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1. Helyzetelemzés, mérföldköveink
Az 1972-ben óvodai céllal épült 4 csoportos óvodánk a forgalomtól elzárt, csendes
környezetben helyezkedik el, vasúton, közúton könnyen megközelíthető. 2013-tól a 2.
számú épületünkben működő csoporttal 5 csoportos óvoda lettünk. Abban az épületben
alakítottuk ki a kézműves műhelyünket.
Az épület és az udvarrész folyamatos karbantartása, felújítása a külső és belső környezet
esztétikusságát, kulturáltságát, ápoltságát eredményezi.
Az itt dolgozó óvodapedagógusok, dajkák, fejlesztő pedagógusok hivatástudatának,
gyermekszeretetének, a gyermekek iránti felelősségének eredménye, hogy óvodánkban
alacsony a fluktuáció.
Pedagógiai programunk, Nagy Jenőné: az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című
választható program adaptációja, amely a gyermek harmonikus fejlődése érdekében valósul
meg.
Óvodánk e program gyakorlati kipróbálójaként modellóvoda lett.
A programismertető óvodalátogatások keretében közel 3800 óvónővel osztottuk meg
tapasztalatainkat elméletben, gyakorlatban.
Nevelőtestületünket a szakmai igényesség, az innováció készség, a pedagógiai optimizmus
jellemzi.
Szakmai mérföldköveink
Évszám
1996

2003
2004
2004
2006

2010

2010

Szakmai esemény
A művészeti program
módszertani kidolgozása,
kipróbálása, modellóvoda
cím
Teljes körű minőségirányítás
bevezetéséért
Közoktatás Minőségéért Díj
Kiválóság Kategóriában
Projektmódszer bevezetése
Élmény és programhírek
negyedéves tervezés és
visszatekintés
Szolgáltató Város szolnoki
mintaprojektben való
részvételéért
TÁMOP 3.2.2-08/A/2-20080006 Országos
Tehetségsegítő Hálózat
kialakítása, egységes
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Dokumentum
Alternatív programkönyv,
oklevél

Oklevél, tábla
Oklevél
Módszertani eszköztár
Csicsergő oviújság

Oklevél
„Gyermekvilág”
Tehetséggondozó Program A
programhoz kapcsolódó
akkreditált képzés

2010

2009/2010
2011. október 15.

szemlélet kialakítása a
tehetséggondozás területén
Tehetségdecentrum
TÁMOP 3.1.7. Referencia
intézmény kiépítése területen
- Előminősített referencia
intézmény a Művészeti
nevelés műveltségterületen
kompetencia alapú
programot megvalósító
intézmény referencia
területen
NTP-OKA-II
Tehetségpont akkreditáció
TÁMOP 3.1.7-11/2-20110180

2011/2012

2012/2013

2012/2013

TÁMOP-3.1.11-12/2-20120077 „Út a Kiváló
Gyermekszigetek felé!”
TÁMOP - 3.4.2.A/11-22012-0009 "Sziget, amely
befogad!" - az inkluzív
ellátás együttműködő,
egymásra épülő modellje
Szolnokon
EFOP-3.1.1-14-2015-00001
Kisgyermekkori nevelés
támogatása

2016-2018

Oktatási Hivatal
Bázisintézménye
2017
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Előminősítési Nyilatkozat

Tehetséggondozó műhelyek
támogatása
Oklevél
Dísztábla
Referencia intézménnyé válás
segítése, az óvodánk a „jó
gyakorlatait”
magas
színvonalon szolgáltatja.
1. ZENEVELDE Tehetségfejlesztés Kodálymódszer szellemében
2. „Életre kelt képek” fenntartható környezettudatos
magatartás alakítása a dráma
eszközeivel”.
Óvodafejlesztés - „Út a Kiváló
gyermekszigetek felé!” szakmai innováció a Szolnok
Városi Óvodákban
Saját fejlesztésű tematikák, jó
gyakorlat DVD

A kiemelt projekt célja a
köznevelés kezdő, azt
megalapozó intézményének,
az óvoda esélyteremtő
szerepének és
hátránykompenzációs
képességének erősítése.
A pedagógusok
szemléletváltoztatásának
támogatása, melynek
érdekében az alábbi
területeken vállaljuk szakmai
kapcsolatrendszer kiépítését,

Vöröskereszt bázis ovija

2017
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pedagógiai gyakorlatunk
foglalkozáslátogatás keretében
történő megismertetését
- Érzelmi nevelés, óvodai
szocializáció
- Sajátos nevelési igényű
gyermekek eredményes
nevelésének intézményi
gyakorlata
- Kiemelkedő képességű
gyermekek gondozása
- Az intézményvezetés
gyakorlata
Az óvodai nevelési területek
módszertana, az intézményi
önértékelés,
szervezetfejlesztés
Az egészséges életmódra
nevelésterületen az óvoda
eddigi munkájának
megerősítése, a Vöröskereszt
eszméjének és
eszközrendszerének
behasználásával, az V. számú
modell (egészségnevelés)
elemeinek alkalmazásával.

2. Intézményünk adatai
2.1. Tárgyi - személyi erőforrások
Óvoda címe: Szolnok, Liget út 25.
Az intézmény óvodai csoportjainak száma:

3

Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:

6

Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

5,5

Az intézménybe felvehető tényleges maximális gyermeklétszám:

72

Főiskolai végzettségű: 3 fő
Felsőfokú végzettségű: 3 fő
Szakirányú szakképzettséggel rendelkezik: 3 fő (nyelv- és beszédfejlesztő,
fejlesztőpedagógus, gyógy-testnevelő)
Mesterpedagógus: 2 fő
Pedagógus II: 2 fő
Dajkáink mind szakképzettek.
Továbbképzési igényünk tervszerű és folyamatos kiemelt területünkhöz kapcsolódik.
Az igazgatóság által szervezett tanfolyamokon, fórumokon, a szakmai munkaközösség
munkájában részt veszünk.
Munkaközösség tagóvodai szinten is működik. Tárgyi feltételek:
Az óvodánk rendelkezik a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi
feltételekkel. Az óvoda épülete, udvara, kertje, berendezései oly módon vannak kialakítva,
hogy azok

szolgálják

a gyermek biztonságát, kényelmét,

megfelel a változó

testméretüknek, biztosítja az egészség megőrzését, fejlődését. Az intézmény épületének,
berendezésének állagmegóvásával, karbantartásával biztosítjuk a biztonságos működtetést.
A leszabályozott biztonságos intézmény kialakítása elsősorban a gyermekbalesetek
megelőzését szolgálja.
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Rendelkezünk:

-

sószobával

-

tehetséggondozó helyiséggel

-

fejlesztő szobával

-

ovi galériával

-

lovagláshoz elkerített karámmal
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3. A sajátos pedagógiai arculat – érték és célrendszere
3.1. Értékazonosság és az előnyös különbözőség az óvodai csoportokban
Programunk magában foglalja a hazai óvodai gyakorlat legjobb tapasztalatait azért, hogy a
tradicionális értékeket megőrizze. Ugyanakkor arra késztet bennünket, hogy az egész napi
óvodai életet még differenciáltabban, az egyéni szükségleteket, képességeket, a hátrányos
helyzetű, a kiemelkedő képességű gyermekek fejlesztési metódusait figyelembe véve
szervezzük meg. Óvodásainkat okos szeretetben, érzelmi biztonságban, humorral teli
szabad légkörben, sok szép művészeti élményt biztosítva neveljük. Akkor tudunk
eredményesen dolgozni e programmal, ha a művészetek eszközeivel gyakran hatunk a
gyermekekre. Felhasználjuk a verset, a mesét, a dramatikus játékokat, a drámajátékot, az
éneket, énekes játékokat, zenehallgatást, a rajzot, mintázást, kézimunka léleknemesítő
erejét, és gyakran eljuttatjuk a gyermekeket az „AH” élményig.
A természeti, tárgyi környezet megismertetését úgy irányítjuk, hogy a gyermekek a
közvetlen környezetükben szerezzenek tapasztalatokat, ismerjék városunk értékeit. E
lehetőségeket gazdagítjuk még az erdei kirándulásokkal, erdei terepgyakorlatokkal, ahol a
rácsodálkozás élményén túl az „AHA” élmény, a felfedezés során megjelenik.
Tudjuk, hogy az óvodás korosztályra a „mozgáséhség” jellemző. Programunk a
mindennapi szabad mozgáson túl beiktat szervezett mozgásokat is, hogy a gyermekeknek
megfelelően fejlődjön keringési, mozgató- és légzési rendszerük, valamint a csont- és az
izomrendszerük teherbíró képessége.
A népművészet formanyelvén megjelenő vers, mese, énekes játék, vizuális- és tárgyi
környezetet kiemelő programunk tevékenységi keretként építi be a hagyományőrzést,
népszokásokat. Így az évszakokhoz, jeles napokhoz csoportosítva tervezzük meg az óvodai
nevelés tartalmait.
Programunk olyan művészetek iránt érdeklődő szakembereket kíván, akik legalább egy
művészeti ágban képesek magas szinten, kellő kreativitással és beleélő képességgel közvet
íteni az esztétikai értékeket.
3.2. Alapelveink:
-

Az óvodás korú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család.

-

Építünk a gyermekek nyitottságára, hozzásegítjük, hogy megismerjék szűkebb és
tágabb környezetüket, amely a nemzeti identitás, a keresztény kulturális értéket
hordozzák, annak megbecsülésére nevelve.
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-

Tiszteljük és elfogadjuk az eltérő identitást, kulturális különbözőségeket, az
elkülönülő kultúrák együttélését.

-

Szeretetteljes

gondoskodás,

biztonságérzetet

adó,

érzelem

gazdag

óvoda

megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy gyermeki tartást,
önállóságot, s ebből az önállóságból fakadó egészséges öntudatot, kibontakozási és
önmegvalósítási lehető séget ad a gyermeknek.
-

A gyermeki személyiség fejlesztése az egyéni szükségletek figyelembevételével a
kölcsönös bizalmon, és a másság és az eltérő ütemben fejlődő gyermekek
elfogadásán alapuló partneri kapcsolat kialakításában valósul meg.

