egyiitt haladás ké pessé ge.

Csoportba való szociali zálődás kialakulása

Alkalmassá vráljé k a gyermek aszé tmátamegfelelő iskolai fokozatra törté nő átlé pé sre.

A tanulási ké Pessé get r-izsgriló szaké rtői é s rehabilitációs bizottság szakvé lemé nye.

Óvodai felvé teli é s mulasztási napló, mely tartal mazzaa gyermekről ké szült szakvé le_

mé nYt kiállÍ tó szaké rtői é s rehabilitátciősbizottság nevé t, cí mé to a szakvé lem é ny szé mát
é s kiállí tásának kelté t, valamint a felülvizsg álat időpotttját.

Jelenté s aszaké rtői é s rehabilitációs bizottság ré szé re minden é v jrinius 30_ig azoknak a
gYermekeknek a neVé ről - abizottsági szakvé lemé ny szé tmávalegyiitt - akiknek felül_
vizsgálata a következő nevelé si é vben esedé kes.

óvo dai csoportnapló, mdy tartalmazza az őv o dap edagó gus felj egyzé  seit.

Egyé ni fejlődé si napló, egyé ni fejleszté si tervek.

o

a

a

a
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8. Azóvon,t ns a csar,Ál

Óvodánk a családdal egyi,itt, azt kiegé szí tve szolgálja a gyermekek fejlődé sé t. A család, é s az
óvoda között szimmetrikus klpcsolat van. A sztilő tud legtöbbet a gyermeké ről, ő ismeri a leg_
jobban gYermeke igé nYeit, szüksé gleteit, viszont az ővodapedagógusnak van olyan szaktudása
é s olYan korosztályi tapasztalata, mely alapján hathatós segí tsé get tud nyú jtani a gyermekek
fejleszté sé hez. Korrekt Partrcri együttműködé sünk elengedhetetlen a gyermekek harmonikus
fej leszté se é rdeké ben.

8.1. AZEGYÜTTMŰKÖDEs ELVEI

o A nevelé sben az Ővoda el-smeri a család elsődlegess é gé t, tiszteli a szülőt, elfogadó partneri

szerepet tölt be az egyú ttnevelé sben.

o d család aszocializáció első szí ntere.

o A szÜlőknek jogaik é s kötelezettsé geik vannak gyermekük gond,ozásában, nevelé sé ben,

fej leszté sé ben, i skolássá alkalmassá té telé ben.

o d gYermek nevelé se a család joga é s kötelessé ge az ővoda kiegé szí tő, segí tő szerepet tölt
be.

o Az óvoda szerepet vállal a családi nevelé s erősí té sé ben.

o I család é s az Óvoda kapciolata a pedagőgiai hatások fonása. Alapvető felté tel a kölcsönös
tisztelet é s bizalom.

o A nevelőkÖzÖssé g alapelvnek tekinti a gyermek szereteté t, tiszteleté t, elfogadását, fejleszt-
hetősé gé t, másságának é rte{<ké nt való kezelé sé t.

o Az ÓvodaPedagógus megé rtŐ, türelmes, é rzelmileg elfogadó partneri szerepet tölt be az
együttnevelé sben.

o Az Óvoda minden dolgozojával szemben egysé ges követelmé ny é s elvárás, hogy előí té le-

tektől mentesen közeledjen a családokhoz.

o Az ÓvodaPedagógus fogad-a el a szülőt mé g akkor is, ha a gyermeknevelé sben hiányossá-
gokat tapasztal.
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o Kapcsolatában é reztesse u Őszinte "odafordulást", az empátiát é s segí tő szándé kát, amig a

szilő ezt ké Pes elfogadn| A kapcsolat é püljön atapintattaé s mé lytiljön el a közös progra-

mok együttes tevé kenysé gei alkalmával.

o Nem avatkozunk bele a család é rzelmi é leté nek pillanatnyi zavaraiba.

o Rugalmasan, az é rté keinlÓez, avállaltküldeté sünkhözigazí tvakezeljük a szülők elvárásait.

c Az óvoda családias lehet, de nem válhat a gyermek családiává.

8.2 AZ ÓvouapEDAGÓGUS I.ELADATAI
o Elsődleges feladatunk a szemé lyes kapcsolat kialakí tása a szülőkkel.

o Az Óvodapedagógusok szakszerűen segí tik a szülőket a gyermeknevelé sben, ezzel elősegí tik

a gyermekük iránti felelőssé gé rzet növekedé sé t.

. Az Óvodai nevelé sben megteremtjük a felté teleit a családok szociatizáciős különbsé geiből

adódó hátrányok kompenzálásának.

o Az Óvoda kezdemé nyezi majd tudatosan tervezi a közös nevelé s é rdeké ben, a bizalomra

é pülő kapcsolattartást a szülőkkel.

o Tapintatosan segí tse a csa_ádi nevelé st.

o Amennyiben a család nerr ké pes betölteni a társadalmi normák által meghaté rozott funkció-

ját, abban az esetben az tvoda feladata a családgondozás áltat a meglé vő funkciók megtá-

mo gatása, további szakmú  támaszr endszer ki é pí té se (se gí tők bevonása).

o Az Óvodai szocializáciős1,1lyamat tervezé sé né l a bemeneti szinthezké pest differenciáltan, a

fokozato sság elvé re támas zkod v a haté r ozzuk meg feladatainkat.

o Tervezőmunkánkban a spe cifikus cé lok, feladatok, módszerek, eszközök, ellenőrzé sek, é r_

té kel é  s ek me gfo gal m azás a, harmonizál ás a szük s é  ge s.

o Gondoskodjé k a folyamatc,s infotmációcseré ről é s a rendszeres közös programokról.

o Tudjuk, hogy a szülőhöz a gyermeké n keresztül vezet azú t,

o A tudomásunkr a hozott vagy j utott információ kat bizalmasan kezelj ük.

o Rendszeí esen tájé koztatluk a szülőket nevelé si elké pzelé seinkí ől, eredmé nyeinkről.

o A gyerekeket é rintő fonto; ké rdé sekben kiké rjük a szülők vé lemé nyé t é s bevonjuk őket a

dönté shozatalba.

o A hagyományos kapcsolaüartási formák felajánlása mellett törekedni kell ú j, a szülői igé -

nyekhez igazodő lehetősé gek keresé sé re.
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' Folyamatosan mé rje a kapcsolatí artás fornráira, taftalmára vonatkozó szülői elé gedettsé get.

Az eredmé nyeket a kapcsolattartási formák kiszé lesí té sé ben é s mé lyí té sé ben haszn átja fel.
o Az Óvodapedagógus ismerje meg a családok elté rő nevelé si szokásait.

o Az óvoda törekedjen az e.té rő nevelé si igé n}ek közelí té sé re.

o Pozití v attitűddel, befogadjuk, elfogadjuk, megé rtjük a szülőket. Csak ebből a pozí ciőből

lehet az együttműködé st e lindí tani ahiányosságok konigálása é rdeké ben.

Befogadás folyamata

lé pé sei feladata, tartalma

- tavaszi játszódé luté n az ovodába ké szülő

gyermekek családjai számára

- tájé koztató szülői é rtekezlet a beiratkozás

előtt

- egyé ni beszé lgeté s é rdeklődó szülőkkel

- az ővoda megismerteté se, bemutatása

- betekinté s az ővoda é leté be

- bizalmi kapcsolat megalapozása

- óvodai beiratkozás - tájé koú atás, az óvoda bemutatása

-,,0" szülői é rtekezlet - a gyennekek csoportba osú ása, hánfuend,

szokás- szabályrendszer ismerteté se

- anyás befogadás ismerteté se

- táj é koztatás az integt áciőt ól

- családlátogatás - a családok igé nye, együttműködé se alapjn
- ismerkedé s, barátkozás

- bizalmi, egytittmú ködő, odaforduló kapcso-

lat kialakí tása

- é vnyitó családi dé lutan - ismerkedé s, beszé lgeté s

- gyermekmüsor szervezé se

-,,artyás" befogadás - az űjonrtan é rkező gyermekek óvodakezdé -

sé nek segí té se egy családtag szemé lyes ré sz-

vé telé vel

- időtartama 2 hé t, egyé ni igé nyek szerint

- befogadás időszaka - elfogadó lé gkör megteremté se a csoportban

- az ővodai csoportba járó gyermekek felké -

szí té se az,ú j gyermekek fogadásara

!

