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Kiskunhalas Város Polgármesterének

Előterjesztése
a Képviselő-testület 2022. szeptember 29-i ülésére
„Az óvodák 2021/2022. nevelési évre vonatkozó pedagógiai-szakmai munkájának
fenntartói értékelése” tárgyában.
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bek. h) - i) pontjai
szerint a fenntartó értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában
meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét.
Kiskunhalas Város Önkormányzata által fenntartott óvodák intézményvezetői
elkészítették az előző, 2021/2022. nevelési évre vonatkozóan a pedagógiai programjukban
megjelölt feladatok végrehajtásának összegzését és ezen keresztül az intézményük
pedagógiai-szakmai tevékenységének eredményességének kimutatását.
Óvodavezetőink a következő értékelési területeken készítették el beszámolóikat:
- humánerőforrás-gazdálkodás eredményei, személyi feltételek alakulása
- minősítések értékelése
- önértékelési eljárások értékelése
- óvodai gyermeklétszámok alakulása
- a nevelési év kiemelt feladatainak értékelése
- pedagógiai program megvalósulásának nyomon követése
- az intézmények belső működésének eredményei, feladatai
- belső kapcsolatok, együttműködések munkaközösségi szinteken
- külső kapcsolattartási formák megvalósítása
- munkaközösségek beszámolói
Mellékletek:
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák beszámolója a 2021/2022-es nevelési évről
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2021/2022-es nevelési évről

Határozati javaslat:
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Napsugár
Óvodák és a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021/2022. nevelési évre vonatkozó
szakmai munkáról szóló beszámolóit jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal.
Kiskunhalas, 2022. szeptember 12.

Fülöp Róbert s.k.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
Határozat végrehajtásáért felelős: Juhász Gábor közművelődési referens
Határozatról értesülnek:
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák óvodavezetője, Ácsné Fehér Klára
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde óvodavezetője, Szeriné Ferencsik Yvette
Juhász Gábor közművelődési referens
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A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda szakmai és partnerintézményi eseményeinek és
eredményeinek összefoglalója
(2021-2022)

MEGVALÓSULT PROGRAMJAINK:
Évindító interaktív szülői értekezlet a Tehetségműhelyekben

Évindító interaktív szülői értekezlet a Tehetségműhelyekben Évindító interaktív szülői értekezlet a
Tehetségműhelyekben Évindító interaktív szülői értekezlet a Tehetségműhelyekben
Tehetségműhelyeinkben a nagycsoportos, kiemelkedő képességű gyermekek fejlesztését végezzük a
speciális tehetségterületeiknek megfelelően. Gazdagító programjaink során, az óvodai tananyagon
túlmutató, játékos, élményközpontú tevékenységekkel támogatjuk az óvodások fejlődését.
A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde három telephelyen - Kuruc vitézek téri, Bajza és Felsővárosi
oviban - valósítja meg tehetségfejlesztő céljait.
Szeptember végén tanévnyitó interaktív szülői értekezletre vártuk a tehetségműhelyes szülőket. A
tájékoztatáson túl, megismerkedtek a tehetséges gyermek főbb ismérveivel, támogatásuk otthoni
lehetőségeivel, valamint kipróbálhatták azokat a tevékenységeket, eszközöket, melyekkel majd a
műhelyekben gyermekeik tevékenykednek.

Nyertes Tehetségpályázatok
1. A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség
Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot
hirdetett a hazai és határon túlitehetségek támogatására, melyen a Kiskunhalasi Bóbita
Óvoda és Bölcsőde „Hétszínvirág” Óvodai Alapítványa sikerrel pályázott.
A támogatás összege: 5.000.000. Forint
Kedvezményezett: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde

A nyertes program címe: „Tehetségre programozva”- Robotika az óvodai tehetségfejlesztésben
A program időtartama: 2021.szeptember 15. - 2022. június 30..
2. A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség
Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot
hirdetett a hazai és határon túli tehetségek számára „Speciális fejlesztést célzó programok
támogatása” megvalósítására, melyen a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde sikerrel
pályázott.
A támogatás összege: 5.000.000. Forint
Kedvezményezett: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde
A nyertes program címe: „Nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta!”
A program időtartama: 2021.szeptember 15. - 2022. június 30.

Aprók vására ...
A 2021/22. nevelési év nyitó rendezvényeként - mint minden évben - a népi hagyományok ápolása
kapcsán megrendeztük a nagyobb gyermekek által már jól ismert, közkedvelt és várva várt APRÓK
vásárát a Kuruc oviban.
A vásárlást követte a közös táncos mulatság, ahol a gyermekek, felnőttek átélhették a közösen
együttesen végzett mozgás, tánc örömeit.
A vásári mulatozás, vásárolgatás végén szőlődarálásnak, préselésnek is szemtanúi lehettek a
gyermekek. A frissen préselt szőlőlevet az ebédnél fogyasztották el a csoportok.

Maradj egészséges, közlekedj fenntarthatóan!

A Mobilitási Hét rendezvénysorozata részeként szeptember 17-én pénteken került megrendezésre
városunkban az Európai Autómentes Nap.
Lassan hagyománnyá válik, hogy intézményünk környezeti nevelés munkaközösségének tagjai évről
évre részt vesznek a programok szervezésében, lebonyolításában. Ezen együttműködés keretében
várták a mozogni vágyó óvodásokat a Sétáló utcában kismotorokkal, futóbiciklikkel és ügyességi
pályával.
Nagycsoportosaink is részt vettek az eseményen, ahol az egészséges életmód, környezetvédő
szemlélet állt a középpontban.

Nagysikerű robotika work-shop a Bóbita oviban!

„Robotoljunk együtt!” – címmel, már másodízben szerveztünk work - shopot a robotika módszere
iránt érdeklődő pedagógusoknak. A Miniszterelnökség megbízásából a Nemzeti Tehetség Program
pályázatot hirdetett a hazai és határon túli tehetségek támogatására, melyen intézményünk
„Hétszínvirág” Óvodai Alapítványa sikerrel pályázott. E program keretében valósulhatott meg múlt
héten a pedagógusok interaktív továbbképzése. Büszkén mondhatjuk, hogy óvodánk élen jár a
tehetségfejlesztés területén alkalmazott innovatív módszerek alkalmazásában. A Mozgáskotta, a
Polgár Judit-féle sakkjátszótér program, a Színes hangszerek és egyéb újszerű módszerek bevezetése
után, a Robotika módszerét is a fejlesztés szolgálatába állítjuk. Fontosnak érezzük, hogy pedagógus
társaink megfelelő szakmaisággal és sajátélményű tapasztalattal rendelkezzenek a padlórobotos
tehetségfejlesztés, vagy akár felzárkóztatás területén.
A szakmai prezentáció után, minden résztvevő kipróbálhatta az érdekes okos eszközöket,
megtapasztalhatta a módszer kihívásait és a bennük rejlő, vidám fejlesztési lehetőségeket.

Márton - napi lámpás felvonulás

Elérkezett az egyik leghangulatosabb, gyerekek által is izgalommal várt ünnep, a Márton napi
népszokások megelevenítése, ahogyan a gyermekek emlegetik: „Liba nap”.

Minden gyermek szorgosan díszítette lámpását, megismerték Márton és a libák történetét. Nagy volt
a sürgés - forgás az udvaron is, lelkes dolgozóink díszítették, varázsolták hangulatossá az udvart,
azokkal a csodás őszi terményekkel, virágokkal, melyeket a szülök felajánlásának köszönhettünk.
Miután besötétedett, elindult jó hangulatban, meghitten a felvonulás. Majd az óvodába
visszaérkezve, márt kezdődött is a táncház, forrt a bor, sültek a lepények és a „Luca féle”
kürtöskalácsok.

TeSZedd!

A közelmúltban három intézményünk nagycsoportosai - a szülők támogatásával - csatlakoztak az
Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett „TeSzedd! – 2021 Önkéntesen a tiszta
Magyarországért” elnevezésű országos hulladékgyűjtési akcióhoz.
Kiskunhalas többi köznevelési intézményeihez hasonlóan óvodáink, a Kuruc vitézek téri, Bajza utcai
és Felsővárosi ovi egyaránt részt vett a programban, melynek célkitűzései - a környezettudatos
életmódra, fenntarthatóságra nevelés - összhangban állnak közösségünk szemléletmódjával.

Adventi hírnök friss fenyőág, lobog az első gyertya láng ...
(Lucázás, Mikulás, Betlehemi játékok, Karácsony)

Úszásoktatás

Két év szünet után ismét mehettünk úszni. Fáradság, korán kelés, de a gyermekek számára nagy
öröm. Köszönjük az együttműködést a szülőknek, a sok munkát Tóth Istvánnak és a pedagógusoknak!

Elkezdődött a böjt idősza ...
... ám előtte farsangoltunk és eltemettük a telet.
A farsangi időszak lezárásaként, hagyományainkhoz híven a kiszézést elevenítettük fel március 2-án.
Az égő kiszebábot körbeállva kántáltuk a télűző rigmusokat, amíg az teljesen a lángok martalékává
nem lett.
Így adva helyet az újnak, a jónak, az egészségnek, az éledő természetnek.

Bölcsődei nap

A Kuruc óvodában megbúvó bölcsőde első látásra elzárt kis szigetnek tűnik sokak számára.
Célunk az volt, hogy a leendő kiscsoportos óvó nénik megismerjék a bölcsődei szokásokat, a
gondozási feladatok megvalósítását, a saját kisgyermeknevelői rendszert. Igencsak elcsodálkoztak
azon, mennyiben különbözik a mi módszerünk az óvodaitól.
A jövőben feladatuk az lesz, hogy a bölcsődéből érkezőket bevezessék az óvodai szokásrendbe. Ehhez
rendelkeznek kellő praktikával és türelemmel, mely segíti gyermekeink számára az átmenetet.

Egészséghét a Felsővárosi óvodában

Egészség projekthét volt január 24 - 28. között a Felsővárosi ovi csoportjaiban. A gyerekek az
egészséges életmóddal, mozgási lehetőségekkel, védőnő interaktív előadásával, valamint az
egészséges ételekkel, mézkóstolással ismerkedtek meg.

Húsvéti forgatag

Izgalmas program várta nagyhét kezdetén mind a három telephelyen az ovisokat.
A néphagyomány-éltető és a képességfejlesztés módszerei munkaközösség tagjainak szervezésében
megvalósult a tavaszi húsvétváró projektnapunk. A rendezvény keretében a gyermekek játékos
formában ismerkedhettek az ünnep jelképeivel, a hozzá kapcsolódó szokásokkal, hagyományokkal.

MAGONC-LESŐ interaktív robotika nyílt nap a Bóbita oviban

Interaktív Robotika nyílt napot tartottunk 2022. 03. 16-án délután az NTP-TSZM-21 pályázat
keretében. A rendezvény legfőbb célja az volt, hogy a szülők számára gyakran nehezen értelmezhető
robotika módszerébe interaktív módon betekintést nyerjenek.
A program a Miniszterelnökség megbízásából a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult
meg.

Sikeres évet zártak a Bóbita ovi kis tehetségpalántái!