-

A nevelésünk hatékonyságát, a támogatói attitűd jegyében a bátorító pedagógia
alapelvei mentén érvényesítjük, külön hangsúlyozva az emberi méltóság, a
gyermeki jogok tiszteletben tartását.

-

Az egyéni, mikro csoportos szervezeti formában, a tanulási kudarcot leküzdeni
segítő tevékenységekben, a projekt tanulási módszer alkalmazásával a gyermek
fejlődési üteméhez illeszkedő, differenciált fejlesztés valósul meg.

-

Gyermekeink eltérő szociokulturális háttérből érkeznek hozzánk, ezt figyelembe
véve, ehhez igazodóan biztosítjuk számukra az óvodai neveléshez való hozzáférést,
esetenként

hátránycsökkentést,

hogy

minden

gyermek

egyenlő

eséllyel

részesülhessen színvonalas nevelésben.
-

Intézményünk inkluzív szemlélete a befogadás: kölcsönös segítőkészség értékein és
a másság felé természetes odafordulás értékein alapul.

-

A sajátos nevelési igényű gyermek teljes értékű ember.

-

Az óvodai nevelésben megjelennek az innovatív pedagógiai törekvések, melyek
tükrözik

az

óvodapedagógusok

pedagógiai

nézeteinek,

értékrendjének

és

módszertani szabadságának érvényesülését, mely csak a gyermek érdekének
védelmében valósul meg.
-

A folyamatos önfejlesztő tevékenység során, a begyűjtött külső és belső
információk elemzési adatainak figyelembevételével, a nevelő munka során a
PDCA logika érvényesül.

Alapelveink kiindulási pontjai:
-

Az óvodai nevelés meghatározója az óvodapedagógus személye. Tervező munkája
tudatos, pedagógiai jelenléte modellértékű, mintanyújtó.
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-

Nyelvhasználata igényes, választékos, munkája során érthetően és a pedagógiai
céljainak megfelelően kommunikál, közvetíti anyanyelvünk értékeit. Tudatosan
ösztönzi a gyermekek egyéni és egymás közötti kommunikációját.

-

Az óvodapedagógus személyisége biztató, bátorító, bizalmat sugároz, ösztönző
módszereivel segíti a gyermekek aktív részvételét a tapasztalatszerzés
folyamatában.

-

Együttnevelési esélyeket hordozó lehetőségeket biztosítunk a kulturális értékek
egyenrangú megjelenítésével, az önazonosság és a nemzeti identitás megőrzésével.

-

Korszerű óvodapedagógiai módszerekkel, a szülőkkel való partnerei
együttműködéssel kívánjuk az eredményes együttműködést megvalósítani a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeink hatékony nevelése érdekében

-

Minden gyermek a saját képességrendszerének figyelembevételével nevelhető,
fejleszthető.

-

A felnőttek tetteikkel sugározzák, a feltétel nélküli szeretetet, s azt, hogy:
„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha
szükséged van a segítségemre.”

-

Minden gyermek megismeri a testi, lelki, szellemi értékeit, érzékeli hiányosságait,
melyekkel lelki feszültség nélkül szembesül.

Értékazonosság és az előnyös különbözőség óvodánkban
SZVÓ Pedagógiai értéke
Érzelmi, az erkölcsi és az
értékorientált közösségi
nevelés, szocializáció
(érzelmi, erkölcsi és
közösségi nevelés)
Játék és tevékenységben
történő tanulásszervezés

Tündérkert Művészeti
Tagintézmény értékrendszerhez
kapcsolódó előnyös különbözőségei
Óvodán belüli csoportközi
tevékenységek biztosítása,
Land-art napok - közös alkotások
létrehozása, csapatépítő játékok.
Közösségi programok:
hangversenyek, galéria megnyitók
Drámajátékok beépítés a
játéktevékenységbe.
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Dokumentáció
Projekt terv
Fényképalbumok,
felvételek

Projekttervek
Tehetséggondozó
program
Jó gyakorlatok
módszertani
kiadványa
Képes albumok,
felvételek

Egészséges életmódra
nevelés

Játékos vízhez szoktatás nagycsoportban úszásoktatás
A lelki egészséget segítő lazító és
relaxáció, só szobai mikro csoportos
foglalkozás
Mindennapi kocogás
Mindennapos zenés mozgás
Gyümölcs-napok
Lovagoltatás lehetőségének
biztosítása
Drogprevenciós célzatú
egészségszemlélet alakítása
Bozsik program

Programterv
Projekt terv
Relaxációs történetek,
zenék
Van más út!
prevenciós
program elemei

Programjainkon keresztül azonos értékrendet képviselünk minden csoportban, közös
elfogadáson és együtt kidolgozott közös értékrendszeren alapuló elveket, célokat,
feladatokat fogalmazunk meg. Minden csoportban azonos tárgyi feltételt biztosítunk a
gyermekek fejlesztéséhez.
3.3. Nevelési célunk:
Az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése a
magasabb rendű érzelmek kibontakoztatásával, az életkori és egyéni sajátosságok
figyelembevételével.
Sokoldalú képességfejlesztés segítségével a személyiség fejlődésének biztosítása,
elősegítése.
A gyermekek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása.
A jelenségek megértését, a világhoz való pozitív érzelmi viszony kialakítása, az
egészségvédő életforma megalapozása, amivel hozzájárulunk az egészséges önvédő
mechanizmusok,

a

káros

szenvedélyektől

elzárkózó

szemlélet

és

magatartás

kialakulásához.
Az ellenőrzés, értékelés, mérés során feltárt nevelés hiányossága javítását szolgáló
intézkedési tervek megvalósításával, a szervezet önfejlesztésével, a gyermekek magasabb
színvonalon történő nevelésének biztosítása.
3.4. Küldetésnyilatkozat, jövőkép
Mi a Szolnok Városi Óvodák Tündérkert Művészeti Tagintézményének dolgozói
elkötelezettek vagyunk a Szolnok Városi Óvodák közös értékrendje, az egészséges
életmódra nevelés és a művészeti nevelés iránt.
Küldetésünknek tekintjük a szeretet és élménypedagógia erejével a gyermekek pozitív
énképének fejlesztését. Pedagógus közösségünk szakmai felkészültsége, nevelési attitűdje,
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biztosítja minden gyermeknek az egyéni fejlődési ütem figyelembevételével a differenciált
fejlesztést. Garanciát vállalunk arra, hogy a fejlesztés tartalmát „Csak tiszta forrásból”
merítjük, amely a magyarságtudat alakítását, és a lokálpatriotizmust alakítását szolgálják.
Munkánk során olyan speciális pedagógiai eljárásokat alkalmazunk, amelyek a gyermeki
személyiség fejlesztését segíti a különbözőségek figyelembevételével. Modellóvodaként
vállaljuk a művészeti program, és a „Van más út!” módszertani javaslat értékeinek tudatos
közvetítését a gyermekek és a szüleik felé. A Szolnok Városi Óvodák és a helyi pedagógiai
programunkkal koherens partneri igényeket kielégítjük.
Jövőkép
A Szolnok Városi Óvodák Tündérkert Művészeti Tagintézménye

váljék olyan

intézménnyé, ahol a dolgozók elhivatottsága, szakmai felelőssége megalapozza a
gyermekek egyéni szerepeinek kialakulását, a társadalmi értékek mentén.
Elhivatottságunkkal és szakmai felelősségünkkel kiemelten a művészetek eszközeivel, és az
egészséges életmód alakításával, a mozgás lehetőségek biztosításával a sajátos nevelési
igényű gyermekek fejlesztését segítő eszközökkel szeretnénk a szülők gyermeknevelési
szemléletét formálni és szerepet vállalni alapvető emberi és társadalmi értékek
alakításában.
Programunk

alapértékei,

innovációs

eredményeink,

jó

gyakorlataink

váljanak

szemléletformáló erővé és értékközvetítő gyakorlattá határainkon belül és túl.
3.5 A „MI” óvodásaink - Gyermekképünk:
A Szolnok Városi Óvodák Tündérkert Művészeti Tagintézményében a gyermekek szellemi,
erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiségek, szoros érzelmi kapcsolatban,
örömmel töltik napjaikat az óvodában. Pozitívan viszonyulnak a művészeti területekhez,
amelyekben megnyilvánul alkotó kreativitásuk az önkifejezés eszközeként. Alapvető
tevékenységükben,

a

játékban

kiteljesedik

az

együttműködési

készségük,

az

empatikusságuk. A természeti és társadalmi környezetük értékeit képesek rácsodálkozással
felfedezni, a jó és a rossz, a helyes és a helytelen értékítéletet megfogalmazni, a
környezetben előforduló veszélyhelyzetekre megfelelő önvédő magatartást tanúsítani.
Társas kapcsolataikban elfogadják a különbözőségeket, szolidárisak a társaikkal. Az
élmények közös feldolgozását támogató légkörben az óvodai nevelés gyermekközpontú,
befogadó és a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik.
3.6. A „MI” óvodánk - Óvodakép:
Az óvoda mottója:
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„Vannak új utak.
Minden azon múlik, hogy merjünk járni rajta.”
Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család.
A Szolnok Városi Óvodák Tündérkert Művészeti Tagintézménye minden kisgyermek
számára biztonságos, esztétikus, derűs, harmóniát nyújtó intézmény. Óvodaképünk tükrözi
az óvodánk közös értékrendjét, és az egyéni arculatot biztosító művészeti program
specifikumait. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja a
gyermek fejlődésének és nevelésének feltételeit, amely lehetőséget ad a gyermekek szabad
játékára, a spontán és utánzásos tanulásra, az emberi értékek közvetítésére.
Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit, a gyermekekben megteremtődnek a
következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei.
Óvodai nevelésünk célja, hogy elősegítsük a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését,
a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni
sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt
figyelmet igénylő gyermekek ellátását is). Óvodai nevelésünk az alapelvek megvalósítása
érdekében gondoskodik az emberi értékek közvetítéséről.
Szakmailag jól felkészült, innovatív szemléletű kollegák biztosítjuk óvodánkban az egyéni
bánásmód érvényesülését, a gyermekek egyéni szükségleteinek tiszteletben tartásával.
A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság
megőrzését, a multikulturális integrációt. Az integrált környezetben az óvodapedagógusok,
a nevelőmunkát segítő dolgozók, a szülők és gyermekek számára a másság elfogadása, és a
társakkal szembeni tolerancia jellemző. A