I
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8.3. A KAPCSoLATTARTÁS FORMÁI

' SZÜlői é rtekezletek (tájé koztató, é vnyitó, ismerkedő, speciális té májú )

o családlátogatás

. "anyás" befogadás

o napi kapcsolattartás

o fogadóóra

. az óvoda é s a család közös rendezvé nyei, programjai

. az óvoda honlapjának fol1-amatos frissí té se

8.4. EcYYÜrrnnÍ jröuns .q. sAJÁTos NEvELEsI IGENyű GyERMEKEK CsA_
r,Áu"rÁvar,

Az Óvoda a,,segitŐ"szerepé t tölti be, az elsőolyan közössé g, ahol a gyermek a családon kí vül
folYtatja szocializálődását, de a szülőknek is ismerkedé si lehetősé get biztosí t más szülőtársak_

kal.

Az óvodapedagógus feladata:

o A szülővel olyar kapcsolat kié pí té se, hogy a szilő é rezze, az ővodában minden a

gyermeke fej lődese é rdeké ben törté nik.

o d szilő bizalmának a megnyeré se elsődleges, a gyelmekkel kapcsolatos gondjait

ossza meg a ne'zelővel, a gyermek é rdeké ben kötelessé ge a megfelelő tájé kozta-

tást megadni az 5vodapedagógusok számára.

o d szűlő é rezze a felé  forduló empátiá| segí tőké szsé get.

A szüIő kötelessé ge:

o Aktí van működjön közre a gyermeke fejleszté sé ben, biztosí tsa a gyennek fejlesz-

tő foglalko záson való ré szvé telé t.

q. óvonA _ ISKoLA ÁTMENET

Óvodánk, aKŐbányai Kada Mhály Általános Iskolával alakí tottaki a legközvetlenebb kapcso_

latot, ho gy a gyermekek zav art tlan i skolakezd é sé t ezáltal i s elő se gí tse.
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g.1. AZISKOLAI nr,nr MEGKEZDnsnnnx rÁprocarÁsÁnar ELVEI

o Az Óvoda az iskolábalé pé s lé lektananak ismereté bentervezimeg feladatait.

' Megfogalmazza az áftaláaos iskolai alkalmasság felté teleit a biológiai, pszichológiai,

szociális alkalmasság tekinteté ben.

. Segí ti a szülőket az iskolára ké sszé  té tel feladatainak megvalósí tásában.

9.2. Az Óvooa F,ELADATAI

Az Ővoda alapfeladatának tekinti a gyermekek iskolára alkalmassá té telé t.

Az Ővoda a nevelé s folyamáában megcé lozza a tanulás alapké szsé geinek megalapozását az

alábbi ké Pessé gterületeken: szociális ké pessé gek, é rtelmi ké pessé gek, verbális ké pessé gek, testi

ké pessé gek.

Az i sko l ára al kalmas s á té te l fo lyam atáb an é rvé nye s í ti az alábbiakat :

o A feladat folyamat jell:gű, a gyermek óvodába fogadásával veszi kezdeté t,

o A 3-7 é ves é letszakasz feladatainak megoldása az é letkori é s egyé ni sajátosságokból

kiindulva, a gyermekek ismereté ben törté nik ú gy, hogy előké szí ti a következő é letsza-

kaszt.

o A gYermek adottságainak, ké pessé geinek, ké szsé geinek figyelembevé telé vel kerül meg-

tervezé sre a gyermekek fej leszté si pro gramj a.

'. 
I' "ffiffl1];T:;.-.5rTiff]l;"aina. é s a pszichikus fejlődé si jellem_

zőik figyelembe vé telé ,/el törté nik.

o d fejleszté s során primitást é lvez a gyermek elemi szüksé gleteinek kielé gí té se, a játé k

felté teleinek biztosí táse- é s a mozgás elsődlegessé ge.

Feladatok az átmenet megkönnyí té se é rdeké ben

' Az iskola alapdokunentumainak, az alapoző szakasz moduljainak, ké szsé g-

ké pessé gfej leszté si feldatainak megismeré se.

o A komPetenc ia alapűóvodai programcsomag gyakorlati programelemeine k alkalmazása

az alap oző szakasz elől.é szí té sé hez.
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o Szakmai egYüttműköí é s kezdemé nyezé se a taní tókkal a nevelé s folyamatosságának

biztosí tása é rdeké ben.

o Az iskola Pedagógusainak segí té se akezdő szakasz pedagógiai, pszichológiai kidolgo-

zásában.

Taní tók fogadása az őyoda szemé lyisé g-ké pessé gfejlesztő tevé kenysé gé nek megismerte_

té se é rdeké ben,

o Hospitálás iskolai órákon.

o A gyermekek előké szí té se az iskolai látogatásta,

o Iskolalátogatásagyermekcsoporttal.

o A gyermekek megláto3atása az iskolában.

o Felelőssé gteljes, szakmailag kompetens dönté sh ozata| az egyes gyermek iskolai alkal-

masságról.

o Információs segí tsé gnyú jtás a szülőknek az iskoláravalő alkalmasságról.

9.3. AZ ISKOLAI ALKALMASSÁG
Az iskolaé rettsé g, az iskolai é -etre való felké szültsé g krité riumai:

TESTI, SZOMATIKUS rnrrrsÉ c
- A testileg egé szsé gesen fejlódő gyermekek 6 é ves koruk körül jussanak el az első

alakváltozáshoz:fogváltás,testarányokváltozása.

- Testük legyen arányosan fejl:tt, teherbí ró: táska cipelé se, valamint az iskolapadban való

egé sz napos ülé s miatt.

- Mozgásuk ö sszerende zettebt, harmonikusabb.

- Erőteljesen fejlődik amozgáskoordináció é s a finommotorika. A kifinomult, koordinált

ké zmozgásnak az í rás elsajátí tásában van kiemelkedő szerepe.

- Mozgásuk, viselkedé sük, testi szüksé gleteik kielé gí té sé t legyenek ké pesek szándé kosan

irányí tani.

PSZICHEs nnnrrsnc

- A lelkileg egé szsé gesen fejlőlő gyermekek az óvodáskor vé gé re megú jult é rdeklődé sükkel

álljanak ké szen az iskolába lé pé sre.

- A tanuláshoz szüksé ges ké pe;sé geik folyamatosan fejlődnek.
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- Erzé kelé sük, é szlelé sük tov í bb differenciálóclik.

- Az önké ntelen emlé kezeti bevé sé s é s felidé zé s, aközvetlen felidé zé s mellett megjelenik

a szándé kos bevé sé s é s felitlé zé s, megnő a megőrzé s időtartama.

- Megjelenik a tanulás alapjál ké pező szándé kos figyelem, fokozatosan növekszik a figyelem

tartalma, terjedelme, könny;bbé  válik a megosztása é s átvitele.

- A cselekvŐ-szemlé letes é s ké pi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is

kialakulóban van.

- Erthetően, folyamatosan kommunikálnak, beszé lnek. Gondolataikat, é rzelmeiket mások

számára é fthető formában, eletkoruknak megfelelő tempóban é s hangsú llyal tudják

kifejezni. Minden szőfajthzsználnak Különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat

alkotnak. Tisztán ejtik a ma3áné s mássalhangzőkat. Vé gig tudják hallgatni é s megé rtik

mások beszé dé t.

- Elemi ismeretekkel rendelkeznek önmagukról é s környezetükről. Tudják nevüket,

lakcí müket, szüleik foglalkozását, felismerik a napszakokat. Ismerik é s a gyakorlatban

alkalmazzáka gyalogos közlekedé s alapvető szabályait.Ismerik szűkebb lakóhelyüket, a

környezetükben é lő növé nyeket, áIlatokat, azok gondozását é s vé delmé t.

- Felismerik az öltözködé s é s lzidőjárásösszefi,iggé seit. Ismerik a viselkedé s alapvető

szab ály ait. Elemi mennyi sé  g i smereteik vannak.

sZoCIÁLrs nnnrrsnc

- Az Ővodáskor vé gé re a gyerr:rekek szociálisan is é retté  válnak aziskolára.

- A szociálisan é rett gyermekek ké szen állnak az iskolai é let é s atanitő elfogadására, ké pesek

a fokozatosan kialakuló együttműködé sre, a kapcsolatteremté sre felnőttel é s gyermektársak-

kal, amennyiben az iskolai lé gkör ezt lehetővé  teszi.

- Egyre több szabályhoz tudnak alkalmazkodni. Ké sleltetni tudják szüksé gleteik kielé gí té sé t.