Sikeres évet zártak a Bóbita ovi kis tehetségpalántái!

Eredményesen zárult a Bóbita Ovi tehetségfejlesztő programsorozata. Az egész tanévet felölelő
projekt a Miniszterelnökség megbízásából a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg.
Idén a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde, valamint a Hétszínvirág Óvodai Alapítvány két sikeres
pályázata segítette az intézményünkbe járó tehetség palánták fejlődését.

A székhely intézmény öt műhelyében részesültek a beazonosított gyermekek tehetségfejlesztésben.
A nevelési év utolsó heteiben két színvonalas program is megvalósulhatott óvodánkban. A
"DigitTörpök - hete" -5 napos robotika tehetségfejlesztő tematikus hét során, a tehetségműhelyekbe
járó gyermekek mindegyike, fakultatív módon vehetett részt a felajánlott játékos, padlórobotos
tevékenységeken.
A „robotokkal közösen” zenéltek, alkottak, mesét szőttek, számoltak, kísérleteztek a gyerekek.
A műhelytevékenységektől végül egy közel 100 fős Magoncnapi évzáró rendezvénnyel búcsúztak a
gyerekek és vendégeik, valamint a projektben résztvevő pedagógusok, segítők.

Gyermeknap a Felsővárosi Oviban

Jókedv, kedvező időjárás, sok-sok játék jellemezte május 31-én megtartott óvodai gyermeknapunkat!
Meglepetésként a gyermekeket a körhinta, ugrálóvár várta, amely kellő fáradtságot okozott kora
délutánra a vidám hangulat mellé. Készültek szebbnél szebb arcfestések, nyakláncok, karkötők,
díszek, amelyek a programot színesebbé tették.

EGYÜTTMŰKÖDEK, SZAKMAI KAPCSOLATTARTÁS:
-

TALENTUM Tehetség Tanács tagság, pályázati tevékenység
Fazekas Mihály Általános Iskolával szakmai együttműködés - megállapodás alapján
Rendszeres média megjelenés Halas TV-ben (Aprók vására, Márton nap, Lucázás, Mikulás
nap, Betlehemezés, farsang, Kisze égetés, gyerekszáj, riportok az aktualitásokról)
Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálattal rendszeres kapcsolattartás
SNI-s gyermekekkel kapcsolatos szakmai együttműködés és nyomon követés – Pedagógiai
Szakszolgálat, Bajai Képességvizsgáló szakértői Bizottság
Védőnői hálózattal való kapcsolattartás
Szociális segítő közfoglalkoztatott fogadása (5 fő)
Együttműködés felnőttképzés lebonyolításában (gyakorlati hely és oktatási helyszín
biztosítása)
Évenkénti programok: Mentők, Tűzoltók, Rendőrség
Városi szakértői munkacsoport tevékenységében való szakmai együttműködés
"Labdamanók" Labdás képességfejlesztő program óvodások részére
Lengyel Erika, Szemerédi Tünde- óvodapedagógusok,” Robottörp” robotika
műhelyfoglalkozások és tábor

-

Civil szervezetekkel, egyesületekkel való kapcsolattartás: Kiskunhalasi Birkózó Klub,
Labdamanó)
Városi rendezvényeken gyermekműsorral való megjelenés
Városi Óvodavezetők, Óvodák, Városi Bölcsőde, Köznevelési intézmények

SZERVEZETFEJLESZTÉS:
-

Tehetségműhelyek működtetése (öt műhellyel)
Rendszeres belső szakai továbbképzések szervezése (Mozgáskotta, kézműves technikák, nádazás, fazekasság, nemezelés, szövés, fonás)
Felkészítés a portfólió írásra és a minősítésekre (óvodánk öt köznevelési szakértő
vezetésével)
Belső önértékelési rendszer működtetése
Házi bemutatók szervezésével módszertani fejlesztés az óvodapedagógusok számára
Csapatépítő nevelőtestületi kirándulás, ünnepi összejövetelek szervezése
Gyakornokok mentorálasa, felkészítése az óvodapedagógusi pályára

FEJLESZTÉSEK:
-

Óvodai helyiségek, bútorzatok időszakos festése
A tehetségműhely tevékenységeihez pályázati is alapítványi forrásokból digitális eszközök és
különböző robotok beszerzése, laptopok, tabletek, hangosítás, kültéri bútorok
Konyhai eszközök pótlása, fejlesztése
Udvari játékeszközök ellenőrzése során feltárt hiányosságok kijavítása
Kuruc Vitézek téri székhelyintézményben az alacsony kerítés magasítása, a gyermekek
biztonsága érdekében

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSULÁSÁNAK NYOMON KÖVETÉSE
A NEVELÉSI ÉV KIEMELT FELADATAI (EREDMÉNYESSÉG) AZ ÓVODA MUNKATERVE ALAPJÁN

A feladat, tevékenység
megnevezése

Reflexiók

Differenciált nevelés, fejlesztés

Elmondható, hogy a pedagógusok módszertárába beépült a
differenciálás, mint módszer és azt a napi nevelőmunka minden
tevékenységében alkalmazzák.
A nevelési évben kiemelten tárgyaljuk ezt a témát, mivel a
csoport naplóban hangsúlyosabban kell, hogy szerepeljen.
A vezetői látogatások tapasztalatait összegezve és a fejlesztési
lapok és a naplók ellenőrzése alapján elmondhatjuk, hogy a
differenciált nevelés, fejlesztés kisebb hiányosságokkal
megvalósult, a fejlesztési tervek elkészítése nagyobb odafigyelést
igényel.

SNI-s gyermekek integrálása

Minden csoportban vannak SNI-s gyermekek (21 fő).
Az óvónők elfogadják őket és részt vesznek a fejlesztésükben a
gyógypedagógusok segítségével. Nagy segítséget jelent a
pedagógiai asszisztensek jelenléte.
Fontos a fejlesztő szakemberekkel való folyamatos
kapcsolattartás, konzultáció (szurdopedagógus, mozgás fejlesztő
szakember, logopédus, gyógypedagógus, autista specifikus
gyógypedagógus)
A munkaközösség 2021-22 es tanévre tervezett munkaterve
alapján a következő tevékenységeket valósítottuk meg sikeresen,
melyekről havi bontásban számolok be.

Tehetség, képesség
kibontakoztatását
segítő tevékenységek,
módszerek

Szeptember:
o Műhelyvezetők
segítségével
a
tehetségműhelyeket
berendeztük, szépítettük, a megfelelő tárgyi feltételeket
biztosítottuk a tevékenységekhez
o A Felsővárosi Óvoda „Tudóska” tehetségműhely is
csatlakozott a „Magonctanoda” természeti tehetségműhely
tevékenységei közé megtartva egyéni programjaikat. A
dokumentációkat az intézményi tehetségdokumentációkhoz
igazítottuk.
o A csoportvezető óvónők által azonosított gyermekeket
(anamnézis, egyéni fejlődési lap, Difer eredmény, óvónők
megfigyelései, tapasztalatai, véleménye alapján) a gardneri
tehetségterületek
szerint
diagnosztizáltuk
a
tehetségműhelyekbe.
o A műhelyvezetők az érdeklődő, kreatív, az átlagtól magasabb
adottságokkal rendelkező kis tehetségek kiemelkedő
képességű gyerekeket beválogatták: megfigyelés, teszt,
feladatlap, a „Ryens” féle becslési skála alapján.
- Csengő-bongó zenei műhely: 10 gyermek
- Csengő-csiribiri pályázatos művészeti műhely: 10
gyermek
- Csiribiri – művészeti műhely: 7 gyermek
- Fészkelő – dráma műhely: 7 gyermek
- Fürkész – természeti műhely: 10 gyermek + 4
gyermek + Tudóska 7 gyermek
- Észkerék – logikai-matematikai műhely: 7
gyermek
- Jóllét cseppek – dráma műhely: 7 gyermek
o A műhelyvezető pedagógusok elkészítették a saját
műhelyterületüknek
megfelelő
komplex
éves
tehetséggondozó programjukat: erős, gyenge területek és a
megfelelő légkör kialakításának figyelembevételével.
o Sikeres NTP pályázatokat valósítottunk meg
- NTP-SPEC-21: „Nyitva van az aranykapu, csak
bújjatok rajta!...” program megvalósítása a
Fürkész és Csengő-csiribiri műhelyekben 60 órás
gazdagító tehetségfejlesztő program keretében,
melynek része volt szülőknek tehetség
tanácsadás, kirándulás és közös rendezvény is.
- NTP-TSZM-21:
„Tehetségre
programozva”-

o

o

Robotika az óvodai tehetségfejlesztésben. A
tehetségműhelyekbe járó gyerekek a digitális
kompetenciáit fejlesztve a saját tehetségük
területén tartalmilag magasabb tudásszint
elérését céloztuk meg játékos robotok
segítségével
Tehetség - Szülői értekezletet tartottunk, melynek célja a
tájékoztatás mellett tehetség tanácsadás is volt.
Téma: tehetségműhelyek bemutatkozása, gyermekek
besorolása a tehetségműhelyekbe
A műhelyekben megkezdtük a fejlesztő, támogató
tevékenységeket

Pedagógus továbbképzésen vehettek részt intézményünk
mind három óvodájának pedagógusai. A képzés három
részből állt.
- Sakkjátszótér komplex fejlesztő program
megismertetése
- Színes hangszerek és innovációs zenei módszerekkel
ismerkedés
- A „Boldogság – jóllét” saját életünkben
o Matehetsz által szervezett online tehetségpont
workshopon vettünk részt
- Létezik-e spirituális intelligencia?
o Matehetsz által szervezett online tehetségpont
workshopon vettünk részt
- Motivációs vizsgálatok a tehetséggondozás
folyamatában
o 2022.06.01. „Magonc – nap”- műhelyek közös játékos
évzárója. A 3 óvoda nyolc tehetségműhelye adott egy kis
ízelítőt a szülőknek, hozzátartozóknak a
tehetségterületüknek megfelelő játékos tevékenység
bemutatása során. Lehetőség nyílt minden műhely
kipróbálásra is. Emléklappal, kis ajándékkal búcsúztattuk
kis magoncainkat. Tehetség - útlevet az idei tanévben 4
gyermeknek tudtunk átadni. A programot vendégséggel
zártuk.
o Az idei tanévre tervezett „Csengő-bongó” Zenei
Eszköztárt Szőkéné Szűcs Éva és Dávodi Zita
tehetségműhely vezetők elkészítették.
o A Digitálisan vezetett műhelynaplókat június végéig
kinyomtatjuk.
o Az NTP pályázatok beszámolóit június végéig elkészítjük,
a felületre feltöltjük.
A Pedagógiai Programunkhoz kapcsolódó Tehetségprogram
felülbírálását és a szülői kérdőívek elkészítését átütemeztük a
következő tanévre.
Indok: A két sikeres és nagy volumenű tehetségpályázat
tevékenységeinek megvalósítása rengeteg időt és szervező
munkát igényeltek, s inkább ezek magasabb szintű
megvalósítására törekedtünk.
o

