munkánkat a

gyermek fejlődésébe,

fejleszthetőségébe vetett bizalmunk, a pedagógiai optimizmusunk jellemzi. Az óvodánk
dolgozói a gyermeki igényekre, jelzésekre, érzelmi reakciókra diszkrimináció nélkül
fogékonyak, a megoldásban támogató partnerként vesznek részt. Az élmények közös
feldolgozását támogató légkörben az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó és a
gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik. Minden gyermek számára
biztosítjuk, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s
meglévő hátrányai csökkenjenek. A speciális nevelési szükségletekhez a feltételeket,
szakmai többlettudást biztosítjuk, támasz nyújtásra képesek vagyunk. A multikulturális
nevelésen alapuló integráció lehetőségére építünk a nevelőmunkánk során.
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4. A megvalósulás megkülönböztető kritériumai, döntő tényezői
4.1. Érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés, szocializáció (érzelmi,
erkölcsi, és közösségi nevelés)
Célunk: Derűs, nyugodt, élmény gazdag környezetben az én kibontakoztatása, értékes
emberi tulajdonságok (erkölcsi, érzelmi akarati) kialakítása, fejlesztése a közösségi
együttélés szabályaihoz, normáihoz igazodva.
Feladatunk:


Érzelmi

biztonságot

és

állandó

értékrendet

nyújtó,

bizalmas,

közvetlen,

szeretetteljes, nyugodt, családias légkör megteremtése.


Az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai
alkalmazottak

közötti

kialakulásával

segítsük

viszonyában
a

megmutatkozó

konstruktív

pozitív

együttműködő,

érzelmi

társas

töltés

kapcsolatok

kialakulását, az egészséges önérvényesítést és önértékelést. A gyermek képessé
váljon a környezetében lévő emberi kapcsolatokban megkülönböztetni a jót és a
rosszat.


Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő képességek megerősítésével segítsük a
barátkozást, hogy minden gyermek megtalálhassa helyét, szerepét a csoportban.
Segítjük a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, én tudatának
alakítását, önkifejezését.



A szociális érzékenység kialakításával az óvoda nevelje a gyermeket annak a másság
elfogadására, megértésére, hogy az emberek különböznek egymástól.



A szocializáció szempontjából meghatározó az olyan óvodai élet megszervezése,
melyben sok a közös élmény, a közös tevékenység. A közös együttlétekkel, a
közösen végzett munka örömével, a szimbólumokkal, jelekkel olyan erkölcsi
tulajdonságok megerősítése, mint az együttérzés, figyelmesség, segítőkészség,
őszinteség, önfegyelem pontosság, szorgalom, kitartás, állhatatosság, szabálytartás,
önzetlenség, igazságosság, igazmondás.



A mindennapi testi – lelki edzés lehetőségével fejlesszük a gyermekek erőnlétét,
alkalmazkodó képességének fejlődését, testi harmóniájának kialakulását.



A gyermek nyitottságára építve segítjük a gyermeket szűkebb és tágabb
környezetének megismerésében, amely a hazaszeretet és a szülőföldhöz való
kötődés alapja.
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Az éves tevékenységi/projekt tervek szocializációs feladatainál tervezzük a
közösségi élet, a magasabb rendű, erkölcsi, akarati, esztétikai érzelmek, a
magatartási – viselkedési tulajdonságokat fejlesztő, a keresztény kulturális értékek
(hagyományok, ünnepek) valamint az állampolgári nevelést megalapozó nevelési
feladatainkat. (patrióta – lokálpatrióta nevelés).



A szocializációs tervünk, a gyermek egyéni képesség fejlődés mutatói fejlettség
megfigyelési eredményeire épül.



A fejlesztési feladatok többsége a mindennapi óvodai környezetben természetes
módon, változatos szituációkban tudatos, óvodapedagógusi célirányos modellálással
közös tevékenységekben valósul meg.



Az óvodapedagógus az adott nevelési évben a 5-6-7 éves korban egy-egy db.egyéni
fejlesztési tervet készít.



Az óvodai hagyományok, ünnepek tartalmában közvetítjük a keresztény kulturális
értékeket a nemzeti identitás megőrzéséhez a családhoz való kötődés pozitív
élményét, érzését.

Az óvodának jelentős szerepe van a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében a
speciális

felkészültséggel

rendelkező

szakemberekkel

való

szükség

szerinti

együttműködésben
A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén:
 Ragaszkodnak óvodájukhoz, a kisebb gyermekekhez, felnőttekhez. Ezt érzelmekben,
szavakban, tettekben hozzák nyilvánosságra, megtalálják helyüket a közösségben.
 A gyermekeknek igényévé válik a helyes viselkedés szokásszabályainak betartása.
Egymást is megkérik a szabályok betartására.
 A felnőttek kérése nélkül is segítenek egymásnak, együtt éreznek a közösség
tagjaival. A közösségért szívesen dolgoznak, bíznak önmaguk képességeiben.
 Konfliktusos helyzetben társaikkal egyezkednek.
 Érdeklődnek társaik, barátaik iránt, társas kapcsolataik fejlődnek, az önszerveződő
csoportos együttes tevékenységeken belül. A csoportba érkező vendégeket
szeretettel fogadják. Óvodán kívül, ha találkoznak, szeretettel köszöntik egymást.
 Szavak nélkül is értik környezetük jelzéseit, érzéseit.
 Ismerik saját képességüket, tudják értékeiket, megfogalmazzák hiányosságaikat.
 Érvényesítik kezdeményezőkészségüket, kinyilvánítják tartósabb érdeklődésüket.
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 Igyekeznek legyőzni a felmerülő akadályokat. Éretté válnak az iskolába lépésre.
4.2. Játék, élményen alapuló tanulásszervezés
Célunk: Élményszerzési lehetőségek és inspiráló óvodai környezet megteremtése, melyben
lehetőség van a felfedezésre, a cselekvésre, a kísérletezésre, a tévedésre, az újra próbálásra,
a tapasztalatok gyűjtésére és a gyermeki önkifejezésre.
Feladatunk: Az óvodapedagógus által kialakított környezet és az élményszerzési
lehetőségek tudatos tervezése a gyermekek teljes személyiségére hatóan.
Olyan élményszerzési lehetőségek biztosítása, amely motiválóan hat a gyermek
kommunikációjára, az önkifejezésre, a cselekvésre, felfedezésre. Az óvodapedagógus a
mindennapi tevékenységekben (játékidőben), beszélgetéseket, interaktív kommunikációs
helyzeteket kezdeményez. Személyes példamutatásával mintát ad anyanyelvi értékeink
megismerésére, megbecsülésére.
A SZVÓ PP játék, élményen alapuló tanulásszervezés cél-, feladatrendszerét közös értéknek
és megvalósítandó területnek tekintjük.
A mi óvodai környezetünket és hagyományteremtő programjainkat úgy fejlesztettük ki,
hogy megvalósuljanak bennük az élménypedagógiai elemek. A művészeti és szocializációs
programjainkban élményszerzési lehetőségeket jelentenek az egyéni és együttes
tevékenységek rendszere. Megjelenik az önkifejezés, a differenciálás, öndifferenciálás.
A gyermeki fejlődés folyamatos nyomon követésének eredménye alapján tervezzük a
tevékenységek, feladatok 3-as differenciálás szintjeit.
A valós és generált problémahelyzetekben ok okozati összefüggéseket fedezhetnek fel a
gyermekek, fejődnek kognitív, megismerő funkcióik.
Rendszeresen és folyamatosan megjelenő játék és élményszerzési helyzetek, programok
-

Kísérleti helyzetek teremtése

-

Probléma központú projektek megvalósítása

-

A természeti szépségekre csodálkozás, land art képek létrehozása

-

Művészeti irányú tevékenységek

-

Táblajátékok, logikai társas játékok

Az anyanyelvi és kommunikációs nevelés átfogja az óvodai nevelés minden területét.
Része nevelésünk egész folyamatának. A beszéd a gyermeknek a környezetével való
érintkezésének, önkifejezésének, gondolkodásának legfőbb eszköze.
4.3. Egészséges életmódra nevelés
Célunk: A gyermekek egészséges életvitel-igényének alakítása, testi fejlődésük
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elősegítése.