Feladattudatuk kialakulóban van, s ez afeladat megé rté sé ben, feladattartásban, a feladatok

egyre eredmé nyesebb elvé gzé sé ben nyilvánul meg. Kitartásuknak, munkatempójuknak,

önálló ságuknak, önfe gyelmüknek alakulása b izto sí tj a ezt a tev é kenysé get.

gyermek belső é ré se, valarrint a családi nevelé s é s óvodai nevelé sünk eredmé nyeké nt a kis-

gyermekek többsé ge az Óvodráskor vé gé re elé ri az iskolai munkához, az iskolai é let megkezdé -

sé hez szüksé ges fejlettsé gi szintet. Belé p a lassú  átmenetnek abba az állapotába, amelyben az
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Óvodásból iskolássá é rik. A tugalmas beiskolázás az é letkor figyelembevé tele mellett lehetősé _

get ad a fejlettsé g szerinti isk,llakezdé sre.

A sajátos nevelé si igé nyű gy:rmekek eseté ben folyamatos, speciális szakemberek segí tsé gé vel
vé gzett Pedagógiai munka mellett é rhető el a fentiekben leí rt fejlettsé gi szint.

1O.TEHETSEGGONDOZÁS

A tehetsé g korai felismeré se é s speciális gondozása a kibontako zás é sakadálytalan í ejlődé s
legfontosabb felté tele. A korai felismeré s nem felté tlenül a gyermek é letkorára, hanem a tehet_

Sé g

megj elené sé nek időpo ntjára is vonatkozik.

A tehetsé g az aveleszületett adottságokra é pülő, sok gyakorlással, cé ltudatos fejleszté ssegí tsé _

gé vel kibontakoztatott ké Pessjg, mely kOzben a gyeí mek egy, vagy több tenileten az átlagosat
messze tú lhaladó teljesí tmé nyeket tud lé trehozni. (Harsányi 1988) Az óvodáskorban a tehetsé g

remé nY Í gé ret, hajlam. A tehe.sé g felismerhető a gyermekek kreatí v megnyilvánulásaiban, átla-
gon felÜli kognití v ké pessé ge-ben, átlagot meghaladó speciális ké pessé geiben, feladat irántiel_

kötelezettsé gé ben.

CELoK
- A tehetsé gí gé retes gyermeke_< további gondozása óvodai programok kereté ben.

- Az Ővodáskori alaPoző szakaszban óvodai programunkba beé pí tve a speciális ké pessé gek

fejlődé si lehetősé gé nek biztosí tása ajáté k elsődlegessé gé nek hangsú lyoz ásával.

- KÖtelessé gÜnk, hogy segí tsÜ-< Őket a továbbfejlődé sben, tovább erősí tsük erős oldalukat, fej_

lesszük gyenge területeiket, (rrelyek a fejlődé sé t megnehezí tik)

- OlYan lé gkÖrt alakí tsunk ki n gyermekek körül, amely őket elfogadja, é s szemé lyisé güknek

fejlődé sé t segí ti. Szeretetteljes lé gkörben ké pessé geink felfokozódnak. Szeretetnyelveink: mi_

nősé gi idŐ, elismető szavak, ajindé kozás, testbeszé d, testi é rinté s, szí vessé gek.

ALAPELVEK
* *ra nr*' alitásáttiszteletben tartvasegí tjük a gyermek egé szsé ges testi, lelki, szellemi
fejlődé sé t.

- Ervé nyt szerzünk a gyermeki jogoknak.

- Az Ővőnő egé sz nevelőmunkaját áthatja a gyermekek egyé ni különbsé gé nek tiszteletben tartá_

Sa, a szereteten, Őszinte é rdeklódé sen, másság elfogadásán alapuló magatartás, a nagyfokú  tole_

rancia.
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- A helyi környezet é rté keine< megtartása, hagyományainak ápolása.

- Minden gYermeket megillet a differenciált egyé ni bánásmód, amely szüksé ges a szemé lyes,

bensősé ges kaPcsolat kialakltásához, ezáltal egyenlő esé lyeket biztosí t a gyermek számára a

fejlődé shez.

Tehetsé ggondozás alapelvei

- az ővoda é s a család kölcsönös kapcsolatának elve

- az egyé ni különbsé gekre va}Ó odafigyelé s , az egyé nisé g tiszteletben tarlásának elve

- folyamatosan segí teni a kí váncsiság kielé gí té sé t, gazdagí tását erőlteté s, presszionálás né lkül

- vegYé k figyelembe a helyi é :té keket, szokásokat, hagyományokat a munka során

o Matematikai,

o szociális területen tehetsé get mutató.

10.2.Feladatok:

o Tehetsé  gí gé retetmutalo gyermekek azonosí tása

Csoporton belül é s teh:tsé ggondoző műhelyekben komplex fejleszté s megvalósí tása,

o Gyetmekek erős é s gyenge oldalának fejleszté se, kibontakoztatása.

. Elmé nyszerző, gazdag_tőprogramok szervezé se.

:lffi;-TJ:TT j:*,*T;ffi :;:TiJl.*i::T;H; jil::
o szülőkkel való egytittműködő kapcsolat kialakí tása.

o Tehetsé gí gé retet mutaó gyermekek megfelelő iskolába valő irányí tása

10.3.A tehetsé ggondozó pedagógus tulajdonságai:

o Nyitott, elfogadó, innolatí v attitűd

o Kreatí v

o szé les é rdeklődé si kör

o Ambiciózus

. Alkalmazkodő

o Empatikus
cygRvprn< HÁza
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. Önkí itikus

o Rugalmas

o Lelkes

o Jó szervező

o Toleráns

10.4. Szülők bevonása a tehetsé ggondozásba:

o Nyí lt, őszinte tájé koztltás

. Szülők megnyeré se

o Tanácsadás,támogatás

o Gyermek fejlődé sé nek közös megbeszé lé se, é rlé kelé se

: i:;ffi;:ffi§gramok 
szervezé se

1 0.5. Együttműködé s szakenberekkel, kollé gákkal:

Folyamatos konzultáció :

. Óvodavezetővel

o Fejlesztőpedagógussal

Pszichológussal

. Logopé dussal

o pedagógiai asszisztenssel

o Dajkával

1 0.6. Alkal mazott módszerek:

. Egyé nidifferenciálás

. projekt módszer

. Adaptí v pedagógia

o kompetenciafejleszté s

o kooperatí v pedagógia elemei

o Gazdagí tó programok

10.6. Tehetsé gfejleszté st tám rgató programok

Óvodai csoportjainkban a tehetsé ggondozás a napi tevé kenysé  gbe ágyazva, mikrocsoportos,

kreativitást fej lesztó tevé kenysé gek kereté ben valósul meg.

cyBnuprrruÁza
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A gYermekek tehetsé gműhel rekben tevé kenykedhetnek az előzetes felmé ré sek, tehetsé gsziiré s

alapján.

10.6.1. Csoportban:

- Sokfele lehetősé get é s eszközt biztosí tunk az általános é s speciális ké pessé gek komplex fej-

leszté sé re, ill. a kreativitás kibont akoztatásához é s fej l es zté sé hez.

_ Megteremdük a szabadjáté k felté teleit.

- Segí tjÜk a gyermek szociális é rzé kenysé gé nek, önismereté nek fejlődé sé t, teret engedünk önki-

fejező é s öné rvé nyesí tő törek,zé seinek.

- Igyekszünk elé rni, hogy a csoport tagai figyeljenek egymásra, legyenek ké pesek beleé lni ma-

gukat társaik hely zeté b e.

- Az Óvoda dolgozóinak közössé ge /hangsú lyosabban a csopottban együtt dolgozók/ azonos

pedagógiai elveket, né zeteket vall /egysé ges szemlé let/.

- Fontos számunkra, hogy egrüttműködő, empatikus, elfogadó kapcsolat alakuljon ki a gyerek-

gYerek, gyerek-szülŐ, gyerek-,1vodapedagógus, óvodapedagógus-szülő között.

- Az egyé ni fejlettsé gmé rő lapokon minden gyermekről fé lé vente, illetve szüksé g szerint fel-
jegyzé seket Í runk megfigyelesek é s tapasztalatok alapján. A gyermekek tehetsé gműhelyben

való ré szvé telé t is jelöljük.

- CsoPortnaplókban a megfigyelé sek, tapasztalatok, valamint a tulajdonságlista segí tsé gé vel

azonosí tjuk, dokumentáljuk azokat a gyermekeket, akik több tehetsé gjellemzővel rendelk eznek.