Gyermekvédelmi
tevékenységek








A Bóbita Óvoda és Bölcsődébe járó gyermekek száma
összesen:
362fő +26bölcsődés
HH gyermekek száma összesen: 19 fő
HHH gyermekek száma összesen: 4 fő
Veszélyeztetett gyermek: -SNI gyermekek száma: 19 fő
Kollégista gyermekek száma:6 fő
Nevelésbe vett gyermekek száma:8fő
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül:31
fő
Ingyenesen étkező gyermekek száma: 312 fő
Térítést fizető gyermekek száma:50 fő
Mindhárom intézményben az első szülői értekezleteken
tájékoztatást nyújtunk a szülőknek a gyermekvédelmi
támogatással kapcsolatos lehetőségekről, valamint a
jelzőrendszer működéséről.
Az intézményeinkbe járó gyermekek 6%-a HH, HHH és
5%-a SNI gyermek, akik fokozottabb odafigyelést
igényelnek. Kiemelt szerepe van esetükben az egyéni
differenciálásnak, a fejlesztésük integrált nevelés
keretében zajlik.
Az óvodapedagógusok a gyermek óvodába érkezésekor
részletes anamnézist vesznek fel a gyermekekről, a
szülőkkel közösen. Különös figyelemmel vannak a
pedagógusok a gyermekek viselkedésére, ruházatára,
játékára, étkezési szokásaira, vagy bármilyen változásra,
amely az óvodai élet alatt a gyermek életében szokatlan,
kirívó.
A HH, HHH gyermekek helyzete elsősorban szociális
körülményekből (a rendezetlen anyagi háttérből, a
rendezetlen lakás körülményekből) adódik, de
megfigyelhető az ehhez kapcsolódó alacsony
iskolázottság, illetve a különböző mentálhigiénés gondok
is, és egyéb válsághelyzetek, valamint a gyermekek testi,
lelki, értelmi, érzelmi fejlődését akadályozó tényezők.
A leggyakrabban előforduló gond immár, az egyes szülők
italozó és sok esetben drogfogyasztó életmódja miatt
kialakuló elhanyagoló, nemtörődöm „gyermeknevelés”.
Az
óvoda
gyermekvédelmi
felelősei,
az
óvodapedagógusok és óvodai szociális segítőnk
rendszeresen és kölcsönösen megkeresik egymást az
érintett gyermekekkel való folyamatos kapcsolat
biztosítása, valamint az értesülések hitelessége
szempontjából. Ha szükséges, esetmegbeszélésre kerül
sor, amelyen az intézményvezető is részt vesz.
Pozitívnak ítéljük meg az óvodai szociális segítő munkáját
intézményünkben, aki rendszeresen konzultál az
óvodapedagógusokkal,
tájékoztatást
nyújt
a
szolgáltatásokról, a szociális ellátó rendszer működéséről
és támogatást nyújt a jelentkező akadályok kezelésében.























Elégedettségmérés

Gyermekvédelmi jelzést 2 alkalommal tettünk 2021-ben.
Egy alkalommal esetkonferenciára került sor egy
testvérpár ügyében, ami után az egyik gyermek
nevelését az édesanya, a másik gyermekét a nagymama
látja el az óta is. A viselkedési és magatartási problémáik
nem változtak meg, ezzel kapcsolatos meglátásainkat
jeleztük a Gyermekjóléti Szolgálat és a Pedagógiai
szakszolgálat felé.
A gyermekvédelmi feladatok hatékony, gyors
megoldásában segítségünkre vannak a városunkban
működő gyermekvédelemmel foglalkozó intézmények:
Városi Gyámhivatal, Család- és Gyermekjóléti Központ és
Szolgálat, Védőnői szolgálat, Rendőrség. Ezen
intézmények ügyintézőivel, dolgozóival, az esetek
függvényében tartjuk a kapcsolatot, szóban, és írásban.
Több gyermek, családjával együtt a Családok Átmeneti
Otthonában lakik. Az ott lakó gyermekek esetében jó
kapcsolatot ápolunk az intézményben dolgozó
családgondozókkal.
A cigány származású gyermekek óvodába járásának
fontosságát kiemelten kezeljük. Hiányzásuk esetén a
szociális hálózattal, az utca bizalmiakkal hatékonyan
tudunk együttműködni.
A cigány gyermekek elmondása alapján, arra
következtetünk, hogy sok családban most már napi
szinten jelen van a drog, a tudatmódosító szerek
használata.
Ebben a tanévben a külterületi, tanköteles gyermekek
tekintetében, továbbra is jellemző a rendszeres óvodába
járás, általában csak betegség, a rossz időjárási viszonyok
vagy a jelenleg is fennálló vírushelyzet, karantén miatt
hiányoznak.
Kollégista gyermekeink nevelésében partnerként
tekintünk a Bernáth Lajos Kollégium vezetőjére,
nevelőire. A felmerülő problémák gyors megoldásában,
mindig hatékony segítségünkre vannak.
Fontosnak tartjuk, hogy a szülőkkel együtt közösen
próbáljunk hatékony segítséget nyújtani az érintett
családoknak.
Intézményünkben az elvégzett gyermekvédelmi munka
az esélyegyenlőség megteremtését szolgálja a prevenció
érdekében kitűzött feladatok megvalósításával
Kuruc v. t. és Bajza u. Óvoda:
A 2021-22. nevelési év szülői elégedettségi mérésének
eredményét pozitívnak értékeljük, hisz a megkérdezett
szülők több, mint 80%-a úgy érzi, hogy teljes mértékben
(5 pont), vagy többnyire (4 pont) elégedett óvodánkkal, a
pedagógusok munkájával. A mérés alapján kiemelkedő
területként értékeljük a néphagyományok

megjelenítését pedagógiai munkánkban, valamint a
szülői elvárások teljesülését.







Felsővárosi Óvoda:
Kiemelkedő eredmény született a fejlesztő munkára, a
pedagógusok képzettségére, és az óvodai programokra
vonatkozó kérdésekben. Ezek 92%-os eredményt
jelentenek. Fejlesztendő terület a tehetséggondozás,
hiszen megszűntek tehetségműhelyek, és szünetelt a
pandémia miatt.
Fontos feladat a következő tanévtől a tehetséges
gyermekek differenciált fejlesztése, és a pedagógusok
hatékonyabb kommunikációjának javítása. A
pedagógusok személyében történő változások a
következő tanévtől várhatóan javulást fognak
eredményezni ezutóbbi tekintetében.
Összességében elmondható, hogy a mérések
eredményei megerősítették, hogy intézményünk
éspedagógia munkánk megítélése pozitív, de a további
fejlődés néhány területen szükségszerű.

A mérés eredménye alapján a következő évi fejlesztési tervünk
három kérdésre fókuszálva készítjük el:
 Az intézmény eredményesen segíti a lemaradó
gyermekeket. Ezzel csak a szülők 44%- a elégedett teljes
mértékben, valamint szülők 22%- a úgy nyilatkozott,
hogy nincs ebben a témában információjuk. (KurucBajza)
 A szülők kisebb %- ban érzik úgy, hogy a pedagógusok
rendszeresen szerveznek vonzó óvodai programokat a
gyermekeknek, valamint, hogy a pedagógusok felismerik
a gyermekek problémáit, tanulási nehézségeit, és
képesek segítséget nyújtani. (Kuruc-Bajza)
 A tehetséges gyermekek differenciált fejlesztése, és a
pedagógusok hatékonyabb kommunikációjának javítása.
( Felsővárosi Óvoda)
 A válaszok a fenti kérdésekben is többnyire pozítívak, de
valamelyest elmaradnak a többi területtől.
Gyermeki igény- és elégedettségmérés
Az eredmények alapján elmondható, hogy a gyermekek örömmel
vettek részt a játékos mérésben, együttműködőek, lelkesek
voltak, szeretnek oviba járni.
A legkedveltebb tevékenységek: a természetben végzett
tevékenységek, mint a kirándulás, mozgás, udvari játék,
környezeti tevékenységek, valamint a csoportszobai játék.
A kevésbé kedveltek: az ünnepekhez kapcsolódó szereplés, a
matematikai tapasztalatszerzés, és az énekes tevékenységek. (a
mérés részletei a mellékletben)
Az eredményekhez kapcsolódó szakmai feladatok kijelölése a
jövő tanév pedagógiai terveiben meg kell, hogy jelenjenek.

A gyermek fejlődésének nyomon követése:
„A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció” vezetése
minden csoportban folyamatos. A mérőlapokon a kompetencia
területek értékeinek összesítése megtörtént. A képességfejlődés
mutatóinak csoportszintű értékelését, az eredmények számszerű
összegzését elvégeztük.
Az eredmények intézményi szintű összevetése 2022-23. nevelési
évben (3 évente) lesz esedékes.
Összességében elmondható, hogy intézményünk bövülése sok
váratlan feladatot és még több új célt eredményezett.
Örömünkre szolgált, hogy a mérések és a szóbeli visszajelzések
alapján, intézményünk megítélése továbbra is pozitív, melyet a
beiratkozási adatok is megerősítenek.
Kitűzött céljaink megvalósultak, pozitív eredménnyel zártuk az
idei nevelési évet.
A jövőben is feladatunk a beolvadó Felsővárosi Óvodával
kialakított támogató, konstruktív együttműködés folytatása, a
minőségi szakmai és munkatársi kapcsolat erősítése.
Kapcsolattartás a
szülőkkel, szakmai
szervezetekkel, segítő
munkatársakkal



A szülőkkel történő kapcsolattartás módja a napi
óvodapedagógusi kommunikáción túl a szülői
értekezletek, fogadó órák, családi nap és nyílt nap
keretében történt meg.