Az

egészségvédő

életforma

megalapozása,

az

egészséges

önvédő

mechanizmusok, a káros szenvedélyektől elzárkózó szemlélet és magatartás kialakítása.
Feladatunk:
 A gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése.
 A harmonikus összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése.
 A gyermeki testi képességek fejlődésének segítése.
 A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése.
 Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a
betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása.
 A gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos
környezet biztosítása.
 A környezetvédelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a
környezettudatos magatartás megalapozása.
 Megfelelő szakemberek bevonásával, - szülővel, óvodapedagógussal
együttműködve - speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési
feladatok ellátása.
 Óvodánkban a gyerekek számára a napi életritmust tudatosan tervezzük.
 A hetirend rugalmas, a napirend fő tevékenységei (étkezés, pihenés) minden
csoportban egy időben történik.
A SZVÓ PP egészséges életmódra nevelés cél- és feladatrendszerét közös értékrendnek,
megvalósítandó feladatnak tekintjük.
A gyermekek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése:
 Az óvodai felvétel után a gyermekekről anamnézist készítünk, és kitöltjük az
„információ gyűjtése a gyermekek neveléséről” című lapot.
 A növekedés, a fejlődés üteme minden gyermeknél másképpen alakul. Ezért
folyamatos megfigyeléssel, pl. testsúly, testmagasság, láb-kéz stb. összehasonlító
mérésekkel segítjük az egyéni jellemzők, sajátosságok feltárását.
 A gyermekek gondozásában feltételnek tekintjük az óvónő és a gyermekek
közötti meghitt, megértő viszony, a természetes testközelség meglétét. A
gyermekek attól fogadnak el gondoskodást, akik őszinte, hiteles viselkedéssel,
bizalomkeltő meta jelzésekkel közelednek feléjük és tapintatot, elfogadást
közvetítenek. Ilyen feltételek mellett megismerhetjük a gyermekek igényeit,
családból hozott szokásait.
 A beszoktatás ideje alatt minden gyermekkel, a dajkák bevonásával együtt
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végezzük a teendőket, hogy a gyermekek megtanulhassák a testápolási szokások
sorrendjét.
 A gyermek egészségi állapotához előírt étrend biztosítása.
 A testápolás a gyermekek tisztaságigényének kialakítását szolgálja. Különös
gonddal védjük a gyermekek érzékszerveit.
 Az időjárásnak megfelelő öltözködéssel védjük a gyermekeket. Következetesen
kérjük a szülőket, hogy többrétegűen öltöztessék gyermekeiket.
 A mindennapi szabad mozgást nélkülözhetetlennek tartjuk az óvodai életben.
Biztosítjuk, hogy a gyermekek a természetes nagymozgásokat, mozgáselemeket
egyénileg, szabadon ismételhessék a sokféle mozgásfejlesztő eszközökön. Emellett a
néhány percig tartó szervezett mozgásos tevékenységek jól szolgálják a gyermekek
mozgáskoordinációjának fejlesztését.
A gyermekek alvásigényének egy részét az óvodában biztosítjuk. A nyugodt pihenés
feltételének tartjuk a csendet, és a biztonságot. Az elalvás előtti meséléssel, és az azt követő
altatódalok dúdolásával kondicionáló reflexként hatunk a gyermekekre. Arra törekszünk,
hogy minden alakalommal éljék át a gyermekek az altatódalok hatására kialakult
szendergés állapotát. A gyermekeknek különböző az alvásigénye. Egy órai nyugodt
pihenés után lehetővé tesszük, hogy a nem alvó (5-6-7 éves) gyermekek felkelhessenek,
és csendes tevékenységet folytathassanak.
A gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása.
 Az óvodában megbetegedett gyermeket fokozott gondoskodással, elkülönítve
ápoljuk mindaddig, míg szülei meg nem érkeznek.
 A gyermekeknél az alvás alatt előforduló bevizelés probléma fennmaradása esetén
tapintatos, szeretetteljes bánásmóddal és a szülőkkel való partneri, jó emberi
kapcsolattal elősegítjük a valós okok megszűnését.
 A lábboltozatot erősítő, fejlesztő mozgással a lúdtalpas gyermek lábtartását
javítjuk.
 Mozgásszükségletük kielégítése érdekében napi kocogó-futó lehetőségeket
szervezünk. A gyermekek meghatározott futópályán önmaguk dönthetik el, mennyit
futnak. A felnőttekkel együtt végzett rendszeres kocogások, futások ösztönzően
hatnak rájuk, és fokozzák a szív jó vérellátását, a rugalmasságot, állóképességet.
 A gyermekekkel a víz, edző hatását is megéreztetjük. Jó idő esetén, az udvaron
pancsolnak, zuhanyoznak. Az 5-6-7 éves gyermekeknek uszoda-látogatást
szervezünk.
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A gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása.
 Az óvodánk feltételrendszere befolyásolja a gyermekek egészséges életmódjának
szintjét. A tárgyi környezetünk megfelel az egészségügyi előírásoknak, esztétikus,
nyugtató hatású színharmóniát áraszt, egyedi, praktikus megoldásokat tartalmaz,
így megfelelő alapot ad az óvodai nevelőmunkához.
 A művészeti tevékenységekhez elkülönített részeket alakítunk ki a csoportszobában.
Esztétikus, valóságos „mesebirodalmat” teremtünk, ami a személyes perceknek,
napi mesélésnek, drámajátékoknak, bábozásnak a színtere. Kialakítunk olyan sarkot,
vagy részt, ahol a gyermekek nyugodtan

rajzolhatnak,

barkácsolhatnak,

mintázhatnak, festhetnek, és mindent megtalálnak, ami a vizuális, téri alkotáshoz
szükséges. Olyan helyet is kialakítunk, ahol minden eszköz együtt van a zenei
készségfejlesztéshez. A csoportszobában helyet biztosítunk még a mikro csoportos
séták alkalmával talált „kincseknek”, a természeti és társadalmi környezetben
szerzett élményekről készült fotóknak, és a nagymozgásos játékeszköznek. A belső
környezetet szín, forma, alakiság, méretarány szerint alakítjuk, a díszítés
anyagszerűségének tudatos összeválogatásával.
 Programspecifikus elemünk az ovi-galéria, ahol évszaki tárlatokat rendezünk. A
gyermekek

szemmagasságában

kiállított

művészi

–

alkotások

megfelelő

megvilágításban – a műalkotásokkal történő állandó kapcsolat meglétét, a
gyönyörködést, rácsodálkozást egyaránt szolgálják. A gyermekek önismeretét, énformálását, az élményközvetítést, az együtt átélt élmények újbóli átélését segítjük a
gyermekekről készült videofelvételek közös megtekintésével. A szülőkkel a látottak
közös értelmezése hozzájárul az óvodában folyó nevelőmunka megismeréséhez,
tudatosításához. A gyermekek által használt helyiségekben vizuális jelekkel
segítjük a szokások beidegződését.

A környezettudatos magatartás megalapozása, a környezet védelméhez és
megóvásához kapcsolódó szokások alakítása
A természeti, társadalmi környezetben

megtett

élményszerzések,

séták, évszaki

kirándulások a gyermeket szüntelen felfedezésre, megismerésre és önfeledt játékra
ösztönzi.
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Ráirányítjuk

figyelmét

a

változó

természeti,

társadalmi

környezet

szépségeire,

megmutatjuk annak sérülékenységét. Megalapozzuk a környezettudatos magatartás
szokásrendszerét, hogyan lehet tudatosabban, a környezetet kímélve, védve élni és
tevékenykedni, megtanulja ezek szeretetét és védelmét is.
A Land art tevékenységgel a természet szépségeire hívjuk fel a figyelmüket, továbbá az
ember és a természeti erők átalakító hatására.
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5. A sajátos pedagógiai arculat óvodai tevékenységi formái és feladatai
5.1. Játék
Célunk:
A belülről indított és vezérelt játéktevékenységgel célunk a gyermekek szabad
képzettársításának elősegítése. Az intellektuális, mozgásos, szociális tapasztalatok,
élmények

többszöri

átélésével

a

gyermekek

egyéni

vágyainak

és

ötleteinek

kibontakoztatása. Továbbá célunk, hogy minél sokrétűbb tájékozódó tevékenységgé váljon
a játék, a pszichikumot, a mozgást, az egész személyiséget fejlesztő, élményt adó
tevékenységgé.
A gyermekek közötti játékkapcsolatok kialakulását az óvodapedagógus jelenléte teszi
lehetővé. Biztosítja

az

élményszerű,

elmélyült játék

kibontakozását.

Mindezt a

feltételteremtő tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti együtt játszásával,
támogató,

serkentő,

ösztönző,

magatartásával,

indirekt

reakcióival

éri

el

az

óvodapedagógus.
A játék kiemelt jelentőségű az óvoda napirendjében, időbeosztásában, továbbá a játékos
tevékenységszervezésben.
Feladatunk:
 A játékhoz szükséges feltételek biztosítása.
 A szűkebb és tágabb környezetből szerzett gyermeki benyomások feldolgozásának
biztosítása a szabad játékban és a játékba integrált tanulás során.
 A 3-6-7 éves korban megjelenő játékfajták, s azok tartalmának, minőségének
gazdagítása, a gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembevételével.
 A gyermekek beszédkészségnek fejlesztése a játékszituációkban.
 Játéksegítő, játékirányító metódusok alkalmazása.
 A játékhoz szükséges feltételeket biztosítjuk (légkör, hely, idő, eszközök,
tapasztalatszerzés – élmények)
SZVÓ PP megfogalmazott alapelvek, célok, feladatok és eszközrendszer megtartásával
szervezzük a játék óvodai gyakorlatát.
Beszédkészség fejlesztése a játékban
A játéktevékenység – a kommunikáció, a párbeszéd kincsestára, ahol az egyén
kifejezőképessége, szókincse természetes módon csiszolódik, fejlődik.
3-4 éves korban a hangok ismételgetése, a halandzsázás, ritmikus szövegek mondogatása a
leghatékonyabb formája a beszédfejlődésnek.
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5-6-7 évesek már jól értik és alkalmazzák a metakommunikációs jeleket is (gesztus,
mimika, hangsúly, stb.). A dramatizálásnál, szerepjátékoknál jól megfigyelhető a színes,
eredeti megfogalmazás, az érzelmekkel átszőtt „testbeszéd”. Tisztán, változatos szókinccsel,
összefüggően képesek kifejezni mondanivalójukat.
A mindennapi mozgás anyanyelvi készség-és képességfejlesztés, társadalmi témakörök
feldolgozásai, és értékelései a csoportnaplóban szerepelnek.
5. 2. Verselés, mesélés
Célunk: A gyermekek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének segítése, pozitív
személyiségjegyeinek megalapozása a mágikussággal, a csodákkal teli meseélmények
segítségével és a versek zeneiségével, rímeinek csengésével.
Feladatunk:
-

A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása.

-

A 3-6-7 éves korban kedvelt hagyományos formák biztosítása (mesélés, verselés,
dramatizálás, bábozás, dramatikus játékok).

-

A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése az irodalom eszközeivel.