- A tehetsé gí gé retek azonosí trfua, tehetsé ggondoző műhelyekbe való beválogatása összetett é s

felelőssé gteljes feladat. A ki nem bontakozott szunnyadó tehetsé g rejtőzködik, gyakran ezé rt is

nehé z felismerni. Ennek é rde_<é ben, rendszeresen szakmai megbeszé lé s kereté ben összevetjük

megfigyelé seinket az a|ul teljesí tő gyermekekről, melynek alapja a tehetsé ggondozó műhelyek-

ben é s a csoportokban nffitott teljesí tmé ny, valamint az óvodai nevelé st segí tő szakemberek

(logopé dus, pszichológus, fejlesztőpedagógus) megfigyelé sei, tapasztalatai,

-Az átlagosnál magasabb ké pessé gű gyermekekről ,,tehetsé g ú tlevelet" ké szí tünk, melyben

óvo dai é letú tj ának nyomon követé sé t rö gzí tj ük,

10.6.2. Műhelyekben:

A tehetsé g műhelyeket az ővoda é ves munkatervé ben határozzameg a nevelőtestület.

A tehetsé gműhelyek tematikus terveit területenké nt dokumentáljuk, melyben megjelennek a

té mák, feladatok, é s a foglalklzások é rté kelé se, tapasztalatai. Lehetősé g van a té mákhoz kap-

csolódó tevé kenysé gek rugalrrns kezelé sé re, ötletekkel való kibőví té sé re.

A műhelyvezetők a munka fol,zamán szerzetttapasztalataikat rendszeresen megosztják a többi
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É  pedagógussal.

10.6.3. Egyé b óvodai é s óvo,ián kí vüli program szervezé se

o Tapasztalatszerzé shez sokfé le lehetősé g (pl. é lmé nyszerző program) biztosí tása

: ffiilffi:::.T"JJffiff1 munkáit

o Különböző rendezvé nyeinken fellé pnek az önké nt, örömmel szereplő gyermekek.

. Evente megrendezett kerületi versmondó versenyen szerepelnek a legügyesebbek.

o Dé lutánonké nt kiegé szí tő foglalkozásokat szervezi,ink külsős tanárok, (Pl. né ptánc, sakk,

foci, torna) segí tsé gé wl.

10.7.A tehetsé gszűrő-beválogató program

A tehetsé gazonosí tás helyi rendszeré takőbányai tehetsé gszűré si protokoll alapján vé gezzi1k.

1,0.7 .1. A tehetsé gazonosí tás alapelvei:

- A tehetsé gazonosí tó eljárás,lknak illeszkedniük kell az alkalmazott tehetsé gkoncepcióhoz, é s

a gyermekek é letkorához.

- A tehetsé gazonosí tásban legcé lravezetőbb az objektí v tesztek é s a szubjektí v é rté kelé s együt-

tes

alkalmazása.

- A pszichológiai tesztek segí lsé get nffithatnak az azonosí táshoz, de önmagukban nem

té vedhetetlenek,

- A pedagógus é s a gyermek együttes tevé kenysé  ge adja a legtöbb segí tsé get a tehetsé g

felismeré sé hez.

- Miné l több fonásból szerzür-]< a gyermekre vonatkozó információt ké pessé geiről,

telj e sí tmé ny é r ől, annál me gb í zható bb az azo no s í tás.

-A tehetsé g kiszűré se nem eg}szeri tevé kenysé g, hanem folyamatos, hosszú  távú  megfigyelé sre

é pül.

-A leghaté konyabb tehetsé gaz,lnosí tás a tehetsé gí gé retet mutató gyermekek számáraszé leskörű

tevé kenysé gek biztosí tása.

-A szakmailag konekt tehetsé gazonosí tó tevé kenysé g objektí v, megbí zhatő, eredmé nyes, é s jól

dokumentált. A dokumentáció alapjánmások által is reprodukálható, nyomon követhető.
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10.7 .2. A tehetsé gazonosí tás óvodai petlagógiai módszerei, eszközei|t

Az Óvodaskor alapozó korsak. Fontos a programszeru egyé ni fejleszté s, a megfelelő &zelmi
feilesáé s biztosí tása, a játé k.

!.i

Korcsoport/
É letkor

Tehetsé g
terület

Módszer Eszköz Mé ré st vé g-
ző

Dokumentum

Elsó é v
elejé től
a második
é v elsó
fé lé vé ig

átalános é s
speciális
ké pessé gek

megfigyelé s - fejlődé st nyomon
követő dokumen-
táció
kiegé szí tve a
gyermek
erőssé geiről tett
meg-
fieyelé sekkel

óvoda-
pedagógus

Fejlődé st nyomon
kör.ető dokumentum
a csoport
,,tehetsé gté rké pe"

Második é v
második fé l-
é vé től óvo-
dáskor vé gé -
í gminimum
fé lé venké nt

általános é s
speciális
ké pessé gek

megfigyelé s
tulajdonságlista
alapján
- megfigyelé s
komplex helyzet-
ben, gazdagí tó
tev.-ben

-tulajdonságlisták
- tehetsé ggondozás
dokumentálása a
csoportnaplóban
- komplex helyze-
tek
- gazdagitó
tevé kenvsé sek

- óvodaped.
- óvodavezető
- fejlesaő-
pedagógus
- logopé dus

csoportnapló,
fejlődé st nyomon
követő
dokumentum

Második é s/
vagy harma-
dik óvodai
é v

általános é s
speciális
ké pessé gek

szülók megké r-
dezé se gyerme-
kiik erős é s

ryenge oldaláról

- ké rdóí v, vagy
interjú
ké rdé ssor

óvoda-
pedagógus

szülők í rásos vagy
szóbeli jellemzé se
a gyermehi}ről

Második é s/
vagy harma-
dik óvodai
é v

általános é s
speciális
ké pessé gek

Cé lzott
beszé lgeté s a gy.-
kel /}4iben tartja
masát üsvesnek?/

játé k közben óvoda-
pedagógus

óvodapedagógus
feljegyzé se

Második é s/
vagy harma-
dik óvodai
é v

szociális
ké pessé gek,
kapcsolatok

megfigyelé s
é slvagy
szociometria

- az óvodában
szokásos
módon

óvoda-
pedagógus

kapcsolati háló

Második é v
vé ge, vagy
harmadik é v
eleje

-motoros,
vizuopercep
-tuomotoros

, - nyelvi

MSSST vizsgálat MSSST teszt óvoda-
pszichológus
fejlesztő
pedagógus

kié rté kelt tesztek

_ 10.7.3. Az óvodai tehetsé gazcno§í tá§ folyamata

83

GYERMEKEK HÁZA
PEDAGÓGIAI PROGRAM

KŐBÁNYAI GYERMEKEK I]ÁZA ÓVODA
l l03 BUDAPEST KADA UTCA27-29.



84

Időpont
Feladat Folyamatirányí tó

közremií ködő
szakemberek,

kollé gák
,,0.", vagy első
szülői é rtekezlet
Szülők tájé koztatása az in-
té zmé nyi
tehetsé ggondozó programról,
a szűré sekról

Szülő < tájé koztatása az in-
té zmolyi
tehets 5ggondozó programról,
a szűr:sekről

óvodavezető óvodapedagógusok

Első é s második
óvodai é v, első
fé lé v

kieme lkedő általános é s
speciális
ké pes;é gek megfi gyelé se,
rögzí té se a
pedag,igiai megfigyelé sek
alapiá r

a csoport
óvodapedagógusa

Második é v
második fé lé vtől
óvodáskor vé gé
ig
minimum
fé lé venké nt

Altalá ]os é s speciális kima-
gasló
ké pessé gek rögzí té se a tulaj-
donságlista, é s
a meg, igyelé sek alapján

a csoport
óvodapedagógusai

óvodavezető,
fejlesztőpedagógus,
logopé dus

Második é s/vagy
harmadik óvodai
é v

Szülől_ megké rdezé se gyer-
meküIs erős é s
gyenge oldaláról

a csoport
óvodapedagógusai

szülők

Második é s/vagy
harmadik óvodai
é v

Cé lzotr beszé lgeté s a gyere-
kekkeI

a csoport
óvodapedagógusai

Az óvodáskor
összes é ve alatt

Erőssé gekre é pí tő ké pessé g-
é s
szemé lyisé gfej l eszté s az
óvodai é let
változt_tos tevé kenysé g tárhá-
zával, v
óvoda ;peciális tehetsé g
prograrrjaival

óvodavezető fejlesztőpedagógus,
pszicho|ógus,
logopé dus,pedagógiai asszisz-
tens, dajka,
szülők

