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IV. Az 6vodai 6let megszervezEs6nek elvei fejezet kieg6szit6s
IV.1. Szemdlyi felt6tetek (alcimhez)

6hez (22. oldal)z

z

Megszerzett tudds hasznosftisa

A

T.AMOP-3.1.11-1212-2012-0104,,Szinvonalas 6vodai nevelds nrivel6se,,

keretdben rnegval6sult k6pzl6seken, melyek
6vodapeclag6gusunk r6szt

nyijtottal< az

c.

10 tdrnakort cjleltek fel,

vett, illtalihan tdbb tdmdban is. Ezek a kdpz6sek

p6ly6zat
minden

segits6get

ij

t0rv6nyi h6tt6r megismerds6ben, ennek megfeleloen dokumentumaink
dtdolgozas6ban, valamint a szervezetfejleszt6sben ds rij pedag6giai, m6dszertani el-irir6sok

megismerdsdben, valamint a kcitelez6en elofrt 720 oriskdpzdseink teljesit6s6ben.

Pedag6giai Program

lY. Az rSvodai 6let megszervez(is6nek elvei fejezet kieg6szit6s
lY .2. T 6rgyi felt6telek (al c fmhe' z 2 3. ot dal)

6hez (22. otdat):

:

,,Az UNIOS szabviinyoknak megfelelo j6t6keszkcizdk beszerzdse folyamatos" szoveg hely6be
a kcjvetkezo l6p:

A

pLlydzati konstrukci6ban elnyert t6mogat6s 30yo-6t, kdzel 14 milli6 Ft-ot forditott az
Onkorm6nyzat eszkozfejleszt6sre. Ennek kdsz<jnhet6en az 6vod6kban megirjultak az udvari

jrit6keszkcizok, melyek korszertiek, biztons6gosak 6s a szabv6nynak megfelel6ek.
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V. Az 6vodai 6let
kieg6szftds 6hez

A dr6majatdkok,

(3

tev6kenLys6gformfi

0. oldal)

6s az

6vodapedag6gus feladatai fejezet

z

a dramatikus mr5dszerek hat6konvabb alkalmaz6sa.

V.1. J{t6k (alcfmhez 30. oldal):

A ktilcjnf6le j6tdkok felhaszn|lilsa

a nevel6 munk6nk sor6n

egydltalhnnem rij jelens6g: tudjuk,

hogy a jdt6ktevdkenysdg kcizbe,iktat6sa hatdkonyabbb teheti a nevel6st ds a tanullist. A
dramatikus improviz6ci6ra, drianaj6t6kokra dpiil6 tev6kenys6gek mrir r6gen jelen vannak
nevelomunkdnkban, hiszen

a dramatizttlls, bdbozfs az

anyarryelvi nevelds szerves r6sze. A

dr6maj6tdk felt6telezi a gyermekkel egyiitt gondolkoz6 6s jitszo nevelo jelenl6t6t 6s kreativ

szem6lyisdgdt. Alapvet6

Kalocsa V6ros 6voddja 6s

iftlknitai (€rzlkszervi, fantdzia, bizalom)

Bcilcs6dtlje

fejleszto hatrisukat

z

Pedag6giai Program kiee6szft6se
tekintve egybeesnek az alapktiltrirdk elsaj futitdsdhoz szriks6ges fejleszt6si
tertiletekkel. A
dr6maj6tdk a pedag6gus 6s a gyermek kozds alkot6tev6kenys6ge

a

j6t6kon keresztiil.

C6lja:
- megdrletni a kdzds munka jele:nt6s6g6t, ds megbecstiltetni
uz egy1nszerepeit
-

j6tdkon kereszttil megval6sul6 fejleszt6s

-j

6tdkb6tors6g, kreatf v dramatik us k6pessd gek fej r eszt6 se

- csap atdp it6s, kcizd ss6gi 6rzelmr:k, emp6tia, bizalom fej le sztdse
V.2. Versel6s

-

Anyanyelvi,

esz6dfej leszt6s :

b

mes6lEs (alc{mhez 32. oldaD:

Mai vil6gunkban nagy sziiks6g ,ran olyan j6tdkos pedag6giai eszkozcikre,
melyek a k<j2vetlen
emberi kommunikdci6t 6s neveldst segitik elo. A pszichol6giai alapri pedag6giai
rn6dszerek

keriiljenek elot6rbe, mint
helyzetgyakorlatok,

i

a nonverb6lis 6s verb6lis, interakci6s

6s

kommunik6ci6s

6t6kok.