-

Az életkornak, a gyermek érdeklődésének megfelelően válassza ki és tervezze meg
az irodalmi alkotásokat, melyek képszerű, fantáziára ható bemutatása élményt
nyújtson

-

Jelenjenek meg benne a népköltészet, népmesék, a népi hagyományokat felelevenítő
mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemei.

-

Szakmai felkészültségének egyik alapja, hogy rendelkezzen igényes „Irodalmi
tárházzal”. A magyarság történelmét feldolgozó mondavilág meséi
(pl. A csodaszarvas, Mátyás király meséi)

-

Az érzéseit, gondolatait az emberi belső világ érzelmi viszonylatait,
viselkedésformáit a bábozás és dramatizálás eszközeivel közvetítse a gyermekek
felé.

A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása minden óvodapedagógus feladata. A
művek

kiválasztásában

érvényesítjük

a

pedagógiai,

pszichológiai,

módszertani

tudatosságot és a tradicionális értékek továbbéltetését.
SZVÓ PP cél, feladat és folyamatleírása alapján sajátos pedagógiai arculatunk,
gyakorlatunk jellemző jegyeivel kiegészítve szervezzük a verselés, mesélés tevékenységi
területének fejlesztését.
 A mese, vers, és mondóka anyagát csak tiszta forrásból merítjük.
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 Minden mesét két hétig dolgozunk fel. Az első héten az óvónői előadás különböző
módszerekkel, eszközökkel variáltan történik, a második héten a mesedramatizálása
történik a gyermekek interaktív bekapcsolódásával.
 Olvasunk a gyermekeknek – főleg a délutáni pihenés alatt – folytatásos mesét.
 A gyermekek fantáziája gazdag. A gyermeknek próbálkozási alkalmat adunk a
mese önálló befejezésére, mesék kitalálására. A közösen kitalált meséket
elnevezzük a „mi mesénk”-nek.
5.3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Célunk: A közös éneklés, közös énekes játék örömének megéreztetése, hogy azon keresztül
formálódjon a gyermekek zenei ízlése, esztétikai fogékonysága. A gyermekek jussanak
minél több olyan zenei élményhez, ami megalapozhatja zenei anyanyelvüket és hozzájárul
a gyermek zenei képességeinek (az egyenletes lüktetés, ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és
zenei kreativitásának alakításához. A gyermekdalok, a népzene mellett az opera és
balettmesék feldolgozásával komolyzenei ismeretek iránti fogékonyság formálása.
Feladatunk:
 A felhasznált zenei anyagok igényes, életkornak és az adott csoport
képességszintjének megfelelő válogatása.
 A 3 – 6 - 7 korban megtervezhető hagyományos zenei tartalmak biztosítása.
 A tevékenység differenciált szervezeti formáinak biztosítása.
 A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése mondókákkal, gyermekdalokkal és
zenei képességfejlesztő játékokkal.
 Hang-szín kotta megismertetése, és metalofon hangszer használatának
megismertetése.
SZVÓ PP cél, feladat és folyamatleírása alapján sajátos pedagógiai arculatunk,
gyakorlatunk jellemző jegyeivel kiegészítve szervezzük az ének, zene, énekes játék,
gyermektánc tevékenységi területének fejlesztését
 A játékokon keresztül ismertetjük meg közvetve a zenei alapfogalmakat.
 Figyelik a csendet, a környezet hangjait, egymás hangját és a dallamjátszó
hangszerek hangszínét, ezekre rácsodálkoznak, és az élmény újra és újra átélése
iránti vágy megjelenik náluk.
 Felkeltjük a gyermekek érdeklődését a zenehallgatás iránt, hogy a gyermekekben
fokozatosan kialakulhasson az áhítatos zenehallgatás. Minél több zenei élményt
közvetítünk, elsősorban énekes előadásunkkal. A mindennapok során a különböző
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tevékenységekhez minél gyakrabban kapcsolunk zenei élmény-kiegészítést. A zene
iránt érdeklődő szülőket próbáljuk bevonni a közös éneklésbe, az évszaki 30 perces
rövid hangversenyekben. A gyermekeknek lehetőséget biztosítunk megtekinteni a
2-5 percig tartó hangszeres zenét, kórusmuzsikát videofelvételen, mikro csoportban.
 A gyermekek a Zenevelde mese megismerése során megismerkednek a
ritmusnevekkel, a hangokkal.
 A gyermekekkel együtt variáljuk az énekes játékok mozgásanyagát olyan
egyszerű táncos lépésekkel, amit a felnőtti minta utánzásával követni tudnak (lásd a
táncház).
 A ritmushangszerek használata mellett a metalofonon tanulnak dalokat.
 Zenei improvizálás fejlesztése játékos, óvónői modell alapján történik.
 A zenesarokban hármas szintű differenciálással történik mikro csoportban a
készség fejlesztés.
 A tehetséggondozás mind integráltan, mind szegregáltan a
tehetségműhelyben kiemelt feladatként van jelen.
 A zenehallgatást különböző tevékenységekhez kapcsoljuk
 A programhoz évszaki hangversenyek társulnak, amit elsősorban zeneiskolások,
énektagozatú iskolás tanulók, szülők, nagyszülők, zenetanárok bevonásával
szervezünk meg.
5.4. Rajzolás, mintázás, kézimunka
Célunk: A gyermekek élmény- és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezése. A
gyermekek tér, forma, szín képzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti
nyitottságuk, igényességük alakítása.
Feladatunk:
-

A gyermeki alkotó-alakító tevékenység feltételeinek megteremtése.

-

A 3-6-7 éves korban tervezhető alkotó – alakító tevékenységek tartalmának,
minőségének differenciált fejlesztése

-

A tevékenység differenciált szervezeti formáinak biztosítása.

-

Igényes, esztétikus környezetet alakít ki, valamint megteremti annak lehetőségét,
hogy a gyermeki alkotások bemutatásra kerüljenek, az esztétikai élmény
befogadására alkalmas teret adjon. (pl. ovi galéria, gyermekrajz kiállítás,
gyermekrajz pályázat alkotásai).
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-

Múzeumok, kiállítások látogatása, ismerkedés a népművészeti alkotásokkal
szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal és más népek
művészetével.

SZVÓ PP cél, feladat és folyamatleírása alapján sajátos pedagógiai arculatunk,
gyakorlatunk jellemző jegyeivel kiegészítve szervezzük a Rajzolás, mintázás, kézimunka
tevékenységi területének fejlesztését.
 A tevékenységet a szabadban is biztosítjuk a gyermekek számára.
 Kiemelt alkotói tevékenység a természeti környezetben a Land art gyakorlatok
alkalmazása.
5.5. Mozgás
Célunk: A gyermekek természetes, harmonikus mozgásának, testi képességeinek
fejlesztése játékos formában. A gyermekek tájékozódásának, alkalmazkodó képességének,
valamint a személyiség akarati tényezőinek fejlesztése úgy, hogy megmaradjon a
gyermekek szabad mozgáskedve.
Feladatunk:
 A 3-6-7 éves korban tervezhető mozgásfejlesztő játékok összeállítása.
 A különböző szervezeti formák megteremtése a gyermekek mozgásszükségletének differenciált kielégítése érdekében
A SZVÓ PP mozgás cél-, feladatrendszerét közös értéknek és megvalósítandó területnek
tekintjük.
A különböző szervezeti formák megteremtése a gyermekek mozgásszükségletének
differenciált kielégítése érdekében
 A mindennapi testedzést: a kocogást, futást mindhárom korosztálynak
megszervezzük. A futás mennyiségét a gyermekek szabadon határozhatják meg.
 Hetente legalább kétszer „Zenés, mozgásos perceket” szervezünk, ahol a
gyermekek korcsoportonként különböző időkeretben zenére mozoghatnak. Az
utánzáson alapuló mozgás anyagát gimnasztikai elemekből építjük fel, pl.
kartartások, testhelyzetek kar-, törzs-, térd- és lábmozgások, valamint különböző
irányú járásgyakorlatokból. A szabadban szervezett énekes játékok is jól szolgálják
a gyermekek mozgásszükségletének kielégítését.

5.6. A külső világ tevékeny megismerése
Célunk: A közvetlen és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozitív érzelmi
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viszonyának kialakítása a természeti – emberi - tárgyi világ értékei iránt, ezáltal a
lokálpatriotizmus erősítése. A környezet megismerése során jusson a gyermek matematikai
tartalmú tapasztalatoknak, (mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér- és síkbeli) ismereteknek a
birtokába, és azokat a tevékenységeiben alkalmazza. A gyermekek érdeklődésének
felkeltése a természet jelenségeinek tanulmányozására, a motiváltságuk, alkotó kedvük
fenntartása, és elkötelezettségük megalapozása. A környezettudatos magatartásformálás
alapozása, alakítása a gyermekekben a fenntartható fejlődés érdekében Land-art
gyakorlatok beemelésével. A logikai gondolkodás fejlesztése a sakk jó gyakorlat
alkalmazásával. Ismerjék nemzeti értékeinket, lakóhelyükre jellemző hagyományokat,
szokásokat, a tárgyi kultúra értékeit a közösséghez való tartozás élményét.
Feladatunk:
-

A 3-6-7 éves korú gyermekeknek érthető helyi környezeti értékek összehasonlítása a
környezetük felfedeztetése és megszerettetése érdekében.

-

A gyermekek kommunikációs készségének fejlesztése a közvetlen tapasztalat- és
ismeretszerzés során.

-

A tevékenység differenciált szervezeti formáinak megteremtése.

-

A lakókörnyezetben lévő természeti és társadalmi értékek iránt az érzelmi kötődés
megalapozása, fejlesztése.

-

A gyermekek alakuló értéktudatának, személyes és a közösségtudat alapjainak
formálása.

-

Feladatunk a gyermeket a természethez közel vinni, hogy a mélyebb érzelmi
töltésű élmények befogadása, mint lehetőség kínálva legyen számára, amely a
szemléletük alakításának a későbbiekben alappillérei is lesznek.