Szülók tájé koztatása a gyer-
mekek
kiemel <edő ké pessé eeiről

a csoport
óvodapedagógusai

fejlesztőpedagógus,
pszichológus

Második é v vé ge,
vagy harmadik é v
eleje

MSSS: mé ré s alapján a
kimagasló ré sz-,
vagy áitalános ké pessé gek
rögzí tese

óvodapszichológus a csoport
óvodapedagógusai,
fejlesztőpedagógus

A pedryógiai megfi gyelé sek
é s az MSSST
eredmályeinek összeveté se,
konzul,áció

a csoport
óvodapedagógusai

óvodapszichológus,
fejlesztópedagógus

Pszichológiai tesztek felvé tele
a korátbi
megfi grelé sek alapján, peda-
góguso< é s
pszichc lógusok áltaI egyaránt
kimagmló
ké pessegeket mutató gyerme-
kek eseí é ben

óvodapszichológus a csoport
óvodapedagógusa

Konzuláció : egyé ni fejleszté -
si programok
megterezé se, otthoni gazda-
gií ó
lehetősegek

a csoport
óvodapedagógusai

óvodapszichológus,
fejlesztőpedagógus,
logopé dus, szülók

Harmadik,
negyedik óvodai é v

A kierrelkedő speciális ké -
pessé gí t mutató
gyerme<ek eseté ben pí ogram-
szeni egyé ni
fejleszt !s, óvodán kí vüli
lehetóscgek
keresé s :, pl. r ajzpály ázat,
sportve-seny stb.

a csoport
óvodapedagógusai

óvodapszichológus,
fejlesztőpedagógus,
logopé dus, szülők
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Időpont
Feladat Folyamatirányí tó

közreműködő
szakemberek,

kollé gák
utolsó óvodai é v
vé ge

Az ówdai tehetsé gszűré sek_
ről, é s

fejleslté sekről ké szült adat-
bázis í tadása a
taní tó oak

óvodapedagógusok taní tók

10.7.4. A szűré sek eredmé nlreinek felhaszná|ásara tehetsé ges gyermekek é letú tjának
nyomon kÖveté se

Az Ővodában a tehetsé ggondlzó tevé kenysé g fontos eleme a gyennekek nyomon követé se. A
csoPortnaPlóban, az egyé ni fejlettsé gmé rő lapokon, a fejlesztőpedagógus egyé ni fejleszté si ter_

veiben megielení tjiik a gyenrrekek kiemelkedő ké pessé geit, é s gyenge oldalait, é s mindezek
fejlesáé sé re szeryezett tevé kanysé geket.

Az átlagosnál magasabb ké pessé gű gyermekekről ké szí tiink,,tehetsé g ú tlevelef,, melyben látha_

tóvá válik a tehetsé ggondozás egyé ní e szóló folyamata, hogy az ővodában az ővodapedagógu_

sok é s egyé b szakemberek mivel, é s hogyan járultak hozzáa tehetsé gek kibontak oztatásé ltoz.

10.8. Tehetsé ggondozó tevé kenysé günk várható eredmé nyei

- Programunk sikeressé gé t az adhatja, ha látjuk, hogy a gyermekek fejlődnek, változnak, ha

melletttik tudunk állni, hogy lánasztnyujtsunk nekik, mi magunk ishozzájaralhatunk a tehet_

sé ghez.

- Minden gyermek szemé lyisé ge sokoldalú an fejlődik, a szunnyadó, alulteljesí tő tehetsé  gí gé tet,

a gYermekek erős é s gyenge oldala ewaí ánt folyamatosan kiegyensú lyozottá válik, kibontako-

zik.

- A gyermekben sikerül kialakí tani abátor kezdemé nye zőké szsé get, az é tde&ődé sé nek megfe_

lelŐ, önké nt vállalt tevé kenykedé st, mely során kiemelkedő teljesí tmé nyre lesz ké pes.

- É lmé nyszeruŐ, gazdagí tó programok teszik szí nesebbé  óvodánk é leté nek mindennapjait.

- A folyamatos tehetsé ggondozásunk eredmé nyeké ppen, sikeriil egy né hány tehetsé gí gé retes

gYermeket felfedezni, s a tovibbi lehetősé geit megsegí tve, a róluk ké szí tett tehetsé g ú tlevelet

eljuttatjuk abbaaziskolába, akol megkezdikáItalanos iskolai tanulmanyaikat.

- A szülői segí tő, egyiittműköő magatartás kialakul. A szülők támogatják, keresik a gyermektik

további kibontakozásához a rrregfelelő szí nteret. /pl. iskolaválasztás során különböző tagozatot,

szakkört, foglalkozást, különórát, versenyen való megmutatkozástopályáaatonvalő É szvé telt,...

stb./
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- Szorosabbá, tudatosabbá, e5.yüttműködőbbé  válik a kapcsolat a tehetsé gí gé retek fejleszté sé ben

közreműködő segí tó szakemberekkel (logopé dus, pszichológus, fejlesztőpedagógus).

11. A GYERMEK- Es m,.rÚsÁcvpunLnMMEl-, ÖssznrÜccŐ NEVE-
r_,pst TEVÉ KENYSÉ G$K

Az Óvoda vé dő - Óvó fi,rnkc-ója valamennyi óvodás gyermekre kiterjed, ezáltal biztosí tja az

esé lyegyenlősé get é s az egyerilő btí násmódot.

A GYERMEKVÉ DELEM CELJA: a családban é lő gyermekek vé deime, a primer prevenció

é s a konekció lehetősé geinek megvalósí tása a következő teriileteken:

a.) egé szsé gügyi, menblhigié né s, baleset- é s kömyezetvé delem;

b.) családgondozás.

1 1.1. A PEDAGÓGUSOK GYERMEKVEDELMI r,ELADATAI

Az óvodavezető feladatai. pdagógiai tevé kenvsé gé nek tartalma:

o Biztosí tja, é s figyelemmel kí sé ri a gyermeki jogok é rvé nyesülé sé t.

o Koordinálj, ellenőrui a gyermekvé delemmel kapcsolatos feladatokat, tevé kenysé ge_

ket.

o Megbí zza az Óvoda valamely felsőfokú  vé gzettsé gú  óvodapedagógusát a gyermek_

vé delmi feladatok ellátásáv al.

o Biztosí tja a gyennekvé delmi felelős munkájahoz sztiksé ges felté teleket (hely, idő,

eszközök).

o KÖzreműködik a ryermekek veszé lyeztetettsé gé nek megelőzé sé ben é s megszí inteté _

sé ben, a Gyermekj5lé ti Szolgálattal, illetve a gyermekvé delmi rendszerekhezkap-

csolódó feladatokatellátó más szemé lyekkel, inté zmé nyekkel é s hatóságokkal.

o A gyermekbántalmazás vé lelme vagy egyé b pedagógiai eszközökkel meg nem sziin_

tethető veszé lyezteőté nyező meglé te eseté n é rtesí ti a Gyermekjólé ti Szolgálatot.

o A gyermek anyagi veszé lyeáetettsé ge eseté n eljarást indí t a gyermek lakó_, illetve

ennek hiányában tttőzkodási helye szerinti illeté kes települé si önkormtányzat pol-

gármesteri hivataláné l, rendszeres vagy rendkí vüli gyermekvé delmi támogatás meg_
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állapí tására, szüksé g eseté n a tátnogatás tetmé szetbeni ellátás forrnájában törté nő

nyú jtása é rdeké ber.

Biztosí tja a gyermeki jogok é rvé nyesülé sé t.

A gyermekvé delrr:i problé mával küszködő gyermekekről tájé koztatja a gyermekvé -

delmi felelőst. Rendszeres munkakapcsolatban áll a gyermekvé delmi felelőssel.

Folyamatosan figyg|gmmel kí sé ri a hátrányos helyzetűé s veszé lyerJetettgyermekek

fejlődé sé t, családi viszonyait.

Nevelé sé ben szem előtttartlaa primer prevenció elveit.

Az Ővodai nevelé si programmal összehangoltan , rendszeresen szervez a szülők ré _

szé re tájé koztatŐ, ismeretterjesztő, é rté k- é s szemlé letmegerősí tő, illetve formáló

szülői é rtekezletelcet, programokat.

A gyermekvé delmi felelős é s más segí tő szakemberek jelzé sei, informáciői, vala-

mint saját tapaszta[atai alapjan munkafeljegyzé seket ké szí t az ővodahátrányos hely-

zetÍ j, veszé Iyeztetett, beilleszkedé si, magatartási, fejlődé si nehé zsé ggel é s egyé b

gyermekvé delmi p:oblé mával küszködő gyermekeiről.

A hátrányos helyzet, illetve aveszé Iyeztető okok feltarása é rdeké ben csaláslátogatá-

son megismeri a g;,ermek családi környezeté t.