A megvalósult hagyományőrző ünnepeink, jelesnapjaink:

Az óvodában szervezett
hagyományos
programok, ünnepélyek

Szeptember-Szent Mihály hava
Aprók vására és tánca-2021. szeptember 22.
A járványhelyzet miatt, a tavalyihoz hasonló módon, 2 helyszínen
rendeztük meg ezt a programot a Kuruc vitézek téri óvodában.
Óvodánk 2 udvarrészén egyidőben került megrendezésre, a nagy
létszám elkerülése érdekében Szent Mihály napjához
kapcsolódva, óvodánk első közös ünnepe az Aprók vására és
tánca. A vásári hívogatót a Nyuszi csoport pedagógusai
szervezték. A vásárra való készülődés kapcsán a csoportok
óvodapedagógusaival, a munkaközösség tagjaival megbeszélést
tartottunk. Megbeszéltük a teendőket: plakátkészítés, dekoráció
gyűjtése, „vásári áruk” készítése csoportonként, Halas TV
értesítése a vásár időpontjáról, udvar dekorálása, népi ruházat
előkészítése, mustpréselés és kóstolás előkészítése, táncház
szervezése.
A gyermekek számára élményt nyújtottunk a programokkal, s
azzal, hogy az általuk készített portékákat árusíthatták.(az árukat
egy gyümölcsért árusították egymás között).
A felsővárosi óvoda nagycsoportosai is részt vettek vásárunkon.
A Bajza utcai óvodában Szüreti forgatagot rendeztek szeptember
20-án. Pogácsasütés, kiállítás, vásár, népi játékkészítés, néptánc
várta a gyermekeket ezen a napon.
A Bajza utcai óvodában a népmese világnapjához kapcsolódva

rajzkiállítást rendeztek
Október-Mindszent hava
Mindhárom óvodában az őszitermés gyűjtőutak, a séták, a
kirándulások szervezése megvalósult.
Népművészeti tárgyak gyűjtésének szervezése elindult, népies
hangulatú sarkok, falrészek berendezése, tovább szépítése
érdekében. A szülőket, nagyszülőket is bevontuk a
gyűjtőmunkába.
A szülők tevékeny segítségével, ősziterményeket gyűjtöttünk.
(dísztök, sütőtök, hallowen tök, szalmabála, őszirózsa) Ezekből
munkaközösségünk
tagjai
őszi
dekorációt készítettek
intézményünk főbejáratához.
November-Szent András hava
Márton napja-2021. november 11.
A második nagy projektünk a „Márton napi vígasság és lakoma”
megvalósítása, mindhárom óvodában. A Kuruc vitézek téri
óvodában viszont ezt a jeles napot a szülőkkel együtt
ünnepeltük.
”Színekbe öltözött világ”
Felsővárosi óvoda rajzpályázat projektje 2021. nov.22-26. között
valósult meg.
December-Karácsony hava
Mikulás ünnepünk a Kuruc vitézek téri óvodában megvalósult. A
Mikulás napi mesejáték, az óvónők színvonalas előadásában,
nagy sikert aratott a gyermekek körében. Az előadás végén a
Mikulás is megérkezett, aki átadta ajándékát minden csoportnak.
A másik két óvodában a tervezett módon zajlott az ünneplés
december 6-án.
Luca napon, a Pitypang csoport idézte fel a Luca napi
hagyományokat, a kotyolást, a Bajza utcai óvodában maci
csoport, a Felsővárosi óvodában pedig a nagycsoportosok.
A gyermekek búzát vetettek, Luca pogácsát sütöttek. Sok
csoportban Luca széke is készülődött.
Mézeskalácsot is sütött a legtöbb csoport.
A Bajza utcai és a felsővárosi óvodában karácsonyi vásárt
rendeztek az óvodapedagógusok.
2021.december 06-21 között.
A mézespuszedli készítés rejtelmeivel ismerkedhettünk egy
műhelymunka keretében Nagyné Verbászi Ági vezetésével 2021.
december 7-9. között.
Karácsonyi ünnepünk nem a terveink szerint zajlott, hiszen a
közös ünneplés, a mesejáték elmaradt a vírushelyzetre való
tekintettel.
A
nagycsoportokban
mindenhol
betlehemezéssel,
pásztorjátékkal ünnepeltek.
Munkaközösségünk, a Kuruc vitézek téri óvoda folyósójára
karácsonyi meglepetésként egy betlehemet rendezett be. Ami
előtt a gyermekek, csoportok, szülők fotózhattak, leülhettek,
beszélgethettek.

Február- Böjtelő hava
Farsangkor mindenhol készült hagyományőrző, busómaszk. A
hagyományőrző előadásaink a moziban elmaradtak, helyette
minden csoport összeállított egy népies játékfűzést. Ezt
mindenhol videóra vettük és a szülői internetes csoportokba
feltöltöttük.
A kiszeégetés hamvazószerdán a terveink szerint megvalósult
minden telephelyen megvalósult.
Március-böjtmás hava
A Húsvéti forgatag elnevezésű népi játszó projektet az idén meg
tudtuk rendezni a képességfejlesztő munkaközösséggel
együttműködve 2022. április 11-én délelőtt.
Húsvéti népszokásokat, népi játékokat idéztünk fel, éltük meg
együtt a gyermekekkel.
A Bajza utcai és a Felsővárosi óvodában is felidézték a húsvéthoz
kapcsolódó népszokásokat, tojást festettek, tojásfát készítettek.
Az önértékelési folyamat idén az újonnan érkező kolléganők,
valamint a járványhelyzet miatt meghiúsult pedagógus
ellenőrzésekre fókuszált.
Az ellenőrzés , vezetői látogatás, jelenléti formában valósult meg.
valósult meg.
A felelősök megtekintették az ellenőrzés dokumentumait,
elkészültek az interjúk, a kitöltött kérdőívek is rendelkezésre
állnak.
Az informatikai felületen mindezek rögzítése kerültek.

Az óvoda belsőellenőrzése,
egyéb szervek ellenőrzései

Gazdasági ellenőrzések:
 költségvetés
ésszerű
tervezése,
folyamatos
felülvizsgálata
 helység leltárok napra kész vezetése
 gazdaságos, pazarlás mentes működés (az interneten is
megtalálható szakmai anyagok használata)
Tanügy-igazgatási ellenőrzések:
Az ellenőrzések az alábbi területeken történtek:
tanköteles
korú
gyerekek
hiányzásainak
igazolása,
kedvezményezettek nyomon követése, oktatási azonosító
számok igénylése a gyermekeknek. TAJ számok megléte
KIR rendszerbe adatszolgáltatás
Munkaügyi ellenőrzések:
Munkaköri leírások aktualizálása
Annak megállapítása, hogy a kedvezményes étkezést
igénybevevők nyilvántartása alátámasztja-e a kedvezményre való
jogosultságokat (Szabályszerűségi ellenőrzés)

A szülői (munka)
közösséggel való
együttműködés

A szülői tájékoztatás hatékonyságának és szakszerűségének
növelése a szülői értekezleteken, fogadóórákon továbbra is
feladatunk
A szülői munkaközösséggel való együttműködés a munkatervünk
véleményezésére, a dokumentumok elfogadtatására irányult.
Az óvodai nyílt rendezvényeken lehetőséget biztosítunk a
részvételre.

Gazdálkodási feladatok

A költségvetés hatékony és takarékos felhasználására
törekedtünk. Az eszközbeszerzéseknél az ésszerűség, a tartósság
volt irányadó.
Védőruha a dolgozóknak biztosított
A dolgozók számára étkezési hozzájárulás biztosított

Úszás oktatás megvalósulása (csoport és létszámadatokkal)

Úszás összesítő 2021. szeptember 06-tól
csoport
Felhőcske
Szivárvány

időszak
2021.09.06-09.24-ig

csoport
Margaréta
Cseresznye

időszak
2021.09.27-10.15-ig

létszám
7
12
19

összesen:
létszám

időszak
2021.10.25-11.12-ig

58
73
131
alkalom

7
7
14

csoport
Felsővárosi-Szőlő

időszak
2021.11.15-12.03-ig
összesen:

létszám

csoport
Felsővárosi-Szamóca
Kuruc óvoda szivárvány csoport
Kuruc óvoda cseresznye csoport

időszak
2022.04.04-04.08-ig
2022.04.18-04.22-ig
2022.04.25-04.29-ig
összesen:

létszám

csoport
Kuruc óvoda pitypang csoport
Bajza óvoda pillangó csoport
Kuruc óvoda felhőcske csoport

időszak
2022.05.09-05.13-ig
2022.05.16-05.20-ig
2022.05.23-05.27-ig
összesen:

létszám

Kuruc óvoda
Bajza óvoda
Felsővárosi óvoda
Összesen:

alkalom

létszám

összesen:

21/22-es nevelési évben

90
137
227

5
9
14

összesen:
csoport
Pitypang
Bajza-Pillangó

alkalom

76
80
156
alkalom

9
9

111
111

alkalom
8
10
7
25

40
41
34
115

alkalom
7
6
5
18

gyermeklétszám

26
27
23
76

alkalom
69
13
17
99

558
107
151
816

MELLÉLLETEK

1.

Hagyományéltető munkaközösség beszámolója

2.

Környezeti munkaközösség beszámolója

3.

Képességfejlesztő munkaközösség beszámolója

4.

Minőségbiztosítás munkaközösség beszámolója

5.

Tehetségfejlesztő munkaközösség beszámolója

6.

Ovi újság munkaközösség beszámolója

7.

Bölcsőde Szakmai vezető beszámolója

Szeriné Ferencsik Yvette
Intézményvezető
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Néphagyomány éltető munkaközösség
éves tervének értékelése
2021-2022. tanév

A 2020-2021. tanévben célul tűztük ki:
 A

gyermekek

személyiségének,

sokoldalú,

játékba

ágyazott

fejlesztése

a

néphagyományápolás, a természetóvás változatos, gazdag eszközrendszerével.
 A múlt értékeinek átörökítése, éltetése az óvodai nevelés során.
Céljainkat megvalósítottuk, annak ellenére, hogy a kialakult járványhelyzet miatt több jeles
naphoz kapcsolódó programot átszerveztünk, a tervezetthez képest más módon valósítottunk
meg.

Megvalósult programok, jeles napjaink:

Szeptember-Szent Mihály hava
Aprók vására és tánca-2021. szeptember 22.
A járványhelyzet miatt, a tavalyihoz hasonló módon, 2 helyszínen rendeztük meg ezt a
programot a Kuruc vitézek téri óvodában. Óvodánk 2 udvarrészén egyidőben került
megrendezésre, a nagy létszám elkerülése érdekében Szent Mihály napjához kapcsolódva,
óvodánk első közös ünnepe az Aprók vására és tánca. A vásári hívogatót a Nyuszi csoport
pedagógusai szervezték. A vásárra való készülődés kapcsán a csoportok óvodapedagógusaival,
a munkaközösség tagjaival megbeszélést tartottunk. Megbeszéltük a teendőket: plakátkészítés,
dekoráció gyűjtése, „vásári áruk” készítése csoportonként, Halas TV értesítése a vásár
időpontjáról, udvar dekorálása, népi ruházat előkészítése, mustpréselés és kóstolás előkészítése,
táncház szervezése. A felelősöket megválasztottuk, velük többször is megbeszélést tartottunk.
A projektzárásaként került megrendezésre az Aprók vására és tánca.
A gyermekek számára élményt nyújtottunk a programokkal, s azzal, hogy az általuk készített
portékákat árusíthatták.(az árukat egy gyümölcsért árusították egymás között).
Az árusított termékek idén is színvonalasok voltak, egy-egy népi kismesterség köré
csoportosítva készítették el a gyermekek, a pedagógusok irányításával.
Az árusító „standok” berendezése, a felnőttek és a gyermekek ruházata is a népies hangulatot
tükrözte.
A táncházat Tápai Zita és Cserged Éva vezette a két udvarrészen.
A felsővárosi óvoda nagycsoportosai is részt vettek vásárunkon.