-

A város, ahol élünk, a Föld, mint bolygó, annak környezeti sajátosságai,
nevezetességei, közintézményei, nemzeti – városi ünnepek, nemzeti szimbólumunk,
jelképeink.

-

Képviselje és közvetítse a gyermekek felé a keresztény kulturális értékek, a
magyarság, hazaszeretetet a szülőföldhöz és családhoz való kötődés érzését
hagyományaink ünnepeink tiszteletét. Hazafiasságra nevelés!

-

A Land-art módszer megismertetése a környezetmegóvása célzattal.

-

A sakk táblajáték alapjaival való megismertetés saját kidolgozású mese-vers
alapú módszertan szerint.

SZVÓ PP cél, feladat és folyamatleírása alapján sajátos pedagógiai arculatunk,
gyakorlatunk jellemző jegyeivel kiegészítve szervezzük a külső világ tevékeny megismerése
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terület fejlesztését.
5.7. Munka jellegű tevékenységek.
Célunk: A gyermekek értékteremtő, együttműködő képességeinek fejlesztése, játékos,
öntevékeny keretek között.
Feladataink:
 Idő és tér biztosítása a nap szervezésének folyamatában, hogy a gyermekek a belső
késztetésük által fakadó tevékenységeiket kigyakorolhassák, sikeresen végezhessék.
 Családokkal együttműködés a gyermekek önállósulásának érdekében.
SZVÓ PP cél, feladat és folyamatleírása alapján valósítjuk meg a munka jellegű
tevékenységek terület fejlesztését.
5.8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás
Projekt – olyan sajátos tanulásszervezés, amelynek fókuszában valamilyen valóságos
probléma, tennivaló, elvégzendő tevékenység áll. A projekt módszer az ismeretekről az
ismeretek megszerzésének folyamatára helyezi a hangsúlyt.
Célunk: Gyermekeink kreativitásának, motiváltságának ébrentartása és kielégítése,
kompetencia érzés kialakítása, fenntartása.
Feladatunk:
 Elsősorban facilitátor óvónői szerep érvényesítése. Megőrizni, felkelteni és
folyamatosan fenntartani a tanulási kedvet, motivációt. Segíteni, támogatni a
gyerekek önálló tapasztalat- és ismeretszerzését, biztosítani a sikeres tanulás
feltételeit, forrásait.
 Annak biztosítása, hogy a felfedezési vágy, a kutakodás, a tevékenységek valós
élethelyzetekben történjenek.
 Értékközvetítés, mintaadás útján gyakorolják az őket körülvevő világban az
eligazodást.
A SZVÓ PP cél és feladat leírása alapján sajátos pedagógiai arculatunk, gyakorlatunk
jellemző jegyeivel kiegészítve szervezzük a tanulási folyamatokat.
 Minden korosztálynál mikro csoportos formában történik a közvetlen élmény és
tapasztalatszerzés. Ez a szervezeti forma kötetlen, oldott légkörével jó lehetőséget
teremt a testközeli, személyes beszélgetésre.
 Az egy – egy téma köré szervezett megfigyelésekbe, tevékenységekbe érdeklődésük
szerint kapcsolódnak be. Az így kialakult természetes élethelyzetekben alkalmuk
van gyakorolni a párbeszédre épülő, összefüggő, az anyanyelvi szabályokhoz
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igazodó társalgást. Az érzelmeikhez közel álló dolgokról bátran beszélnek, ezáltal
csiszolódik nyelvi kifejező képességük.
 A témák komplex feldolgozása (énekes játékok, mondóka, vers, szimulációs
játékok, stb.), fokozza az érzelmi átélést, az életkornak megfelelő ismeretszerzést. A
témaegységek projektrendszerű feldolgozása erősíti az együttműködési készséget és
az ok- okozati összefüggések önálló felfedezésére nyújt lehetőséget.
 A természet változásainak, jelenségeinek, az évszakok hangulatainak megnevezése
nyelvünk gazdag választékát kínálja a gyermekeknek. A minél több érzékszervvel
történő tapasztalás szavakba öntése a szókincsbővítést segíti.
 A természetben tett vizsgálódásainkról videofelvételeket készítünk, melyek
megtekintésével motiváljuk az élmények szóbeli felidézését, ezáltal az ismeret6-7
éveseket SZVÓ Varázsceruza program alapján fejlesztjük.
 A gondolkodási folyamatok fejlesztéshez felhasználja a gyermeki
alaptevékenységeket, a játékot: teremtsen probléma helyzeteket. A megismerés –
érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás, alkotóképesség
fejlesztése és megértés megvalósítása az óvodapedagógus kizárólagos feladata és
felelőssége!
5.9. Hagyományápolás, népszokások, jeles napok
A hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását feladatunknak tekintjük. Beépítjük a nevelési
folyamatainkba mindazon értékeket, amelyeket a környezet megőrzött vagy a folklór az
óvodások számára megőrzésre érdemesnek tart. Olyan miliőt teremtünk, amelyben az
óvodába lépés első pillanatától a nevelés szerves részeként van jelen a hagyományápolás.
Így a modern világgal ötvöződve tovább él népünk kulturális gyökere, s óvodásaink is
megismerhetik szépségét, értékét. Programunk olyan óvónőt igényel, aki ragaszkodik
népünk múltjához, képes azonosulni azzal. Tudjuk a népszokások eredetét, ismerjük azok
lényegét, hiedelemvilágát, jelképeit. Jártasságra tettünk szert a kézművességben, számos
népi játékot, népmesét, népdalt ismerünk. Az óvónőink kórusa a gyermekeinknek szívesen
ad elő az évszaki hangversenyeken, és a jeles napokon. Olyan zenei anyagot választanak,
amelyek a népdalok és a népzenei értékeket közvetítik a gyermekek felé.
Lakóhelyünk hagyománya szerint tervezzük meg feladatunkat. A hagyományőrzés úgy
marad fent, ha családtól családig, gyermektől gyermekig, óvónőtől óvónőig, szájról szájra
hagyományozódik.
Jeles napjaink:
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Az ősz jeles napjai:
 Tök jó nap! (délelőtt)
 Márton nap (délelőtt)
A tél jeles napjai:
 Adventi játszóház (délután szülős)
 Mikulás (december 6.)(délelőtt)
 Gyertyagyújtás (december18.)(délelőtt)
 Farsang (vízkereszttől hamvazószerdáig)(délelőtt)
A tavasz jeles napjai:
 Húsvéti játszóház (délután szülős)
 Húsvét (az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére következő vasárnap)
Óvodánk saját hagyományai:
 Anyák napja (délután szülős)
 Évzáró (délután szülős)
 Gyermeknapi – Juniális – (délután) szülős
Néphagyományőrző tevékenységünk tartalmai
Minden jeles napot egy hosszabb előkészülettel vezetünk be, amelyhez a gyermekek
kíváncsiságát

kielégítve

folyamatosan

változatos

tevékenységet

biztosítunk.

A

hagyományápolás tartalmát minden esetben a helyi tradícióknak megfelelően variáljuk.
A hagyományok ápolása közben történő együttjátszással, együtt munkálkodással, a
tervezgetést örömtelivé, izgalmassá tesszük a várakozás időszakában. Maga az ünnep a
külsőségeivel együtt sem merev, erőltetett, hanem vidám hangulatú, felszabadult együtt
játszást biztosít.
Tök jó nap!
 Tökfaragó verseny szülőknek!
Az elkészült munkákból kiállítás rendezés.
 Játékos vetélkedő, közös élményszerzés a gyerekekkel. Eszköz a Tök.
 Betakarítjuk az udvari töktermést. Tanítunk névcsúfolókat, vásári kikiáltó
rigmusokat, amiben a tök szó szerepel.
 A legnagyobb óvódásokkal készítünk étlapot tökös ételekből, egyet-kettőt
elkészítünk.
 Megismertetünk néhány találós kérdést, közmondást a tökről, tökös mesét, tökös verset
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tanítunk. Népzenére egyszerű lépésekkel, forgásokkal, térformákkal próbálgatják a
táncos mozdulatokat. Énekes népi játékokat játszunk.
Márton napi libanap (november 11.)
 A Márton naphoz tartozó hagyomány megismerése. A hozzá kötődő rigmusok,
népdalok, versek, mesék, mondák megismerése a gyerekekkel. Kézműves
foglalkozások, az elkészült munkákból kiállítás szervezése a Galériában. Közös
élményszerzés csoporton belül, óvodán belül.
Adventi játszóház.
-

Ráhangolódás az ünnepekre. Készülődés díszekkel otthonra, óvodába. Adventi
koszorú készítése, karácsonyi díszek, asztali dekorációk készítése, hazavitele.