Segiti a besz6dk6szsdg, a nyelvi kommunik6ci6s k6pess6g tisztas6g6t
El I ensrilyoz za a tome gkormmunik6ci6 s eszkcizcjk okozta pas

A

csal6.di nevel6sre alapozva, azt kiegdszitve, fufunyitja

szivit6st

a gyermek besz6dfejltid6sdt,

beszdddszlel6sifolyamatdrt,besz6dmeg6rt6sikdpess6get.

A drrimaj6t6kok haszniia:|val fejl6dik

A

pedag6gus

a beszdd

tartalrni r6sze, sz6kincsrik b6viil

a j6t6kok segits6g6vel a

gyermekek beszddkedv6t fokozza,
besz6dgritlisukat oldja, vokrilis mimik6jukat alakul. Fejlodik a gyennekek
beszddritmusa, metakomnnunik6ci6s k6pess6gtik, kiejtdsUk.
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V.8. A tev6kenys6gben megval6sul6 tanul6s" c. fejezet kiegdszit6s 6hez (44. oldot)z

A proiekt

a tanuldsszervez6si m6<1ok

koztil az egyikleghatdkonyabb m6ds

zer. Ez

azuj

tanul6sszervezdsi m6d szemldlet6ben gyermekk<i zpontu, korszeni tuddst kcjzvetit
es az

nyitott szem6lyi

s6

g kibontak ozfustit inspirrilj a.

A projekt olyan komplex feladatok
termdszetu probl6ma 6ll.

<isszessdge, melynek krizpontjriban egy

6vodija

gyakorlati

A feladat nem egyszenien a probl6ma megold6sa, hanem a a tdrna

komplex, t<ibb szempontri feldol goz6sa, megismerdse.

Kalocsa Vdros
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6szft6se
A c6l sohasem a tanuliis, hanem valamilyen konkr6t produktum
l6trehoz6sa. A tanul6s il
tevdkenysdgek tervezdse, szervez6se, megval6sft6sa
k6zben, indirekt m6don val6sul meg.
Nagyfokri szabads6got biztosit er gyermekek
szdmdraa

c6lok kiv6lasztiis 6tol, atervezest6i a

feladat vdgrehajtds

in 6t azelk6sztilt produktum

6rtdkel6s6ig.

Egytittmiikciddsre 6piilve, tevdkenys6gek sorozat6ban
val6sul meg, melyek megval6sulhatnak
a szabad jfttdkban ds a feln6tt 6ltal felajfunlott tevdkenysdgekben
egyarhnt.

A tevdkenysdgbe integr6lt mtivelts6gtartalmak sokoldahi
tapasztalatok sor6n 6piilnek be a
gyermeki tudatba.

A projekt kollektiviz6l 6s indivi cLualizSlis egyben, mert
kcizcis tervezdssel

,

szervez*,ssel 6s a
kcizds vdgrehajt6ssal egytittmtiktiddsre, munkamegoszt6sra,
kooperativit6sra sarkallja a

gyermekeket, ugyanakkor lehet6vd teszi, hogy
mindenki a sajrit mag6nak megfelei6 feladatot
vdlassza - ezzel individualit6sukat viszik a kcizds v6llalkoz6sba.

A projekrt fajtrii lehetnek:

-

Egy gyakorlati feladat (t:irgy vagy dolog megtervezdse,
kivitelezdse)
Egy esztdtikai 6lm6ny'6tdl6se (Anyrik napja,bfhszinhaz,
rijs6g, mesekrinyv
kdszftds

-

Egy probl6ma megoldl6sa.(csoportszoba 6trendezds, kir6ndul6s
szervezdse)
Tev6kenys6g elsajdtitiisa (szovds, foniis, varrds, kerdkp6roz6s)

Valamilyen tud6s elsaj6titdsa

A tervez6s id6keretei:

-

Egy konkr6t projekt (t6bb h6ten ittart: pl. Farsang,yiz,,Bolyg6k)

-

A projektt6m6k, dtletek risrszegyrijtdse, majd

Egdsz 6ves folyamat terve,z6se (Madar6s z-ovi, Jeles napok)

A projekt egy konkrdt tevtikenys6gdnek megtervezdse. (gyiimcilcs
sal6tak6szit6s)
A projekt megszervez6s6nek l6p6sei:
a gyerekekkel kcjzdsen a t6ma

kiv6laszttlsa.