A Bajza utcai óvodában Szüreti forgatagot rendeztek szeptember 20-án. Pogácsasütés, kiállítás,
vásár, népi játékkészítés, néptánc várta a gyermekeket ezen a napon, a táncházat Tatics Éva
vezette.
A Bajza utcai óvodában a népmese világnapjához kapcsolódva rajzkiállítást rendeztek
2021. 09.30-án.
Október-Mindszent hava
Mindhárom óvodában az őszitermés gyűjtőutak,

a séták, a kirándulások szervezése

megvalósult.
Népművészeti tárgyak gyűjtésének szervezése elindult, népies hangulatú sarkok, falrészek
berendezése, tovább szépítése érdekében. A szülőket, nagyszülőket

is bevontuk a

gyűjtőmunkába.
A szülők tevékeny segítségével, ősziterményeket gyűjtöttünk. (dísztök, sütőtök, hallowen tök,
szalmabála, őszirózsa) Ezekből munkaközösségünk

tagjai őszi dekorációt készítettek

intézményünk főbejáratához.
November-Szent András hava
Márton napja-2021. november 11.
A második nagy projektünk a „Márton napi vígasság és lakoma” megvalósítása, mindhárom
óvodában. A Kuruc vitézek téri óvodában viszont ezt a jeles napot a szülőkkel együtt
ünnepeltük.
A munkaközösség tagjaival megbeszéltük a lehetséges programokat, megválasztottuk a
felelősöket. Népi kenyérlángos sütőt, kürtőskalácsosot is hívtunk erre a napra.
A projektzáró esemény gördülékenyen lezajlott, a lámpás felvonulás, a táncház, mind- mind
élményt nyújtott szülőnek, gyermeknek, pedagógusnak egyaránt. Bebizonyosodott, hogy a
készülődés, az ünnepvárás, az ünneplés közelebb hozza egymáshoz a gyermekeket és a
felnőtteket.
2.”Színekbe öltözött világ”
Felsővárosi óvoda rajzpályázat projektje 2021. nov.22-26. között valósult meg.
December-Karácsony hava
Mikulás ünnepünk a Kuruc vitézek téri óvodában megvalósult. A Mikulás napi mesejáték, az
óvónők színvonalas előadásában, nagy sikert aratott a gyermekek körében. Az előadás végén a
Mikulás is megérkezett, aki átadta ajándékát minden csoportnak.

A másik két óvodában a tervezett módon zajlott az ünneplés december 6-án.
Luca napon, a Pitypang csoport idézte fel a Luca napi hagyományokat, a kotyolást, a Bajza
utcai óvodában maci csoport, a Felsővárosi óvodában pedig a nagycsoportosok.
A gyermekek búzát vetettek, Luca pogácsát sütöttek. Sok csoportban Luca széke is készülődött.
Mézeskalácsot is sütött a legtöbb csoport.
A Bajza utcai és a felsővárosi óvodában karácsonyi vásárt rendeztek az óvodapedagógusok.
2021.december 06-21 között.
A mézespuszedli készítés rejtelmeivel ismerkedhettünk egy műhelymunka keretében Nagyné
Verbászi Ági vezetésével 2021. december 7-9. között.
Karácsonyi ünnepünk nem a terveink szerint zajlott, hiszen a közös ünneplés, a mesejáték
elmaradt a vírushelyzetre való tekintettel.
A nagycsoportokban mindenhol betlehemezéssel, pásztorjátékkal ünnepeltek.
Munkaközösségünk, a Kuruc vitézek téri óvoda folyósójára karácsonyi meglepetésként egy
betlehemet rendezett be. Ami előtt a gyermekek, csoportok, szülők fotózhattak, leülhettek,
beszélgethettek.
Február- Böjtelő hava
Farsangkor mindenhol készült hagyományőrző, busómaszk. A hagyományőrző előadásaink a
moziban elmaradtak, helyette minden csoport összeállított egy népies játékfűzést. Ezt
mindenhol videóra vettük és a szülői internetes csoportokba feltöltöttük.
A kiszeégetés hamvazószerdán

a terveink szerint megvalósult. Intézményünkben

a

Margarétacsoport, a Bajza utcai telephelyen a nagycsoportosok, a Felsővárosi óvodában az
alma csoport készítették el a Kiszét.

Március-böjtmás hava
A tavaszi műhelymunkákat sajnos nem tudtuk megszervezni, ezt jövő évben fogjuk pótolni.
A Húsvéti forgatag elnevezésű népi játszó projektet az idén meg tudtuk rendezni a
képességfejlesztő munkaközösséggel együttműködve 2022. április 11-én délelőtt.
Húsvéti népszokásokat, népi játékokat idéztünk fel, éltük meg együtt a gyermekekkel.
A Bajza utcai és a Felsővárosi óvodában is felidézték a húsvéthoz kapcsolódó népszokásokat,
tojást festettek, tojásfát készítettek.

Június- Szent Iván hava
A nyári műhelymunkák elmaradtak az idén, a jövő tanévben fogjuk újra megszervezni.
A munkatervben

megfogalmazott

célokat, feladatokat megvalósítottuk,

de a

járványhelyzet miatt, a közös nagy rendezvények, csoportszinten valósultak csak meg.
A farsang a szülők felé online formában zajlott.
Az elmaradt műhelymunkákat a jövő tanévben igyekszünk pótolni.
Mindezek ellenére a programok és a visszajelzések tükrében, sikeresnek ítélem meg a
megvalósított projektjeinket, feladatainkat.

Kiskunhalas, 2022. június 08.

Kamara Ildikó
Munkaközösség vezető

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde

A környezeti nevelés munkaközösség 2021/2022. évre
vonatkozó munkatervének értékelése

Készítette: Huczekné Törköly Tímea
Munkaközösség vezető

A munkaközösség tagjai:




Balogh Nikoletta
Beke Anna

















Csehó Kovácsné Sáfrán Szilvia
Csapi Antalné
Deli Zita
Faddi Petra
Hardiné Grizák Ivett
Huczekné Törköly Tímea
Komárominé Király Katalin
Márkiné Gál Erika
Nagy Czirok Bettina
Nagyné Verbászi Ágnes
Németh Zoltánné
Raáb Beáta
Szeriné Ferencsik Yvette
Tímár Anita
Vincze Boglárka

A környezeti nevelés munkaközösségének 2021/2022. évi munkatervének
értékelése

A 2021/2022. nevelési év terveinek megvalósítását az első félévben befolyásolta az adott
járványügyi helyzet, ezért törekedtünk olyan tevékenységeket szervezni a gyermekeknek,
amelyek csoporton belül vagy szabad levegőn szervezhetőek.
Intézményünk bővülésével ebben a nevelési évben 2 új kollégával egészült ki
munkaközösségünk tagjainak létszáma. Ők mindketten a Felsővárosi Óvodában dol goznak és
elvállalták - a telephelyen folyó - környezeti neveléshez kapcsolódó tevékenységek
koordinálását.
Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódóan vettünk részt a Városi Autómentes Napon, amely
2020.09.17-én került megrendezésre. A környezetbarát városi közlekedést népszerűsítő hazai
eseménysorozat idei témája a „Fenntartható közlekedés a biztonság és egészség jegyében”. A
játékmesterek szerepét Deli Zita, Faddi Petra Csehó Kovácsné Sáfrán Szilvia és Komárominé
Király Katalin töltötte be.
A Madárbarát kert Programban mindhárom telephelyünkön megvalósult a madáretetők
feltöltése, megfigyelése, madáritatók kihelyezése, feltöltése, megfigyelése.
A Halas és környéke Gazdakörrel való együttműködésünk eredményeként a gyermekek 2021
őszén búzát vetettek és hagymát ültettek a kiskertekben, melyet Csanádi Lajos – a program
szervezője – irányított mindhárom telephelyünkön. A szervező sajnálatos elhalálozása kapcsán
azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a Halas és környéke Gazdakör tagjai továbbra is támogatják
az Óvodakertek működését.
Idén kiterjesztettük az Állatok Viágnapjához (2022.10.04.) kapcsolódó támogató
kezdeményezésünket és ennek eredményeként a Kiskunhalasi Állatvédő Egyesület mellett a
Mancs A Kézben Kutyamentő Alapítvány részére is meghírdettük az állateledel gyűjtést a
szülők körében. A gyűjtés mindhárom intézményünkben megvalósult és mindkét civil
szervezet örömmel fogadta kezdeményezésünket, illetve felajánlották, hogy a jövőben kutyás
programokkal színesítik programjainkat telephelyeinken.
Mindhárom telephelyünkön megszerveztük az úszásoktatást a nagycsopoportos
gyermekeknek. Májusban és júniusban lehetőség nyílt arra is, hogy - a háromhetes vízhez

szoktatás folytatásaként - ovisaink hetenti gyakorisággal gyakorolják az alapképzésen tanult
mozgásformákat.
A zöld jeles napokhoz kapcsolódó csoportban megvalósítható tevékenységek megvalósultak a
csoportokban. A gyermekek segítségével gyűjtöttük össze a faleveleket a helyi
komposztálókba. Óvodásaink megismerkedhettek városunk nevezetességeivel.

EFOP-3.9.2-16-2017-00004 Humán Kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban című
pályázat kapcsán a gyermekek ez év tavaszán nem csak a környezeti neveléshez , hanem az
egészséges életmódhoz kapcsolódóan is részt vehettek mozgáskoordinációt fejlesztő
programokon.
A 2021/2022-s nevelési év egyik legkiemelkedőbb eredménye, hogy az Agrárminisztérium
környezetügyért felelős helyettes államtitkára és az Emberi Erőforrások Minisztériumának
köznevelésért felelős helyettes államtitkára döntése értelmében telephelyünk a Bajza Utcai
Óvoda ( Kiskunhalas, Szabó Ervin utca 2.) elnyerte az „Örökös Zöld Óvoda” címet. A kitüntető
címmel telephelyünk 15 évi -környezeti nevelésre vonatkozó- tevékenységét ismerték el.

Kiskunhalas, 2022.06.30.

--------------------------------------------------------------munkaközösségvezető

A „Képességfejlesztés módszerei” munkaközösség 2021-2022 évi munkájának értékelése
1.) A Polgár Judit által kidolgozott „Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő program” megvalósítását, folytatását a Cseresznye, a Felhőcske, a
Szivárvány és a Pitypang – nagycsoportokban, a Logikai tehetségműhely foglalkozásain, valamint a Bajza utcai telephelyen terveztük. A
felsővárosi óvoda programjában nem szerepelt ez a program, így az első év a program megismertetéséről szólt volna.
Ennek érdekében a nevelési év elején megtörtént a „Sakkjátszótér” eszközök beosztása, a leltárkészítés, / leltár a mellékletben található/, valamint
a program megvalósításához szükséges módszertani, gyakorlati útmutatók elkészítése, sokszorosítás, laminálás, eljuttatása az érintett csoportokba.
Év végén arra a következtetésre jutottunk, hogy a sok program mellett nagyon nehéz volt az óvónőknek a sakkjátszótér programo t bevezetni a
mindennapokba, ez kevésbé valósult meg. Ennek az is az oka, hogy még nem tudtuk jobban megismerni a programot, ennek érdekében reméljük,
hogy a jövőben erre lehetőségünk lesz!
2.) 2022. február 04.- én sor került a Tehetségfejlesztés és a Minőségfejlesztés munkaközösség tagjaival közösen szervezett belső továbbképzésre,
melyen bemutatásra kerültek azok az újszerű innovatív pedagógiai programok, pedagógiai módszerek, melyeket igyekszünk alkalma zni, illetve
amelyek már évek óta jól működnek óvodánkban. / Sakkjátszótér, Robotika elemei/
A továbbképzésen a „Csengő- bongó” tehetségműhely vezetői, Dávodi Zita és Szűcs Éva bemutatták nekünk az általuk elkészített Módszertani
gyűjteményüket, mely azokat a módszereket, játékgyűjteményeket, zenei eszközöket tartalmazza, melyek leghatékonyab bak a gyermekek énekzenei tehetségének fejlesztésében. A továbbképzésen a gyakorlatban is kipróbálhattunk néhányat.
3.) 2022. április 11- én közös programként a Néphagyomány éltető munkaközösség tagjaival közösen terveztük, szerveztük Húsvéti
hagyományőrző programunkat, mely a tavalyi évben a vírushelyzet miatt nem valósulhatott meg.
Ennek érdekében két alkalommal is megbeszélést tartottunk a munkaközösség tagjaival, melyen megtörtént a konkrét feladatok meghatározása az
eszközök elkészítése, személyi és tárgyi feltételek megszervezése, a játékok lebonyolítása, az állomások berendezése tekintetében.