Farsang (vízkereszttől hamvazó szerdáig) télbúcsúztató népszokás
 A 3-4 évesekkel, egyszerű technikával díszítünk papírálarcot, a gyermekek jelmezbe
öltöznek, ha van kedvük, utánozhatják táncos mozdulatainkat.
 A 4-5 éves gyerekekkel díszítünk farsangi álarcot, gyűjtünk tombola tárgyakat,
részt veszünk farsangi játékokban, tanulunk egyszerűbb dalt vagy mondókát a
farsang köszöntésére. Hallgatunk tréfás mesét, éneket, verseket.
 Az 5-6-7 éves gyerekekkel tanítunk farsangi éneket, bálba hívogató mondókát.
Segítenek jelmezük, maszkjuk elkészítésében, a csoportszoba feldíszítésében,
átrendezésében. Részt vesznek a tombola húzásában, hívogatják a kisebbeket a
mulatságba.
Húsvét (az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére következő vasárnap)játszóház
 A 3-4-5 éves gyermekekkel tanítunk locsolóverset, segítségünkkel berzselnek tojást.
Locsolkodnak, és részt vesznek a tojás-játékokban. Fogadják a kiszézőket, sétát
tesznek az óvoda környékén.
 Az 5-6-7 évesekkel nagyobb sétát teszünk a folyópartra, vagy a ligetbe. Írunk
tojást viasszal, díszítjük a csoportszobát. Kiszebábbal kiszézünk a kisebbek
csoportjában. Az ablakot festéssel díszítjük. A locsoláshoz, komáláshoz, komatál
küldéshez tanítunk mondókát. A fiúk meglocsolják a lányokat és az óvónőket, a
lányok tojást készítenek a fiúknak maratással vagy karcolással. A gyerekekkel
süteményt sütünk a komáláshoz, komálnak a kisebbek csoportjában.
Óvodánk saját hagyományai:
Anyák napja – Évzáró
 A 3-4-5-6-7 éves gyermekek csoportonként köszöntik az édesanyákat. Az év
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folyamán tanult dalokból, versekből a program szellemiségének megfelelően
készülünk.
 A 6-7 éves óvodáséveikből az iskolába átlépő gyermekek búcsúzására is sor kerül.
Gyermeknapi játékos sportnap (Juniális)
 A 3-4 éves óvodások megfigyelik a nagyok készülődését. A vásárról óvodás
dalokat, mesét hallgatnak, képeket néznek. A szüleikkel együtt részt vesznek a
tréfás vetélkedőkben, a vásári forgatagban.
 A nagyobb óvodások segítségünkkel vásárfiát készítenek, tanulnak vásári kikiáltó
rigmusokat, énekes játékot, egyszerű tánclépéseket. Sütnek perecet vagy
mézeskalácsot. Berendezik a vásárt, portékáikat árulják. A versenyjátékok után
segítenek a nyeremények szétosztásában. Népzenére próbálgatják az egyszerű
táncos lépéseket és felfedezik az esztétikus térformák szépségét.
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6. Célrendszerünkkel kapcsolatos további feladataink
6.1. Tehetséggondozás
Óvodánk pedagógiai innovációja 2004/2005 nevelési évtől a művészeti nevelés
komplexitását hangsúlyozva indult, és saját megfigyelési szempontok, tulajdonságlista
összeállításával a kiemelkedő képességű gyermekeknek az erős oldalait gazdagító
tevékenységgel fejlesztettük. A kezdeményezésünk maximális szülői támogatást kapott, így
az ének, a drámajáték, és a rajzolás, illetve szabad vizuális ábrázolás témakörben
biztosítottunk többlet ismeretet, gyakorlási lehetőséget. A gyermekek szerették a
kihívásokat, keresik a kreatív önkifejezés lehetőségét, szívesen kísérleteztek új
lehetőségekkel.
Célunk: A gyermekek egyéni képességeinek felkutatása és fejlesztése a művészetek
eszközeivel. Fantázia világuk megjelenítésével, megélésével érzelem gazdag, önkifejező,
problémamegoldó, toleráns, kreatív gyermeki személyiség alakítása.
Feladataink:
-

Helyi programunk szellemisége alapján a kiemelkedő képességű gyermekek
diagnosztizálása.

-

Képesség struktúrájának feltérképezése, az erős és gyenge oldalak feltérképezése.

-

Az egyéni szükségletek, kiemelkedő képességek fejlesztése: tempó, tartalom szerint
sokféle tevékenységkínálat –több művészeti területek bevonásával.

-

Együttműködő, barátságos, interaktív, elfogadó, támogató légkör kialakítása.

-

Pozitív érzelmek keltése által, a belső Én kivetítésének elősegítése az egészséges
személyiségben. Pozitív Én tudat erősítése.

-

A szülők támogatása tehetségígéretes gyermek nevelésében.

-

Tehetséggondozó programunk akkor éri el fejlesztő hatását, ha a gyermek
befogadóból maga is előadóvá válik.
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7. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése
A Szolnok Városi Óvodák programja és Gyermekvilág tehetségprogram alapján valósul
meg.
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8. A gyermekek fejlődésének nyomon követése
Megfigyelések, mérések
Célunk: Az egyéni képességek, értékek felszínre hozása, a pozitív megerősítéssel, hogy a
művészetek művelésében gyermekeink sokoldalúan fejlődjenek.
Feladat:
-

. A gyermek kedvelt tevékenységére, érdeklődésére alapozva tervezze meg a
fejlesztés lépéseit az óvodapedagógus, amely egymásra épülő, 4-5 tevékenységi
és/vagy gyakorlatsorból áll.

-

Az óvodapedagógus a gyermek kedvelt játékát, játéktevékenységeit az óvodai
életben való részvételét, fejlődését folyamatosan nyomon követő megfigyelési,
mérési eredményeit, az ahhoz kapcsolódó szakmai intézkedéseit a gyermek
fejlődésének nyomon követő dossziéban dokumentálja.

A dokumentációnak tartalmaznia kell:
-

Tartalomjegyzék

-

A gyermek fejlődésének nyomon követése dosszié vezetésében bekövetkezett
változások nyilvántartása.

-

Anamnézis lap

-

Egyéni képességfejlődés mutatói-egyéni lap

-

Egyéni fejlesztési tervek( a gyermek fejlődését elősegítő intézkedések)

-

A gyermek Szakértői bizottsági vizsgálatának megállapításai

-

Szakmai konzultációs lap/ kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében

-

Családlátogatás

Program specifikumokhoz kapcsolódó:
-

A jó gyakorlatok beválásának mérésen alapuló vizsgálata.

A Szolnok Városi Óvodák A gyermekek fejlődésének nyomon követése alapján történő
megfigyelés, mérés történik.
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9. Együttműködési rendszerek
Óvoda – család
kapcsolattartási formái
Családlátogatás

Szülői értekezletek

Fogadó órák

Szülői fórumok
Adventi játszóház
Húsvéti játszóház
Anyák napja
Évzáró-búcsúzó
Juniális
Évszaki hangversenyek
Kiállítás megnyitók
Kirándulások

Tartalom

Gyakoriság

A gyermek óvodába lépése
előtt kapcsolat felvétel,
ismerkedés a családokkal,
gyerekekkel anamnézis
felvétele.
1. Bemutatkozás
ismerkedés. Óvodánk
házirendjének
megismerése.
Tájékoztatás az óvodai
élethez szükséges
eszközökről.
Családlátogatás idejének
egyeztetése.
2. Szülők tájékoztatása.
Aktuális nevelési
feladatok. Tematikája
előre megtervezett –
korcsoportonként más és
más, sajátosságokat
figyelembe véve.
A gyermekek fejlődéséről,
aktuális fejlettségéről,
egyéni fejlesztéséről kapnak
tájékoztatást a szülők.
Dokumentálása az egyéni
lapon a szülő aláírásával
történik.
A gyereket érintő és a
szülőket érdeklő téma
feldolgozása
Közös ünnepi készülődés
Közös ünnepi készülődés
Anyukák, nagymamák
köszöntése
A nagyok elbúcsúztatása,
zenés mozgással évzáró.
Családi szabadidős program
Közös élmény átélése
Esztétikai élmény közös
átélése
Közös élményszerzés.
Szülő- gyermekóvodapedagógus
kapcsolatának erősítése

A gyermek óvodába lépését
megelőzően, szüksége
esetén
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Évente 3 alkalommal

Évente 2 alkalom,
szükség szerint többször

Évente 1 alkalommal
Évente 1 alkalommal
Évente 1 alkalommal
Évente 1 alkalommal
Évente 1 alkalommal
Évente 1 alkalommal
Évente 3 alkalommal
Évente 3 alkalommal
Évszakonként 1 alkalommal

Kapcsolattartás külső partnerekkel:
Partner

Együttműködés tartalma

Óvodai nevelés a művészetek Szakmai, módszertani
eszközeivel egyesület
Iskolák
Gyermek nyomon követése,
szakmai tapasztalatcsere
Damjanich János Múzeum
Gyermekprogramok
kapcsolódó jeles napok
szakmai feldolgozás
Verseghy Ferenc könyvtár
Kért programok, projektek
bemutatása
HSZK
Mentálhigiéné témában
előadás
Uszoda
Gyermekek úszás oktatása
Vöröskereszt
Igény szerint
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Gyakoriság
évente 2 alkalom
évente 2-3 alkalom
évente 4-5 alkalom
évente 4-5 alkalom
nagycsoportosoknak
évente 1 alkalom
heti 1 alkalom
Igény szerint

10. A pályázatokban vállalt fenntarthatósági feladataink
10.1. TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0180 Referencia intézmény kiépítése területen Előminősített referencia intézmény a Művészeti nevelés műveltségterületen kompetencia
alapú programot megvalósító intézmény referencia területen.
A Szolnok Városi Óvodák Tündérkert Művészeti Tagintézménye jó gyakorlatai:
Referenciaintézményi jó gyakorlatok:
-

ZENEVELDE - Tehetségfejlesztés a Kodály - módszer alkalmazásával

-

„Életre kelt képek” - fenntartható környezettudatos magatartás

Referenciaintézményi szolgáltatások:
-

Hospitálás

-

Mentorálás

-

Műhelymunka

-

Továbbképzés

-

Szakmai konzultáció

-

Szakanyagok használatának bemutatása

-

Intézménylátogatás az átadó és átvevő intézményben

-

Felsőoktatási gyakorlóhely

Fenntartási feladataink:
-

A szolgáltatások hírelése, eladása

-

A szakmai kapcsolatok fenntartása, bővítése

-

Szakmai anyagok aktualizálása

-

Mentori feladatok ellátása új kollégák esetében

-

Műhelymunka SZVÓ-s és helyi szinten

-

A jó gyakorlat módszertani, tartalmi bővítése

-

Minőségi ellenőrzés, értékelés

-

Gyermeki nyomon követés – célértékekhez történő viszonyítás

-

Elégedettségmérés – szükség szerinti intézkedési terv készítése

-

Eszközbővítés folyamatosan

-

Felsőoktatási gyakorlóhely szerep és mentorálása megvalósítása

-

Újabb jó gyakorlat kidolgozása, kipróbálása, beépítése a mindennapi gyakorlatba,
publikálása

Saját innováció alapján kidolgozott jó gyakorlat:
-

„Matt a vége, fuss el véle” - sakk táblajáték alapjainak megismertetése
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10.2. TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0077 „Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!” – szakmai
innováció a Szolnok Városi Óvodákban
A Tündérkert tagintézmény a projektben:
Képzésekben történő részvétel:
-

Pedagógiai módszerek, fejlesztőpedagógia: Új tanulásszervezési eljárások 30 óra 2
fő részvétele

-

Pedagógiai módszerek, fejlesztőpedagógia: Bevezetés a kooperatív tanulás
gyakorlatába 30 óra 2 fő részvétele

-

Tanügyigazgatás: Kezdő és gyakorló közoktatási intézményvezetők elméleti és
gyakorlati képzése tanügyigazgatási és gazdálkodási területen az aktuális jogforrások
és informatikai eszközök felhasználásával 30 óra 1 fő részvétele

-

Minőségbiztosítás: Vezetői kompetenciák fejlesztése tanuló szervezetek
kialakításához tréning jellegű továbbképzés 30 óra 1 fő részvétele

-

A disszeminációs tevékenység

-

Zenevelde jó gyakorlat bemutatása PPT, előadás, gyakorlati bemutató résztvevők:
15 fő – Célunk volt a Zenevelde jó gyakorlat kiépítése és bevezetése során nyert
tapasztalatok átadása, eredményességi mutatók ismertetése. Elégedettségi mutató:
97%.