-

A projektterv kdszit6se a g;yerekek bevon6s6val:

a

projekthez szriksdges infonniici6k,

eszkdzcik, kelldkek, forrdsok, gyrijtdse, sztil6k bevon6sa, dlmdnyek
biztosit6sa.

-

Az integrrilhat6 tanul6si tartalmak ossze6llft6sa.

A tevdkenysdgek megszer'',rezdse, lebonyolit6sa, produktumok l6trehoz6sa
A produktumokkozzetetele (ki6llat6s, falirijs6g, bemutat6, el6ad6s)

A projekt 6rt6kel6se.

Kalocsa Viiros 6voddja 6s Bcjlcs6d6|e
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szit6se
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VIII. A sizocirilis hdtrrinyok enyhit6se 6rdek6ben fejezet kieg6szit6s

6hez (55. otdat):

Feladata.ink a szociilis h6tr6n,yok enyhft6se 6rdek6b en (alc[mhez):
Projektel'rben val6 szabadrdszv(ltellel segitjtik a cselekv6sben
val6 tanul6s lehetosde6t.
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IX. A gyrermek es6lyegyenl6sdg6t szolgrll6 int6zkeddsek fejezet kieg6szit6s 6hez (56.
oldal):
Az 6vodai nevel6sbe tiirt6n6 br:kapcsokidr{shoz tartoz| es6lyegyenl6s6g 6s
{smdd biztositr{srivnl iisszefii 996 feladataink (al c imhe z ) :
A csoporlion beltili tehets6gsegitr5st folyamatos feladatunknak tekintjiik, ds kiegdszito
progra.mokkal segitjtik I Lathat6 hangok, Mozgds kotta/.
egyen l6b

rl n
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XI. Nemzetisdgi Ovodai

Nevel6,s fejezet kieg6szft6s 6hez (60. otdat)z

XI.2. Magyar nyelvii roma/cigilny kulturflis nevel6s (alcirnhez 70. otdal):
Az integrdlt neveldshez

szi.iks6gers feltdtelrendszer

rij elemei:

- K<rmmunikrici6s kezdemdnyez6sek, dr amaj6t6kok alka.lmaz6sa.
- A dr6mapedag6gia eszkdzeinek, m6dszereinek alkalmazhsa, amely segft a mor6lis
probldm6k megismeres6b,en, a beilleszkeddsi probl6mrikkal kiizdo gyermekekh
ez valo
kcizelkenil6shez

- A

dr6mapedagogia

c6lozza- Feladata

az

ember6pit6st,

a szemdlyisdgfejlesztdst, a gondolkorltat6st

a kapr;solatdpitds, kapcsolatfelvdtel, a k6zl6s megk6nnyitd:se. A

drlimapedag6gia egyedisd ge a kozoss6g6pit6 erej 6ben rej lik.

-

Celzott dr6maj6tdkok, felziirk6ztatS projektek alkalmazdsa, amik segiti az
integr6ci6
I dtrej d ttdt, a h6tr6nyo s hely zetii gyermekek
felzfrk6 ztat6s6t.

-

Fo.ntos feladattd

vdlt

megtanitani gyermekeinknek drtdkelni

a m6sik gyermek

kiilonbdz6s6g6t, cinmagdnak 6s kdpessdgeinek re6lis meg6l6s6t, mikozben olyan
drtr5keket kdzvetfttink, annelyek ordk 6rvdnytiek 6s segitik a szocializ6ci6l,
a tud6s
megszerzds6hez sztiksdges pozitiv viszony meger6sitdsdt.