Sikeres volt ez a rendezvény, mindenki együttműködő volt, és aktívan segítette munkánkat. Köszönjük szépen!
4.) Június 2- án egy munkaközösségi foglalkozás alkalmával megbeszéltük tapasztalatainkat az IKT eszközök – interaktív tábla, tablet, laptop…gyakorlati alkalmazásáról, ennek sikerességéről, pozitívumairól, megosztottuk egymással tapasztalatainkat az általunk kipróbált, és jól bevált
játékokról, applikációkról, stb.. Bár a digitális eszközök csak kiegészítő funkciót láthatnak el a hagyományos óvodai tevékenységek mellett, de
abban megegyeztünk, hogy hatékony az információ, a tudás megosztásában, képességfejlesztésben! Szociális képességeket is fejleszt, hiszen pl.
az együttműködésre, kooperációra is szükség van ezeknél a játékoknál. A mi munkánkat is megkönnyíti, a mai digitális kor gyermekeihez jobban
eljutunk, az SNI- s gyermekeknek is sikerélményt adhatnak.
Meghatároztuk további céljainkat, feladatainkat, hogy a szülők felé is szándékunkban van valamilyen formában közvetíteni ezt, ennek egészséges
használatát, mértékét, a tartalom minőségét, ezzel pedig felhívni a figyelmüket a digitális betegségek, a figyelemzavar kialakulásának veszélyeire.
Korábban egy belső csoportot hoztam létre, mely lehetőséget ad a tudásmegosztásra, szakmai tudásunk bővítésére. Itt továbbra is megoszthatunk
számunkra bevált játékokat, módszereket!
Ebben, és természetesen más területen is továbbra is együttműködünk a Tehetségfejlesztés és a Minőségfejlesztés munkaközösség tagjaival, hiszen
közös érdekünk a programok sikeres megvalósítása, a fejlődés, a színvonalas munka.

2022. 06. 08.

Faddi Petra
Munkaközösség vezető

SAKKJÁTSZÓTÉR ESZKÖZÖK LELTÁRA/ ESZKÖZÖK ELOSZTÁSA
2021/22.
Pitypang- Szivárvány csoport:
/Közös használat/












Nagy bábok
2 db sakk poszter
sakkszőnyeg/ ballon anyagból
1 db sakk készlet
Mágnestábla/ pályázatból
Babzsák hátizsákkal/ KÉK
1-1 db Kalandozás a sakktáblán- 4 éves kortól/ munkafüzet
1-1 db Foglalkozástervek füzet
1-1 db játékkártya készlet
1-1 db laminált sakktábla lap- nagy (24* 24 cm)
1-1 db laminált sakktábal lap- kicsi (16* 16 cm)

A4- es
A4- es
A5- ös

Cseresznye csoport:









1 db sakk készlet
Babzsák hátizsákkal/ RÓZSASZÍN
Mágnestábla
1 db Kalandozás a sakktáblán- 4 éves kortól/ munkafüzet
1 db Foglalkozástervek füzet
1 db játékkártya készlet
1 db laminált sakktábla lap- nagy (24* 24 cm)
1 db laminált sakktábal lap- kicsi (16* 16 cm)

Felhőcske csoport:

A4- es
A4- es
A5- ös














Nagy bábok
Mágnestábla
Babzsák/ ZÖLD + FEHÉR, 16- 16 db (pályázat)
2 db sakktábla
2 db sakk készlet
sakkszőnyeg
sakkszőnyeg/ filc anyagból (kisebb)
1 db Kalandozás a sakktáblán- 4 éves kortól/ munkafüzet
1 db Foglalkozástervek füzet
1 db játékkártya készlet
1 db laminált sakktábla lap- nagy (24* 24 cm)
1 db laminált sakktábal lap- kicsi (16* 16 cm)

A4- es
A4- es
A5- ös

Bajza utcai óvoda:



Mágnestábla (pályázat)
Babzsák (pályázat) + füzetek

Készítette: Faddi Petra

A Minőségfejlesztés munkaközösség
2021-2022. évi munkájának értékelése

Az idei nevelési évre kitűzött főbb céljaink, feladataink:









A belső önértékelési ellenőrzések folytatása, BECS munkájának koordinálása
Szülői elégedettségmérés és a gyermeki igény-és elégedettségmérés lebonyolítása értékelése
Az óvoda telephelybővítéséből adódó feladatok: alapdokumentumok és tervezésinyilvántartási dokumentáció egységesítése
A szülői tájékoztatás hatékonyságának növelése az elégedettségmérések eredményeinek
tükrében
Belső továbbképzések szervezése, megvalósítása -tudásmegosztás
Szakmai munkaközösségeinkkel való együttműködés
Minősítések szakmai támogatása, mentorálás segítése
Innovatív „jó gyakorlatok” kidolgozása

Feladatok megvalósulásának értékelése
2021. aug. 1-től intézményünk egy újabb –Felsővárosi Óvoda - telephellyel bővült.
A 2021-22. évi kiemelt nevelési feladataink értékelése:
Az óvoda összevonásból adódó feladataink a következők voltak:




Alapdokumentumok átvizsgálása, egységesítése
Egységes ellenőrzési- értékelési rendszer kidolgozása
Tervezési, nyilvántartási dokumentumok egységesítése

A két óvoda gyakorlatát, szokásrendszerét, hagyományait kölcsönösen figyelembe véve és
tiszteletben tartva kerültek a közös dokumentumok kidolgozásra. Törekedtünk a tapasztalatcserére
és egymás gyakorlatának megismerésére, miközben az alapdokumentumaink kiegészítését
végeztük. A csoportokban használt dokumentumok egységesítése a nevelési év során,
folyamatosan történt. A használat során felmerülő nehézségeket az új kolléganőkkel folyamatosan
megbeszéltük, segítettük őket az átállásban. A Belső Ellenőrzési-Értékelési rendszer
szabályozásának kidolgozása, a hozzátartozó dokumentáció elkészítése folyamatban van.

Kiemelt célunk volt:
1. A szülők tájékozottságának növelése a gyermekek iskolai beválását támogató pedagógiai
munkánk (iskolára felkészítő munka) tekintetében. Hatékonyabb kommunikáció annak
érdekében, hogy a szülők megismerjék az óvónők felzárkóztató,- a lemaradó gyermekeket
segítő pedagógiai munkáját.

Igény mutatkozott ezeken a területen való fejlődésre, hiszen a szülői elégedettségmérés adatai alapján
a szülők e tekintetben valamelyest hiányosságot éreztek.
Kitűzött feladataink a következőképpen valósultak meg:


A heti tervek, „oktatási” feladatainak rövid tartalmát rendszeresen kifüggesztettük a
faliújságra a szülők számára. A kiírás szakmai igényességére néhány pedagógus esetében
nagyobb gondot kell fordítani a jövőben.



A szülői zárt csoportokban a tevékenységek megvalósulásáról havi rendszerességgel fotók,
kisfilmek kerültek megosztásra.



A szülői értekezleteken célunk volt a bővebb tájékoztatás a gyermekek iskolaérettségi
mutatóiról, felkészítő munkánk eredményeiről. Sajnos a csoportnaplók ellenőrzése során: a
„Szülői értekezletek főbb témái” bejegyzés alatt még mindig alig találtunk tájékoztatást
pedagógiai-fejlesztő tevékenységünket bemutató, esetleg a szülők szemléletformálását,
nevelési tanácsadást célzó témákat.
A szülői tájékoztatás hatékonyságának és szakszerűségének növelése a szülői
értekezleteken, fogadóórákon továbbra is feladatunk.
Szakmódszertani tudás felfrissítése, bővítése a gyermeki elégedettségi mutatók tükrében

2.


A Képességfejlesztés munkaközösséggel együttműködve az IKT eszközök helyi lehetőségeinek
feltérképezése, bővítésre források keresése megtörtént, a módszertani kiadvány
véglegesítésére a nyár folyamán készül el.



Belső szakmai továbbképzést szerveztünk a matematikai tapasztalatszerzés a zenei nevelés
műveltségterületeire fókuszálva, valamint kiegészítve a Boldogságprogram pedagógiai
elemeivel. Megismerkedhettek az óvónők a „Sakkjátszótér”, a „Színes hangszerek” innovatív
eszközeivel és a „Boldogságóra-program” technikáival, melyek hatékonyan alkalmazhatók napi
munkánk során. (Képességfejlesztés módszerei és a Tehetségfejlesztés munkaközösséggel
együttműködve)
Két sikeres NTP pályázat megvalósítása

3.


Pályázati forrásból fejlesztettük a tehetségműhelyek eszközellátottságát (padlórobotok,
digitális mikroszkópok, értékes taneszközök,..), valamint számos programmal gazdagíthattuk
tehetségfejlesztő munkánkat. (Nyílt napok, bemutatók, kirándulások, művész előadó
meghívása, családi rendezvények…) A műhelyvezetők és a pályázati felelősök nagyon sikeres
munkát végeztek. Az eszközbővítés lehetővé teszi, hogy a jövőben a nevelő-oktató munkánk a
gyermekek számára még hatékonyabbá, élményszerűbbé váljon.
Belső önértékelés

Az önértékelési folyamat idén a kezdő, és az új óvodánk kolléganőire, valamint a meghiúsult pedagógus
ellenőrzésekre fókuszált.
Az ellenőrzések idén már jelenléti formában valósultak meg.
A felelősök megtekintették az ellenőrzés dokumentumait, a látogatás megtörtént, elkészültek az
interjúk, a kitöltött kérdőívek is rendelkezésre állnak.
Az informatikai felületen, valamint az egyéni mappákban mindezek rögzítése kerültek.
A belső dokumentumaink két évenkénti intézményi szintű komplex ellenőrzése jövőre válik
esedékessé.
A belső önértékelés kapcsolódó dokumentumok a mellékletben találhatók.

Belső továbbképzések –tudásmegosztás


Májusban megvalósult az általunk kidolgozott Gyermeki igény-és elégedettségmérés
módszertani bemutatása azoknak, akik még nem vettek részt ezen korábban.