A gyermekvé delmi problé mával küszködő gyermekek fejlődé sé t í igyelemmel kí sé ri,

más külső segí tő szakemberekkel törté nő együttműködé s kereté ben megtervezi, fej-

leszti (pótló - konigáló - helyettesí tő nevelé s).

A gyermekvé delmi problé mával küszködő gyermekek családját igyekszik együttmű_

ködé sre ösztönözni, megnyerni, bevonni az ővodaé leté be. Igé ny szerint támogatja a

rászoruló szülőket, gyermekeikkel kapcsolatos problé mák kezelé sé ben.

A evermekvé delmi feladatokkal meebí zott óvodapedaeóeus feladatai. pedaeógiai tevé -

kenvsé gé nek tartalma:

Figyelemmel kí sé ri a gyermeki jogok é rvé nyesülé sé t.

Segí ti é s összehangoljaaz óvoda pedagógusainak gyermekvé delmi tevé kenysé gé t.

o

a

a

a

o

o
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o Rendszeresen figyelemmel kí sé ri a gyerrnekvé delemmel kapcsolatos jogszabályi

változásokato é s ezekre felhí vja az óvodavezető é s a pedagógusok figyelmé t.

Gyermekvé delmi munkáját önké pzé ssel, a szakirodalom tanulmányozé sával, vala-

mint lehetősé g szerinti továbbké pzé ssel folyamatosan fej leszti.

Minden nevelé si é v elejé n tájé koztatja a szülőket saját tevé kenyé gé ről, feladatairól

é s arról, hogy milyen problé mával mikor é s hol kereshetik fel (fogadóóra),

Fogadóóráin meglrallgatással, pedagógiai-családpedagógiu eszközökkel, tanács-

adással segí t - sziilőknek, pedagógus kollé gáinak - a gyennekvé delemmel kapcsola_

tos problé máik megoldásában.

Tájé koztatja a sziilőket arról, hogy problé máikkal - az ővodánkí \riil _ milyen gyer_

mekvé delmi feladetokat ellátó inté zmé nyeket kereshetnek fel. Az óvodában a szülők

által jól láthatóhe-yen közzé teszí  a gyetmekvé delmi feladatot eIIátő fontosabb in_

té zmé nyek cí mé t, -lletve telefonszámát.

Javaslatot tesz az óvoda általanos prevenciós gyermekvé delmi tevé kenysé gere az

óvodát körülvevő szociális trársadalmi környezet ftiggvé nyé ben.

Tájé koződik a gyermeki szemé lyisé get fejlesztő-kontgálő óvodai gyermekvé delmi

programokról, módszerekről, sziiksé g é s igé ny szerint szorgalmazza átvé telilket

é s/vagy adaptációj jkat.

Gyűjti é s terjeszti a gyermekvé delemben felhasználható ú j pedagógiai módszereket,

eszközöket, szakiredalmat. Figyelemmel kí sé ri az e té mában meghirdetett pályáza-

tokat é s azokat közzé teszi, illetve pályazatot ké szí t é slvagy páIyazat ké szí té sé ben

közreműködik.

Az Óvodapedagógrl5gk é s más segí tő szakemberek jelzé sei, információi, valamint

sajat tapasztalatai alapján munkafeljegyzé seket ké szí t az ővoda hátranyos helyzeí ú ,

veszé lyeztetett, beilleszkedé si, magatutási, fejlődé si nehé zsé ggel é s egyé b gyer-

mekvé delmi problemával küszködő gyermekeiről.

A hátrányos helyzet, illetve aveszé lyeztető okok feltárása é rdeké ben csaláslátogatá-

son megismeri a g;;ermek családi környezeté t.

A gyermek anyagi veszé lyeztetettsé ge eseté n kezdemé nyezi,hogy az ővodavezetője

indí tson eljárást a gyermek lakó-, illetve ennek hté nyábantartőzkodási helye szerinti

illeté kes települé si önkormányzat polgármesteri hivatalánál rendszeres vagy rendkí _
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viili gYermekvé ddmi támogatás megállapí tására, szüksé g eseté n atámogaás termé -

szetbeni ellátás fornájában törté nő nyujtása é rdeké ben.

o Az anYagi veszé lyeztetettsé g, szocirilisan hátrányos helyzet enyhí té sé re atámogatá-

sok más formáit is felkutatja, szátmbaveszi a rendelkezé sre álló lehetősé geket.

o A gYermekbántalmazás vé lelme vagy egyé b pedagógiai eszközökkel meg nem sztin_

tethető veszé lYert=tő té nyező meglé te eseté n kezdemé nyezi, hogy az ővodavezető

é rtesí tse a Gyermekj ólé ti Szolg álatot.

o A gYermekvé delmi problé mával küszködő ryermekek óvodai fejlődé sé nek, óvodai

fejleszté sé nek (pótló-konigáló-helyettesí tő nevelé s) figyelemmel kí sé ré se, az ővo-
dapedagógusokkal. illetve más külső segí tő szakemberekkel törté nő egyiittműködé s

kereté ben.

o A gYermekvé delmi problé mával küszködő gyermekek családját igyekszik egyiittmú _

kÖdé sre ösztönözni. Kezdemé nyezi, hogy vegyé k igé nybe a nevelé si tanáqsadó, a

gYermekjólé ti szolgálat, illetve egyé b segí tő inté zmé ny segí tsé gé t, szolgáltatásait.

o Minden nevelé si w elejé n az ővodai munkaterv ré szeké nt elké szí ti az ővoda gyer-

mekvé delmi munkatervé t.

o MINDEN ESETBEN A GYERMEKEK É noprBIT VEDI, rÉ pvlsBrt.

11,2.A GYERMEKVEDELMI PROGRAM TARTALMA

Az inté zmé ny gyermekvé delmi programját az ővodamunkaterv e tartalmazza.

Az óvodás gyermekek családi helyzeté nek felmé ré se

Szempontok:

c Hátrányos helyzetű gyermekek száma

o veszé lyeztetettgyermekek száma

o Három vagy többgyermekes családban é lőkszáma

o Fogyaté kos gyer-nekek száma

o csonka családbrr nevelkedők száma (elvált vagy egyedülálló)
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A kapcsolattartás formái, módszerei

Családokkal: - családlátogatí s

- fogadóóra

- nyí ltnapok

- szülői é rtekezletek

Szervezetekkel, szervekkel fo lyó együttműködé s :

, Budapest kőbányai Önkormányzat családse gí tő szolgálat
- Budapest Kőbányai Gyermekj ó lé ti Szolgátat

- BudaPest KŐbányai Önkormányzat Polgrármesteri Hivatala Gyámhivatal

- Kőbányai Gyermekorvosi é s Vé dőnői Szolgálat

1 1.3. BALESET MEGELÓZES F,ELADATAI

Az óvodavezető feladatai:

A nevelőmunkához szüksé ges é s biztonságos felté telek megteremté se

o Szemé lyi felté telek: a szüksé ges szemé lyi ellátottság mindenkori biztosí tása.

' Tárgyi felté telek: é püle t, é pilettartozé kok, beren dezé si tfugyak,eszközök, felszerelé sek,

:'"""'r:ffi :":[:::T:::::,í ,;-,iffi ;,;:#:fill§;l:*;T:""
da"szabályzatábanrögzí tettelvárásokmegtartására.

o Inté zkedé sekkezdemé rLyezé seaveszé lyforrásokmegszünteté seé rdeké ben.

Az óvodapedagógus feladata_:

' A tevé kenYsé gek biztor.ságos megszerv ezé sé hezszüksé ges felté telek biztosí tása: bale_

setmentes eszközök, megfelelő hely é s idő.

o d felté telek meglé té nek folyamatos ellenőrzé se.

o Inté zkedé sekkezdemé rryezé seabalesetifonásokmegszünteté seé rdeké ben.

o § tevé kenysé gekkel kapcsolatos szokás - szabályok megtervezé se.

o d feladatok é s együttműködé si formák megbeszé lé se a technikai szemé lyzettel.

Szokás - szabály ok elsajátí ttatása.

: 
"rr*:l.ffffi-,-j:lTffi::Tlil:,..",ellenőrzé se,é rté kelé se
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Az é tté kelé sből adódó további feladatok meghatátozása.

Technikai doleozók feladatei:

o { környezet higié né jé nek biztosí tása.

o Az óvoda környezeté rek,tátgyi eszközeinek állag ellenőrzé se.

o Veszé lyforrásokmegvtinteté se,sziiksé geseté njelzé se.

o Eszközök előké szí té sé ben való ré szvé tel.

o Egyes tevé kenysé gekkel kapcsolatos szokások, szabályok elsajátí tásához segí tsé gnyú j_

tás, ellenőrzé s óvónői irányí tással.

o Felkí nált gyermeki twé kenysé gekhez aktí v jelenlé té vel segí tsé gnyú jtás óvónői igé ny

szerint.