-

Roma kultura sz6lesebb lkdni megismerdsdt, elfogad6s6t celzo projektek

-

aktiv bevondsa a ktiltinbozlo tev6kenys6gekbe, csal6di ddlut6nok szervez6se.
Inttlraktiv sztil6i drtekezletek szervezdse, melyek sor6n a sziilo is aktiv reszes6vd v6lik
az erlekezletnek.

Kalocsa Vdros 6vod6ja 6s

Brilcs6diije

-

a sziil6k

5

6szft6se

-

A' sziilok ment6lhigi6ndsr megsegit6se terdpiris j6t6kokkal
az 6vod6kon beltil.
J ifiszohirzak, munkaddlutrinok rendez6
se.

Pedag6giai Program

XIII. Az rivoda kapcsoratai fejezet
6voda

-

kieg6szft6s 6hez (73. oldaD:

6voda

Intdznidnytinkben foly6 eredmdnyes pedag6giai munka egyik
kulcskdrddse, hogy az ovod1k
mennyire ismerik egym6s tev6kenysdgdt, az 6vod6kban zajl6 programokat,
kiemel
projekteket, egymds ,,J6 gyakotlatait". Az 6vodrikban felhalmoz6dott
tud6s ritad6sa segiti a
hat6kony pedag6giai munkdt. 6'vod6n behil ds az 6voddkk<izcitti partneri
kapcsolat
min6s6ge

a szervezet fejletts6g6t jelzi. Ez'6rt fontos feladatunk, hogy a horizont6lis
tanul6s rn6dszereit
be6pitsiik kapcsolatainkba. Ugy, mint
Ismeretek 6tad6sa nevel6testi.ileti drtekezleten
Sz:akmai bemutat6k

Nevelotestiileti k6pzdsek
Munkak<iz<issdgek

M,lihelymunkak

Kiizos kiadv6nyok
,,Mindenl<i, aki abbahagyja a tanulist iireg, de mindenki, aki tov6bbtanul, fiatal marad,,

(Henry Ford)
Csalr{d - 6voda (alc{mhez 73. otdat):

A befogackis formrii

o Az 6vodai beiratkozdst

rnegelozoen ,,OVI

- ISMERKEDfl "

nap szervezdse. A

sztLlok 6s gyermekek egyiitt ismerkedhetnek a tag6vod6kkal, a leend6
6v6 n6nikke1.

Kozos j 6tdk, besz6lget6s, lbemutatkoz6s,.

o

,E,gyiitt

-

khnnyebb" c. kiadvtiny

-

melyet 6vod6ba l6p6skor adunk 6t minden

sztil6nek. Ezt a kis t6j6koztat6 frizetet riltalanos inform6ci6kat tartalm
az az 6.vod6s
koroszt6ly szdmira kialal.itand6 szok6s ds szab6lyrendszertol, mely megk

6nny1ti az

6vodai 6letbe val6 beilleszked6st. ds segiti az egyiittmtikdddst a csal6d
ds az ovoda
koz:ott az alilbbi teriileteken:
rc%

Kalocsa Vdros 6vod6ja 6s

Bdlcs6d6je

6

kieg6szit6se
gyermek a csal6dban: otthoni viselked6si szab6lyok
6ltal6nos emberi viselked6si normiik a 3-6 dves korosztdly
szhmira
a gyermek 6s kdrnyezete: a rend 6s a tisztasdg iranti
ig6ny kialakit6sa
a gyermek kapcsolatai: a t6rsas kapcsolatok alakit6s6h
oz az alapvet6 k<izciss6gi
szabdlyok, illemszab6lyok tudatos kialakit6sa
vi selked6 si szabd.lyok az utcfrn, vendd gs 6 gben,
tizl etben
a gyermek <inmag;dval szembeni ig6nyess6g6nek
alakit6sa

praktikus tan6csolk dltdzkd

d6s hez, az rin6ll6 srig se git6s6hez

A sziil6kkel val6 kiiziis tev6kenLys6gek:

-

csal6di d6lut6nok szervez:6se az 6vod6ban
jdt:szohazak
mrunkad6lut6nok

interaktiv sztil6i 6rtekezhtek szervez6se, mely sordn a szril6 is
aktiv r6szes6v6 v,alik az
drt.ekezletnek