Belső szakmai továbbképzést szerveztünk a matematikai tapasztalatszerzés a zenei
nevelés műveltségterületeire fókuszálva, valamint kiegészítve a Boldogságóra-program
pedagógiai elemeivel. Megismerkedhettek az óvónők a „Sakkjátszótér”, a „Színes
hangszerek” innovatív eszközeivel és a „Boldogságóra-program” technikáival, melyek
hatékonyan alkalmazhatók napi munkánk során. Az óvónők interaktív részesei lehettek a
játékokos tevékenységeknek, kipróbálhatták a színes hangszereket, megmérettették
magukat a „sakkjátszótéren” is. Nagyon jó hangulatú, tartalmas programnak értékeljük a
belső képzést.(Képességfejlesztés módszerei és a Tehetségfejlesztés munkaközösséggel
együttműködve)
Partneri elégedettség - kérdőíves mérés

Kuruc v. t. és Bajza u. Óvoda: A 2021-22. nevelési év szülői elégedettségi mérésének eredményét
pozitívnak értékeljük, hisz a megkérdezett szülők több, mint 80%-a úgy érzi, hogy teljes mértékben (5
pont), vagy többnyire (4 pont) elégedett óvodánkkal, a pedagógusok munkájával. A mérés alapján
kiemelkedő területként értékeljük a néphagyományok megjelenítését pedagógiai munkánkban,
valamint a szülői elvárások teljesülését. (a mérés részletei a mellékletben)
Felsővárosi Óvoda: Kiemelkedő eredmény született a fejlesztő munkára, a pedagógusok képzettségére,
és az óvodai programokra vonatkozó kérdésekben. Ezek 92%-os eredményt jelentenek. Fejlesztendő
terület a tehetséggondozás, hiszen megszűntek tehetségműhelyek, és szünetelt a pandémia miatt.
Fontos feladat a következő tanévtől a tehetséges gyermekek differenciált fejlesztése, és a
pedagógusok hatékonyabb kommunikációjának javítása. A pedagógusok személyében történő
változások a következő tanévtől várhatóan javulást fognak eredményezni ezutóbbi tekintetében.
Összességében elmondható, hogy a mérések eredményei megerősítették, hogy intézményünk és
pedagógia munkánk megítélése pozitív, de a további fejlődés néhány területen szükségszerű.
A mérés eredménye alapján a következő évi fejlesztési tervünk három kérdésre fókuszálva készítjük
el:


Az intézmény eredményesen segíti a lemaradó gyermekeket. Ezzel csak a szülők 44%- a
elégedett teljes mértékben, valamint szülők 22%- a úgy nyilatkozott, hogy nincs ebben a
témában információjuk. (Kuruc-Bajza)



A szülők kisebb %- ban érzik úgy, hogy a pedagógusok rendszeresen szerveznek vonzó óvodai
programokat a gyermekeknek, valamint, hogy a pedagógusok felismerik a gyermekek
problémáit, tanulási nehézségeit, és képesek segítséget nyújtani. (Kuruc-Bajza)



A tehetséges gyermekek differenciált fejlesztése, és a pedagógusok hatékonyabb
kommunikációjának javítása. ( Felsővárosi Óvoda)

A válaszok a fenti kérdésekben is többnyire pozítívak, de valamelyest elmaradnak a többi
területtől.

Mérés-értékelés
Gyermeki igény- és elégedettségmérés
Az eredmények alapján elmondható, hogy a gyermekek örömmel vettek részt a játékos mérésben,
együttműködőek, lelkesek voltak, szeretnek oviba járni.
A legkedveltebb tevékenységek: a természetben végzett tevékenységek, mint a kirándulás, mozgás,
udvari játék, környezeti tevékenységek, valamint a csoportszobai játék.
A kevésbé kedveltek: az ünnepekhez kapcsolódó szereplés, a matematikai tapasztalatszerzés, és az
énekes tevékenységek. (a mérés részletei a mellékletben)
Az eredményekhez kapcsolódó szakmai feladatok kijelölése a jövő tanév pedagógiai terveiben meg
kell, hogy jelenjenek.
A gyermek fejlődésének nyomon követése:
„A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció” vezetése minden csoportban folyamatos.
A mérőlapokon a kompetencia területek értékeinek összesítése megtörtént. A képességfejlődés
mutatóinak csoportszintű értékelését, az eredmények számszerű összegzését elvégeztük. Az
eredmények intézményi szintű összevetése 2022-23. nevelési évben (3 évente) lesz esedékes.
Összességében elmondható, hogy intézményünk bövülése sok váratlan feladatot és még több új célt
eredményezett. Örömünkre szolgált, hogy a mérések és a szóbeli visszajelzések alapján, intézményünk
megítélése továbbra is pozitív, melyet a beiratkozási adatok is megerősítenek. Kitűzött céljaink
megvalósultak, pozitív eredménnyel zártuk az idei nevelési évet.
A jövőben is feladatunk a beolvadó Felsővárosi Óvodával kialakított támogató, konstruktív
együttműködés folytatása, a minőségi szakmai és munkatársi kapcsolat erősítése.
Végül megköszönöm a munkaközösségünk tagjainak egész éves felelősségteljes munkáját.

Kiskunhalas, 2022. június 7.

Lengyel Erika
Minőségfejlesztés- munkaközösség vezetője

Melléklet

MÉRÉSI EREDMÉNYEK 2021-22.
Partneri elégedettség - kérdőíves mérés

Szülői elégedettségmérés- kérdőívek értékelése
Kuruc vitézek téri intézmény 2022. 06. 06.

Kérdések
1. Az óvoda megfelelt az
elvárásaimnak.
2. Szívesen, örömmel jár
gyermekem óvodába.
3. Az óvoda ünnepei, szokásai,
tevékenységei támogatják a
népszokások megismerését.
4. Lehetőségem volt betekinteni
gyermekem óvodai életébe.
5. Időben értesítést kapok az óvodai
programokról, szülői
értekezletekről.
6. Az intézmény eredményesen
segíti a lemaradó gyermekeket.
7. Az óvodában lehetőség van a
tehetséges gyermekek differenciált
fejlesztésére.
8. Gyermekem fejlődésével
kapcsolatban megfelelő
tájékoztatást kapok.
9. A pedagógusok rendszeresen
szerveznek vonzó óvodai
programokat.
10. A pedagógusok felismerik a
gyermekek problémáit, tanulási
nehézségeit és képesek segítséget
nyújtani.
11. A pedagógusok személyisége
támogatja gyermekem
személyiségfejlődését.
12. Az óvodapedagógusok
kommunikációját kölcsönös
megbecsülés, együttműködésre
való törekvés jellemzi.
13. Az óvodapedagógusok
munkájuk során figyelembe veszik
gyermekem előzetes tudását,
életkori sajátosságait.

2
többnyire
nincs így

1
egyáltalán
nem ért
egyet

5
teljesen
egyetért

4
többségében
így van

3
általában
igaz

0
nincs
információm

73%

22%

5%

64%

24%

10%

82%

15%

3%

75%

15%

10%

73%

17%

7%

3%

44%

24%

7%

3%

68%

22%

3%

7%

68%

20%

10%

2%

61%

22%

15%

2%

61%

20%

12%

2%

73%

15%

12%

71%

22%

7%

71%

24%

5%

2%

22%

5%

14. Az óvoda fejlesztő munkája
támogatja gyermekem iskolai
felkészültségét.
15. Az intézménnyel elégedett
vagyok, jól képzett pedagógusok
magas színvonalon végzik
munkájukat.
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10%

68%

27%

5%

2%

2%

Az idei nevelési évben is megkapták az iskolába menő gyermekek szülei azt az elégedettségi
kérdőívet, melyen anonim módon kinyílváníthatták véleményüket az intézményünkben tapasztalt
szakmai munkánkról. Ezek a visszajelzések számunkra nagyon fontosak, hiszen ez alapján értékeljük
eddigi munkánkat és tervezzük meg további faladatainkat.
A Bóbita Óvoda Kuruc vitézek téri óvodájában hat csoportban kerültek a kérdőívek kiosztásra.
60 kiadott kérdőívből 41 érkezett vissza, azaz 68% !
Csoportok, kiadott kérdőívek száma, visszaérkezett kérdőívek száma:
PITYPANG: 7 db- ból 6 db, azaz 86%
MARGARÉTA: 7 db- ból 2 db, azaz 29%
SZIVÁRVÁNY: 16 db- ból 12 db, azaz 75%
NYUSZI: 3 db- ból 1 db, azaz 33%
CSERESZNYE: 13 db- ból 11 db, azaz 85%
FELHŐCSKE: 14 db- ból 9 db, azaz 64%
Óvodai szinten, valamint csoportonként is megtörtént a kiértékelés. Az óvodai kiértékelést az
alábbiakban százalékos arányban, táblázatban foglaltuk össze!
Az alábbi „területeket” értékelték százalékos arányban legmagasabban a szülők:
1. Az óvoda ünnepei, szokásai, tevékenységei támogatják a népszokások megismerését. A válaszadók
82%- a ért ezzel egyet.
2. „Lehetőségem volt betekinteni gyermekem óvodai életébe.” Ezt 75%- ban értékelték a szülők.
3. 73% ban az óvoda megfelelt a szülők elvárásainak, szintén 73%- ban időben értesítést kaptak az
óvodai programokról, szülői értekezletekről, és szintén 73%- ban elismerték, hogy a pedagógusok
személyisége támogatta gyermekük személyiségfejlődését.

Az alábbi „területeket” értékelték százalékos arányban legalacsonyabban a szülők:
1. Az intézmény eredményesen segíti a lemaradó gyermekeket. Ezzel csak a szülők 44%- a értett
egyet, és erről a szülők 22%- a úgy nyilatkozott, hogy nincs ebben a témában információjuk.
2. A szülőknek csak 61%- a szerint szerveznek a pedagógusok vonzó óvodai programokat a
gyermekeknek, és szintén 61%- a a válaszadóknak gondolja úgy, hogy a pedagógusok felismerik a
gyermekek problémáit, tanulási nehézségeit, és képesek segítséget nyújtani.
Ez a hat csoport átlagát mutatja, a csoportonkénti kiértékelés más képet mutat.
A NYUSZI csoport például nagyon nehezen értékelhető, hiszen egy kérdőív áll rendelkezésre, és
minden kérdésre 100% osan a legpozitívabb választ adja, hogy teljesen egyetért.
A MARGARÉTA csoport két kérdőíve is ezért nehezen értékelhető.
A PITYPANG csoportban értékelték a legpozitívabban a pedagógiai munkát, hiszen minden kérdésre
100% -osan a legpozitívabb választ adták a szülők, abban a kérdésben oszlott meg a válaszok aránya,

hogy „Az intézmény eredményesen segíti a lemaradó gyermekeket.” Csak 17 % értékelte ezt úgy,
hogy nincs információja erről.
A FELHŐCSKE csoportban a legmagasabb százalékos arányban, 87%-ban értékelték pozitívan azt,
hogy „Lehetőségük volt betekinteni gyermekük óvodai életébe.” Legalacsonyabban, 45%-ban
értékelték úgy, hogy „Az intézmény eredményesen segíti a lemaradó gyermekeket.” Itt is
megfigyelhető, hogy a szülők 11%- a értékelte ezt úgy, hogy nincs információja erről.
A SZIVÁRVÁNY csoportban a legmagasabb százalékos arányban, 92%-ban értékelték pozitívan azt,
hogy „Az óvoda ünnepei, szokásai, tevékenységei támogatják a népszokások megismerését.”
Legalacsonyabban, 50%-ban értékelték úgy, hogy „Az intézmény eredményesen segíti a lemaradó
gyermekeket.” Itt is megfigyelhető, hogy a szülők 17%- a értékelte ezt úgy, hogy nincs információja
erről. Azt is csak 50%- ban gondolták úgy, hogy „ A pedagógusok rendszeresen szerveznek vonzó
óvodai programokat a gyermekeknek. „
A CSERESZNYE csoportban a legmagasabb százalékos arányban, 90%-ban értékelték pozitívan azt,
hogy „ Az óvoda ünnepei, szokásai, tevékenységei támogatják a népszokások megismerését.”
Legalacsonyabban, 28%-ban értékelték úgy, hogy „Az intézmény eredményesen segíti a lemaradó
gyermekeket.” Itt is megfigyelhető, hogy a válaszadó szülők 36%- a értékelte ezt úgy, hogy nincs
információja erről.
Abban, hogy a válaszadók alacsonyabban értékelték azt, hogy „ A pedagógusok rendszeresen
szerveznek vonzó óvodai programokat a gyermekeknek.”, szerepe lehet annak, hogy hosszú ideig a
pandémia miatt ez nem is volt lehetséges. Ami megfigyelhető, hogy viszonylag magas százalékban
nyilatkoztak úgy a szülők hogy arról, hogy az intézmény eredményesen segíti a lemaradó
gyermekeket, nincs információjuk.