!2. ANEVELÉ SI PROGRAM HATEKONYSÁGA

Cé lia: a pedagógiai programban lefektetett elvek meghozzé k azokat az ercdmé nyeket, amelyek

a gyermekek fej lődé sé ben vár:ratóak.

12.1, Az ÓvoDAI csopoRToK É s a GyERMEKEK rEJLóDEsrNnr ELLE-
NőnzÉ ,sn, É RrÉ rpr,É sn
A gyermekek fejlődé sé nek ellenő rzé se, é rté kelé se

A nevelé si cé lok elé ré sé hez sziiksé ges a fejlesztő folyamat ellenőrzé se, az óvodábalé pé stől az

Óvoda elhagyásáig . Ez magáben foglalja egyré srt a gyermek é s kömyezeté nek, fejlődé si jellem_

zőinek, másré szt az óvodapedagógus nevelői haté konyságanak tudatos nyomon követé sé t.

Pedagógiai programunkban felhasznált diagnosztikai eszközök:

o Anamné zÍ s lap szempontiai alapján tájé kozódunk a család szociokulturális jellemzőiről, a

nevelé si lé gkönől, a legglakrabban alkalmazoltnevelői eljarásokról. Fontos ké rdé seket tar-

talmaz a gyermek korai fejlődé sé re vonatkozőan.

o MegÍ Í .gyelé sek, amelyek abban segí tik az ővodapedagógust, hogy az óvoda mindennapi

é leté ben, a szabad é s szerv-ezett foglalkozások alkalmával megfigyelje a gyermek szemé lyi_

sé gé nek sokoldalú  jellemzójé t.

o A Í ejlettsé gmé rő lapok a gyermeki fejlődé s folyamatának megragadását teszik lehetővé  az

Óvodába lé pé stől az óvod8kor vé gé ig. Fő területeí : mozgásfejlettsé g, testsé ma, até /- tájé -

E
1
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kozódás, té rbeli mozgás Í ejlettsé ge, az é rtelmi í ejlettsé g, a finommotoros koordináció fej_

lettsé ge, a nyelvi kifejezőké szsé g é s a gyermek szociális fejlettsé ge, szociális é rettsé ge.

12.2. SZ AI<NIAI D OKUMmITUMOK

o Az óvodavezető pedagógiai, működé si munkaterve:

Tervezé si időkerete: 1 é v

Ez a dokumentum hidat ké pez a program é s az óvodapedagógusok gyermekcsoportokra elké szí -

tett terve között.

r A ryermekcsoportok nevelé si-fejleszté si terve

Tervezé si időkerete : folyamatos

. Az egyé ni fejlődé s-fejleszté s dokumentumai

Tervezé si időkerete: folyarratos

Az ellenőrzé s, é rté kelé s, mé ré s tertileteit, időintervallumait, módszereit az ővoda

MUNKATERVE TARTALMAZZA.
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L Azóvodai nevelé s országc,s alapprogramja

2. Bakonyi Anna: Irányzatok alternativitás az óvodai nevelé s területé n (Tárogatő Kiadó 1995.)

3. B. Mé hes Vera: Montesslri pedagógiai rendszere é s alkalm azása az ővodában Q.{emzeti

Tankönyvkiadó Bp, 1995 ;,

4. B. Mé hes Vera: A kreativ,tás é s a szeretet pedagőgiája (Óvodai Nevelé s 199714.123. oldal)

5. Boldizsár lldikó: Meseterápia (Magvető Kiadó 20II.)

6. Dankó Ervinné  dr.: Az óvc,dai irodalmi nevelé s ké rdé sei korunkban (Dinasztiai Kiadó Bp.

1994.)

7. Dr. Deliné  dr. Fráter Kata.in - Dóka Jánosné -Tömöriné  Oláh Mária:

Integrált szemé lyisé gfejleszó program osztatlan óvodai csoportban (Hajdú böszörmé ny 1993.)

8. Fonai Katalin: Enekazóv,ldában (Editio Musica Budapest 1991.)

9. Kádár Annamária: Mesepszichológia (Kulcslyuk Kiadó 2012.)

10. Kiss Erika-Szirt Miklósná Montessori pedagógiáj a az ővodában (Horizont-20O0

Humán Szolgáltató Bt 1992.)

11. Kondacs Mihályné -Podmaniczky Mária: Vizuális nevelé s az ővodában(Szarvas 1994.)

1 2. Lé pé sben a változásokkal I-N. (Haj dú böszörmé  ny 1992-199 5 .)

l3.Nagy Jenőné : Óvodai nevelé s a művé szetek eszközeivel (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Pedagógiai ltté zet 1997 .)

14.Pereszlé nyi Eva-PorkolábrLé  Balogh Katalin: Iáté k-mozgás-kommunikáció óvodai program

(Alcius Bt. Bp. 1996.)

15. Perlai Rezsőné : A matemáikai nevelé s módszertana (Nemzeti Tankönyvkiadó Bp, 1997.)

16. Porkolábné  Dr. Balogh Katalin: Kudarc né lkül az iskolában (Alex-Typo kiadó 1992)

17. Porkolábné  Dr. Balogh Katalin- dr. Páli Judit-Pinté r Eva- Szaitzné  Gregorits Anna:

Komplex prevenciós óvodai program (OKI Bp. 1996.)

18. Dr. Tóthszöllőssyné  Yargz Tünde: Mozgásfejleszté s az ővodában (Váci Ofszet Kft 1994.)

19. A kompetencia - alapú  oktatási programok alkalmazása segé danyagai ( suliNOVA közok-

tatási-fej leszté si é s pedagógus továbbké pzé si kht. 2006.)

20. Óvodai nevelé s kompetenciaterület Elmé leti Alapveté sek ( suliNOVA közoktatási-

fejleszté si é s pedagógus tor,ábbké pzé si kht. 2006.)

21. Vekerdy Tamás: Kicsikről nagyoknak (Park Kiadő 1996.)

cypRvgrgrnÁza rósÁNyat GyERMEKEKHÁza óvooappoacócnt pROGRAM l l03 BUDApEST KADA IJTCAII-II.
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A "Gyermekekhána" helyi pedagógiai program é rvé nyessé gi ideje:
I

2U73. szeptember l-jé től visszavonási!.

Az óvodai nevelé si progí am módosí tásanak indokai:

o a nevelőtestí ilet töibsé gi indí tvanyára a felülvizsgálat során felmerült indokok alap_

ján

jogszabályváltozás

fenntartóáltalmeglratarozotlfeladatváltozás

Az Óvodai nevelé si program módosí tásával kapcsolatos előterjeszté sek előí rása:

o Í rásbeli előterjesztes a nevelőtestületnek, dönté s a módosí tás elfogadásáról.

A helyi óvodai nevelé si progrLm nyilvánossága:

o minden csoportban é s a fejlesztőpedagógus szobájában megtalálható

. esy pé ldány az ővocavezető irodájában

o azővoda honlapján.

Budapest, 2013. augusztus 30.

o

a

cwnvBrnrgÁze
ppoecócwpRocnev rősÁNyat GyERMEKEK HÁzn óvooa

l l03 BUDAPEST KADA UTCAL7-29,



Kőbánya i Gyermekek Háza Óvoda

1103 Bp, Kada u, 27-29.
Tel: +36 I262-44-09 SIP:523
OM:201652
web/e-n ai l : www. kadaovi.hu, ov ika,27 @.citromai l.hu
Ikt,sz.: 143 l20l3.

Tárgy: Gyermekek Haza Hely _ Pedagógiai Program jóváhagy árrr
Ü gyinté ző: Szigetiné  Mezei Gabriella

n rrÉ zN,IÉ NwEzETől róvÁHecyÁs

112013-2014. (augusztus 30.) számú  inté zmé nyv ezetői határozatz

A Kőbanyai Gyermekek Hüa Óvoda l4ll20l3. iktatósztí mú  Gyermekek Haza Helyi
Pedagógiai Programját a201l. é vi CXC. törvé ny a nemzeti k§znevelé sről 69.§ (1) bekezdé se
alapjan jővtí hagyom.

Budapest, 2013. augusztus 30.

,q:x,}",ry,



Kőbányai Gyermekek í Iárza Óv oda

1103 Bp., Kada u. 27-29.
Tel: +36 l262-44-09 SIP:523
OM:20'-652
web/e-rnail: www.kadaovi,hu, ovika.21 @,t,ifiom4il.hu
Ikt.sz.:1a1 12013.