-

az 6vodai projektekbe a sziilcik bevon6sa, t6mogat6suk
a szril6k ment6lhigi6n6s rnegsegitdse j6t6kokkal

Fenntartri- 6voda (alcfmhez

az 6vctdttkon beltil

7tf. otdah:

Kalocsa V6ros Onkorm6nyzatdnakoktat6sirrlnyft6si tev6kenys6g6nek
segit6se 6rdekdbe':
- Egytittes r6szv6tel tov6bbk6pz6seken, tr6ningeken

Iskola

Evenk6nti helyzetfelmdrds k6szit6se 6vodank mtikdddsdr6l

Kdz6p- 6s hosszri tdvutervezet benyirjt6sa az 6vodai koncepci6 kidolgoz6s6hoz

-

Ovoda (alcfmhez 77. olttat):

Atmenet me gkdnnyitdse 6rdek6ben:

- A csal6d, az 6voda 6s az ir;kola szoros egytittmrikdddsdre val6 t6rekv6s.
- A gyermekek az dletkoruknak megfelel6 tev6kenys6gben vehessenek rdszt, 6ptltve a
kiv6ncsisrigukra.

- A pedag6gusok legyenek hitelesek,
neveldsben. A

Kalocsa Vdros

6vodfja

j6

pedag6gus

6s Brilcs6d6je

hiszen szem6lyisdgtik megh atfroz6

az 6vodai

j6 modell, pdldamutat6, j6 hangulati, drzelmi biztonsagot

6szit6se
nyfjt6, elfogad6. Alkalntazzanak rij, innovativ m6dszereket,
eszkcizciket a megsegit6s
6rdek6ben.

-

Az 6v6ntik 6s a tanit6n6k nyissanak egym6s fel6,
ismerjdk meg a m6sik munk6j6t,
szervezzenek kcizds programokat a gyerekeknek,
vegyenek r6szt

krizcjs

megbeszdldseken, 6rtek.ezleteken, esett feltrlr6sokon.
Fontos
megtal6l6sa. Ismerjdk meg egym6s dokumentumrendszer6t.

-

a

kcizcis pontok

Ovoda-iskola 6tmenetet segft6 projektek megval6sit
ix5a az6vod6kban.

Az iitnenetet nem ktildn- ktiltin kell kezelni,

hanem egyrn6sra 6pi.il6, egys6ges szakmai

programot kell kialakftani.

A neveldsi-oktatSsi int6zm6nyek kcizcitti rij horizont6lis kapcsolatok
ki6pit6se, 6pol6sa
Pedagd,giai Program

XIV. Dokumentdciris rendszertink fejezet kieg6szft6s 6hez (7g. otdal):
A csoportnapl6nak tartalmaznlia kell (rdszhez):

- a

gyermekek nevel6s6hez sziiks6ges,

tevdkenysdgek, foglalko;z6sok keretdben
tevdkenysd

gi form6k tarta.lmi el emeit,

irj

a teljes 6vodai dletet mag6ba fbglal6
a

Pedag6giai programban megh atirozott

szeni elj ar6sok alkalmazits1t.

Pedag6giai Program

XIV. Dokumentdci6s rendszeriink fejezet kieg6szft6s 6hez (Tg. oldal):
b) Egydni fejl6d6si napl6 (alcfm,hez g0. oldat):
Egy6ni fej16d6si napl6 tartalminak kibovit6sdre
,,Sztil6k tajekoztat1sa a gyermek
fej l6ddsdrol" cimti rij nyomtatv6nnyal.
Rcigzitdsre kertil a thjekoztatds iddpontja

, tdmi$a6s

a sztil6-pedag6gus meg6llapod6srinak

rcjvid leirasa atitjekozat6 lapon a rszril6 ds a pedag6gusok aldfrdsukkal
igazolj1k atalekoztat6s
megval6sul6s6t.
J6,vihagyr{s

Kalocsa Vf ros 6vodrija 6s Biilcsr6d6je Pedag6giai Programj rinak kieg6szft6s6t
a rnai
napon j6,vrihagytam.
Kalocsa, 2014.06.26,
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