-

Fenntartási feladataink:

-

A gyermekek személyiségfejlődésének nyomon követését segítő módszerek,
eszközök. Kimeneti mérés DIFER mérőeszközzel

-

Egyéni differenciált fejlesztési módszerek: A differenciálás során érvényesüljenek
az alapelvek - teljes tevékenységrendszerrel történjen a teljes magatartásra és
cselekvéskomponensre hatva; a pedagógiai hatás az egész gyermeki személyiségre
hasson; az önmegvalósítás lehetőségét kínálja; humanisztikus gyermekszemlélet
érvényesüljön. Az egyéni differenciálás hasson át minden napirendi tevékenységet.
A személyi bánásmód a gyermeki igényt vegye figyelembe. Hatással bírjon a
differenciálás a gyermek egész személyiségére, és gyermeknek biztosítsa az
önmegvalósítási vágy kielégülését. Mennyiségi és minőségi differenciálás jelenjen
meg a tervezésben, a gyakorlati megvalósításban.

-

Integrált nevelés feltételrendszere: Valósuljon meg a funkcionális integráció.
Az integrált nevelés objektív és szubjektív feltételrendszerének javítása. Az objektív
tényezők közül a fejlesztő eszközök bővítése célirányosan az integrált gyermek
speciális

szükségletéhez

igazodóan
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történjen.

Az

óvoda

épületének

akadálymentesítése

egyik épületszárnyon megvalósításra vár. A szubjektív

tényezők között a fogadó pedagógus szemlélete, segítőkészsége mellett szükséges a
gyógypedagógussal történő összedolgozás, valamint a pedagógiai asszisztens
kompetenciáinak, feladatba történő bekapcsolásának tisztázása. A gyermekek között
fennálló különbségeket figyelembe véve egyéni fejlesztési tervben a konkrét eszköz
és módszer kerüljön jelölésre.
-

Óvoda-iskola átmenet diagnosztikai módszerei; óvoda-iskola átmenetet segítő
egyéb intézkedések; óvoda-iskola közötti együttműködés új területei: A
nevelési- oktatási intézmények közötti új horizontális kapcsolatok kiépítése, ápolása
a

más

intézmények

bevált

gyakorlatainak

megismerése,

a

saját

rendszerünk/szervezetünk jobbítása, valamint az együttműködési lehetőségek
felkutatása.
-

Intézmények közötti új horizontális kapcsolatok kiépítése: Saját rendszerünk
kidolgozott folyamatainak auditálása, szükség esetén korrekció elvégzése a jobbítás
céljából.

-

Egymást támogató tanuló teamek működése bővíti a szakmai rálátást. Folyamatossá
válik a külső, és a belső benchmark – összehasonlítás, amely segíti a
humánerőforrás megfelelő koordinálását, a részt vevők motiváltságát, a nyitott,
egymásra figyelő kommunikációt

-

Egységen belül történő tudásátadás módszertana, eljárása: "SEGÍT-Ő KÉZ"
néven az óvoda belső tudásátadás rendszerének újragondolása, és szabályozása az
alábbi elvek érvényesítésével: intervenciós szemlélet kialakítása, elfogadása. Az
egymástól való tanulás jegyében a segítés középpontba helyezése. Belső mentori
szerepkör szükség szerinti működtetése. A már meglévő formák működtetése Szakmai délután, Munkatársi értekezlet, Nevelés nélküli munkanap, Hospitálás,
Állandó

Szakmai műhelyek működtetése (értékelő team, tehetséggondozó

műhely,jó gyakorlatokat fejlesztő team), Pályázatírói team, Személyiségfejlesztő
tréning
10.3. TÁMOP - 3.4.2.A/11-2-2012-0009 "Sziget, amely befogad!" - az inkluzív ellátás
együttműködő, egymásra épülő modellje Szolnokon
A Tündérkert tagintézmény a projektben:
-

Jó gyakorlat megtekintése Sátoraljaújhelyen

-

Szakmai napon történő részvétel
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-

A modell megismerése, SNI-s gyermekek esetében alkalmazása

-

Tábor ajánlása az érintett gyermekeknek

-

A projektben működő műhelyek kiadványainak megismerése

Fenntartási feladataink:
-

A modell szerinti együttműködés a szülőkkel

-

A gyermek inkluzív ellátásának biztosítása

-

Szakmai kapcsolatok ápolása – szükség szerinti bővítése

-

Az intézményfokozat váltásának segítése a modell szerint

-

Szervezett táborokra figyelem felhívás

-

A program során saját kidolgozású eszközök beszerzése, alkalmazása

-

A kidolgozott fejlesztő füzetek alkalmazása
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11. A hozzáférhető elhelyezés biztosítása
A Szolnok Városi Óvodák Tündérkert Művészeti Tagintézménye Pedagógiai Programja
megtalálható:
-

Szolnok Városi Óvodák központja irattár

-

Szolnok Városi Óvodák Tündérkert Művészeti Tagintézménye – vezetői irodában

-

Óvodai csoportokban

-

Szülői sarok - központi folyosón mindkét épületben
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12. Záró rendelkezések
12.1. A program hatálya, hatályba lépése
A Szolnok Városi Óvodák Tündérkert Művészeti Tagintézménye helyi pedagógiai
programjának hatálya kiterjed a teljes alkalmazotti körre. A program tartalmi
megvalósításáért felelős a tagintézmény vezető és az óvodapedagógusok.
A nevelőmunkát segítő alkalmazottak is felelősek azért, hogy ismerjék a program elemeit és
saját tevékenységükkel ennek megfelelően segítsék az óvodai munkát.
A módosítás lehetséges okai:
-

Törvényi változások

-

Nevelőtestület kezdeményezi a változást

-

Új programelem beépítése, valamint a meglévő programok módosítása, pontosítása,
átalakítása

-

Partneri javaslatok, az igények változásai

Helyi pedagógiai programunk hatályba lép: 2017.09.01-től.
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13. Felhasznált irodalom
1. Szolnok Városi Óvodák Pedagógiai Programja
2. Nagy Jenőné
Óvodai programkészítés, de hogyan?
OKKER Budapest 1997.
3. Nagy Jenőné
Helyzetelemzés, önmeghatározás, döntés
OKKER Budapest 1997.
4. Nagy Jenőné
Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel
Color Print Szolnok 1996.
5. Nagy Jenőné
Csak tiszta forrásból
Color Print Szolnok 1996-2002.
6. Nagy Jenőné – Németh Menyhértné – Novákné Cseh Ibolya
Rajz, mintázás, kézimunka
Color Print Szolnok 1999.
7. Nagy Jenőné: Óvodatükör
Ecomix Kft. Szolnok 2001.
8. Villányi Györgyné
Tanulmányok a kisgyermek neveléséről
OKKER Oktatási Iroda Bp. 1996.
9. Kovács György – Bakosi Éva
Játék az óvodában
Debrecen 1995.
10. Mérey Ferenc – V. Binet Ágnes
Gyermeklélektan
Bp. Gondolat Kiadó, 1978.
11. Gaál Sándorné – Kunos Andrásné
Testnevelési játékok anyaga és tervezése az óvodában
Color Print Szolnok 1996.
12. Dr. Tóthszőllősyné Varga Tünde
Mozgásfejlesztés az óvodában
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Bp. FER-CO KFT. És a Váci Ofszet KFT. 1994.
13. Villányi Györgyné
Játék a matematika? Tárogató Kiadó Bp. 1993.
14. Tarján Gábor
Mindennapi hagyomány
Dabas Mezőgazdasági Kiadó 1994.
15. Kósa – Szemerkényi
Apáról fiúra
Bp. Móra Kiadó, IV. kiadás 1973.
16. Dankó Ervinné dr.
Az óvodai irodalmi nevelés kérdései korunkban
Bp. Dinasztia Kiadó 1993.
17. Dr. Fejes Erzsébet – Kanczler Gyuláné dr.
Mesélő természet
KINCS KÖNYV Kiadó 1995.
18. A közvetlen és tágabb környezetünk tevékeny felfedezése
Szolnok, Grafiti Nyomda 1996.
19. Kodály Zoltán
Magyar Népzene Tára
Bp. Zeneműkiadó 1951.
20. Forrai Katalin
Ének az óvodában
Bp. Editió Musica 1974.
21. Törzsök Béla
Zenehallgatás az óvodában
Bp. Zeneműkiadó 1982.
22. Kondacs Mihályné – Podmaniczky Mária
Vizuális nevelés az óvodában
Bp. Calibra kiadó 1993.
23. Dömökös Tekla
Magyar népszokások
Corvina kiadó
24. Bagi Edit - Szappanos József: Van más út!
25. Bagi Edit: Szeretetmesék
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