JEGYZÓKÓNW
NEVELŐTESTüLETI É RrBrnzL]]TRŐL

Az é rtekezlet helye, időpontj a Kőbányai Gyermekek Hé aa Óv oda
2013. augusztus 30.

Jelenlé vők: 8 fő óvodapedagógus a mellé kelt jelenlé ti í v alapjűn
Ducsai Tí mea a Szülői Szervezettaga

Szervezet megnevezé se: Kőbányai Gyermek ek HánaÓvoda
Távollé vők: 0 fo távollé vő óvodapedagógus
Határozatké pessé g megállapí t isa: az é rtekezlet hatarozatké pes
Jegyzőkönyv -vezető: Dollmayer Mária óvodavezető helyettes
Jegyzőkönyv hitelesí tők: Né rrreth Marcella óvodapedagógus

Csorna Istv'ánné  óvodapedagógus

Napirend: Az óvoda Helyi Pecagógiai Programjának vé lemé nyezé se, elfogadása.

Hozzászőlások: nem volt hozászőlás

Dönté sek:
1. Az ővoda nevelőtestüete elfogadja az előzetes megbeszé lé sek alapjan egyeztetett

Helyi Pedagógiai Programját.
2. Az óvoda Sztilői Szerrrezete előzetes egyezteté se alapijárr, ké pviselője ú tján egyeté rté si

vé lemé nyé t nyilvaní tjaki az óvoda Helyi Pedagógiai Programjával.
Határozatok:

1. 201312014. nevelé si é v 1. számú  nevelőtestületi határozata: a Kőbányai Gyermekek
HazaÓvoda nevelőtes:ülete az GyermekekHazaHelyi Pedagógiai rrogram3at rc}%-
os egyeté rté ssel elfogadj a.

2. 201312014. nevelé si é v 1. számú  Szülői §zervgzet határozataz a Kőbányai
Gyermekek Háza Óvada Szülői Szervezete az Gyertrrekek Hé pa Helyi Pedagógiai
Programját 1 00%-os egyeté rté ssel elfogadja.

\> c,§rxxl,t.-lr_o \\tl* -.*
Dollmayer Mária

jegyzőkönyv-vezető

t)\f-,rn_r_ lL. h r* t L ( c_
Né meth Marcella

jegyzőkönyv hitelesí tő

Ouaa,, 6^r-"r*-
Ducsai Tí mea

Szülői Szerv ezet ké pviselőj e

.:kffiu.";kF^---|
jegyzőkönyv hitelesí tő



Kőbányai Gyermekek Hána Óv oda

1103 Bp, Kada u. 27-29.
Tel: +36 L 262-44-09 SIP:523
OM:20'_652
web/e-nail: www.kadaovi.hu, ovika.27@citromail.hu
Ikt.sz.: l20l3.

JELENLETI Í V
NEVELÓTESTÜLETI É RrBrBzrBr

Az é rtekezlet időpontj a: 2013 - augusztus 3 0.

1. óvopapBDAGóGusoK

NEV ALAIRAS
csoma Istvánné &,tn,^.",'-t-í .{-uj u-4i
Dollmayer Mária \§.r\\§\-\,-\s§§-x§-9-
Jakabné  Lukács Izabella Xc}aM C*k_oJa 4fu,hulq
kovácsné  szentesi krisztina .9rr,"r1 o..^o', .C, o,u lprri ll n.'-vl-í ^^--".
Né meth Marcella űa-*Á ,^"^.1{.--,/
Somoskői Ibolya . ő,-7
S zigetin é  Mezei Gabrialla Aa.L$ M*GB\
Vincze Agnes \i^.,n _ ű- U

V

2. MEGHÍ VOTTAK, EGYÉ B nÉ szrvBvÓr

NEV KIT KEPVISEL ALAÍ RAS
D\i.csat rlue,n szülői szewezet Qnai G,tlpa



rőgaNyet BcB szspcú cyr szorcÁLAT
1102 Budapest, Kőrösi Csoma Srándor ú t 40. fszt. 6.

Kőb any ai Gyermekek Háza Ó v o da
Szigetiné  Mezeí  Gabriella
Budapest
Kada utca 27-29.
1 103

Szám:EUll43-2l20l3.
Hiv.sz.:
T ár gy : Egé szsé gfej leszté si

vé lemé nyezé se
program

Tisztelt Óvodavezető!

A KŐbanyai Egé szsé gügyi Szolgálat köszönettel vette az Inté zmé nyük által beküldött
Egé szsé gfejleszté si Programo:, melyet alapos átolvasás után megfelelőnek taláIt. Tartalmát
tekintve a Program a jelenleg hatályos köznevelé sről szóló 20IL é vi CXC. Törvé ny é s a
20|20I2.(VIII.3I) EMMI rerdeletben felsorolt szakmai é s tartalmi követelmé nyeknek
megfelel, illetve a helyi sajátosságokra is kité rve tartalmaztöbbletszabályozásokat is.

Az elkövetkezendő időkre gor:dolva a Kőbányai
eseté n az alábbi egysé ges szerkezeti formára
magában.

fedőlap
t artal o mj e g y zé k o| dalszámo zLs
f ej e zetek,al fej ezete k, c í  m ek
aláí rás é s pecsé t
nevelőtestületi ülé s jegyzőkön:rye é s a jelenlé ti í ve
(Lehetősé g szerint valamilyen formában összeí bgni, hogy ne essen szé t.)

Amennyiben egyeté rtenek eznl a formával , nagyban megkönnyí tené k a saját é s a Szolgálat
feladatát is az é rté kelé s megté blé né l, ugyanakl,1or az esetleges kiegé szí té seket é s javí tásokat is
könnyebben vé gre tudjuk hajtari.

Segí tő együttműködé süket köszönöm.

Budapest, 2013 "jú lius 25.

Tisztelettel:

Egé szsé gügyi Szolgálat az Önök egyeté rté se
tesz javaslatot, ami az alábbiakat foglalja

\,J
Dr
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Budapest Főváros X. kerülel Kőbőnyai Önkormőnyzat

POLGÁRMESTERE

l ktatószá m : K/ 3 4932 / 28 l 2013 l ll

rősÁtlvnl GvERMEKEK HÁzA óvoon

11_03 Budapest, Kada uIca 27-29.

Helyi Óvodai Pedagógiai Programja

Budapest Főváros X, kerület KőL,ányai Önkormányzat Ké pviselő-testületé nek Szervezeti é s Működé si

Szabályzatáról szóló 31,/2Ot1,. rlX. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellé klet 7. pontja alapján a

Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda Helyi Óvodai Pedagógiai Programjában foglaltakkal egyeté rtek.

A pedagógiai program megvalóstásához a fenntartó többletfinanszí rozásl nem biztosí t.

2013. október,, "

11"02 Budapest, Szent László té r 29. * Levé lcí m: 1475 Budapest, Pf, 35.

Telefon: 433-8201 * Fax: 43j-8221 * E-moil: polgarmester@kobanyo.hu
Honlo p : www. ko ba nya. hu

B uda pest,#
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Szigetiné  Mezei Gabriella
Óvodavezető Úrhölgy
ré szé re

Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda

Budapest
Kada utca 27-29,
1103

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármestere

Tárgy: egyeté rté si jog gyakorlása
Iktatószám : K/ 20860 / 1 / 20 16 / lI
Ügyinté zó: Csesznokné  Kőnnye Erzsé bet
Telefon: 06I4338 1,44
E-mail: CsesznokErzsebet@kobanya.hu
Hivatkozási szám: 79 /201,6.

Tisztelt Óvodavezető Úrhölgy!

A Kőbányai Gyermekek HázaÓvodaPedagógiai Programjáta nemzeti köznevelé srőIszőlő2Ot1,.é vi CXC.
törvé ny 26. § (1] bekezdé sben rne,3határozottak szerint megvizsgáltam.

A dokumentum nem tartalmaz olyan rendelkezé seket, amelyek hatáIybalé pé sé vel a fenntartóra
többletkötelezettsé g hárul, ezé rtaz egyeté rté si jog gyakorlásának felté telei nem állnak fenn.

Ké rem a tájé koztatásom szí ves elf,lgadását.

?\",r/:_/.

t
bert

Budapest, 2076. jú niusw
*:I

'l'l02 Budapest, Szent L:szló té r 29. l Levé |cí m:1475 Budapest, Pf. 35
Telefon: +36 1 4338 2Gl l Fax: +36 1 4338 221 | www.kobanya.hu I E-mail: poIgarmester@kobranya.hu
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