Faddi Petra (Minőségfejlesztés mk. tag)

SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉG
MÉRÉSE

ÉRTÉKELÉS – FELSŐVÁROSI ÓVODA

KÉSZÍTETTE: SZŐKÉNÉ PATAKI MÁRIA
2022.06.05

Szülői elégedettségi kérdőívek összesítése
Szőlő csoport
Ebből a csoportból az idei tanévben 5 gyermek megy iskolába, ezért 5 kérdőív lett kiadva, és ennyi is
érkezett vissza. A három év alatt sok változás történt a pedagógusok személyét illetően. Három óvónő
hagyta el a csoportot, így nem volt meg a kellő stabilitása, a szokás és szabályrendszere ennek a
csoportnak. Ennek eredménye érezhető a kérdőívek gyenge eredményén is. Nem volt kedvező ez az
időszak a covid miatt sem. Ennek ellenére fontos, hogy a későbbiekben nagyobb hangsúlyt fektessünk
ennek a csoportnak, és óvodánknak a szülők általi megítélésére, eredményességünkre. Az elmúlt
tanévek eredményeihez képest is sokkal gyengébb eredmények születtek.
Három olyan terület volt, ahol 5ből 4-en teljesen elégedettek, egy szülő ezekre a kérdésekre is
általában igaz választ adott. Ezek a 9. 14. és 15. kérdések. Ezek a fejlesztő munkára, a pedagógusok
képzettségére, és az óvodai programokra vonatkozó kérdések. Ezek 92%-os eredményt jelentenek.
Megfelelő eredményt adott még a 3. 11. és 12. kérdés. Ezek 88%-os eredményt kaptak. A
hagyományőrzés, a pedagógusok személyiségfejlődést támogató attitűdje, és a kommunikációra
vonatkozó kérdések.
A többi terület sajnos a fejlesztendő területek kategóriába sorolhatóak az eredmények alapján. 60%os az eredmény, covidnak köszönhetően a 4. kérdés, egyértelműen nem volt betekintésre lehetőség.
Hasonlóan gyenge, 64% a 10. kérdés, vélhetően a sok óvónő cserével is magyarázható.
Tehetségműhelyeink szűntek meg, és nem volt lehetőség megtartani, a 7. kérdés eredménye ezt
tükrözi. 72%. Szintén 72% a 6. kérdés eredménye. 80%-os az 1. kérdés, és a 2. ;5. ;8. ; 13. ;kérdés 84%kal éppen kicsústt a megfelelő kategóriából.
Szamóca csoport
Kiemelkedő területe ennek a csoportnak sem volt a kérdésekre adott válaszok eredményei alapján.
Ugyanúgy érintett volt a pedagógusok cseréjében, és a covidos időszakban, mint a másik csoport. 18
kiadott kérdőívből 15 érkezett vissza. A 7. és 12. kérdések kivételével minden terület a megfelelőnek
ítélt kategóriába sorolható.
Fejlesztendő területek: Tehetséges gyermekek differenciált fejlesztése, és a pedagógusok
kommunikációja. A pedagógusok személyében történő változások a következő tanévtől várhatóan
javulást fognak eredményezni ebben a csoportban.

Összességében:
Mindkét csoportnál fejlesztendő terület a tehetséggondozás, érthető okokból. Megszűntek
tehetségműhelyek, és szünetelt a covid miatt. Fontos feladatunk a következő tanévtől a
tehetséggondozás erősítése. Összességében elmondható, hogy sok feladat vár ránk az elkövetkező
években, hogy jobb, hatékonyabb munkát tudjunk végezni. Törekednünk kell a kollektíva stabilitásának
visszaállítására, és a pedagógiai munkánk láthatóbbá tételére.

Gyermeki igény- és elégedettségmérés
A gyermeki tevékenységek kedveltségének felmérése idén öt (középső) csoport esetében megtörtént.
Ennek eredményeit az érintett csoportok óvodapedagógusai beépítik a munkájukba konkrét
fejlesztési feladatok formájában. A mérés értékelését és a további teendőket a csoportnaplóban is
rögzítik az óvónők.
Az eredmények alapján elmondható, hogy a gyermekek örömmel vettek részt a játékos mérésben,
együttműködőek, lelkesek voltak. Szeretnek oviba járni.
A legkedveltebb tevékenységek: a természetben végzett tevékenységek, mint a kirándulás, mozgás,
udvari játék, környezeti tevékenységek, valamint a csoportszobai játék.
A kevésbé kedveltek: az ünnepekhez kapcsolódó szereplés, a matematikai tapasztalatszerzés, és az
énekes tevékenységek. Sajnos a két utóbbi tevékenység a tavalyi mérések során sem szerepelt jól,
tehát továbbra is van ezen a területen tennivalónk.
Pozitívum azonban, hogy a kevésbé kedvelt tevékenységeket is mindössze 20-25%-ban mértük.
(Csoportonként 4-5 gyermek) Mégis feladatunk, hogy eredményre reagáljunk, s tegyünk annak
érdekében, hogy ezeken a területeken is minél többen jól érezzék magukat.
A Kívánságtündérhez intézett kívánságok mindössze 1-2 esetben megvalósíthatók, de többen
említették idén is az udvari játékok hiányát. Továbbra is várjuk az esetleges pályázati lehetőségeket e
tekintetben is.
A gyermek fejlődésének nyomon követése

„A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció” vezetése folyamatos.
A mérőlapokon a kompetencia területek értékeinek összesítése a nevelési év végén, minden
csoportban megtörtént. A képességfejlődés mutatóinak csoportszintű értékelését, az eredmények
számszerű összegzését elvégeztük. Az eredmények intézményi szintű összesítése, komplex értékelése
2022-23. nevelési évben lesz esedékes. (3 évente)

Belső Önértékelés eredményei

Belső Önértékelési Csoport
Az intézményi dokumentumok ellenőrzésének eredménye 2021/2022. tanév
A 2021-2022. tanévben is a belső önértékelési csoport tagjaival folyamatosan végeztük az
intézményi dokumentumok ellenőrzését, melynek során a csoportnaplókat, az egyéni fejlődési
naplókat és a látogatásra készült tevékenység tervezeteket értékeltük előre kidolgozott
szempontok szerint. Ezekről jegyzőkönyveket készítettünk.
Ebben a tanévben a Felsővárosi Óvoda pedagógusai, az újonnan érkező óvónők, illetve a
valamilyen okból elmaradt ellenőrzések kerültek sorra.
Tanév elején a dokumentációkkal kapcsolatos tájékoztatást, elvárásokatt mindenki megismerte.

Az új kolléganők ebben a nevelési évben ismerték meg alapdokumentumainkat (Pedagógiai
program, Házirend, SZMSZ, csoportnapló, egyéni fejlődési napló). A felmerült problémák,
hiányosságok nagy része ezekre vezethető vissza, melyeket egyénileg megbeszéltünk.
A dokumentációk ellenőrzése során az alábbiakat tapasztaltuk:
Csoportnapló:
A gyermekekre vonatkozó statisztikai adatok, ezekben történő változások jelölése sokszor
hiányos, vagy elmarad.
Egyes tevékenységek megnevezése pontatlan. Pl.: Külső világ tevékeny megismerése,
matematikai tartalmú tapasztalatok. Nem környezeti tevékenység! A másik pl. nem vizuális,
hanem: Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka. A csoportnaplóban benne van a helyes
megnevezés.
A témakör megnevezését sokan elfelejtik. Pl. Tavasz, Testünk vagy Közlekedés.
Módszertani hiányosság az anyag, technika megnevezése a Rajzolás, festés, mintázás,
kézimunka tevékenységnél.
A célok meghatározása módszertanilag kifogásolható. A tartalom leírása pontatlan, hiányos,
ritkán jelenik meg a motiváció, eszközhasználat, a játékosság.
A fejlesztési területek jelölése általános, sokszor ismétlődő. Nem tükrözi a komlpexitást. Nem
mindig az adott tevékenységre tervezett.
A differenciálási lehetőségek nem mindig kellően átgondoltak.
A reflexiókból esetenként hiányzik az elemző-értékelő látásmód. Fontos lenne, hogy a reflexió
tartalma a tervező munkától a megvalósításon keresztül a célok eléréséig tartson. Nem a
tevékenységet kell leírni, hanem „mit, miért, hogyan, milyen eredménnyel értem el”.
A csoport életéről szóló bejegyzések megfelelőek.
A saját megfigyelések, pl. kísérletek, egyéni fejlesztések sokszor hiányosak.
A féléves nevelési tervek és azok értékelése az intézményi elvárási rendszer szerint a
gyermekekre íródjon. Differenciálás esetén monogrammal kell jelölni a gyermekeket.
A szülői értekezletek utólagos dokumentálása sok esetben hiányos. Nem jelennek meg az
értekezletek tartalmai között fontos, az aktualitásokon túlmutató témák, melyekkel a szülők
szemléletét szeretnénk formálni, vagy a csoportban jelentkező problémákra, nevelési
helyzetekre reagálunk, adunk tanácsot.. Pl.: digitális eszközök aranyos használata, veszélyei,

az iskolaérettség kritériumai, a ráhagyó nevelés veszélyei, az óvodai események, megvalósított
programok tapasztalatai, stb. A szülői értekeleteken éljünk annak lehetőségével, hogy
pedagógiai ismereteinkkel, szakmai tudásunkkal segítséget nyújtsunk a szülőknek nevelési
kérdésekben, szemléletformálásban.
Egyéni fejlődési napló:
A fogadóórák megtartása kötelező, lehetőséget kell biztosítani a szülőknek a gyermek
fejlődésével kapcsolatos megbeszélésre. A hiányosságok mellett építsünk a pozitívumokra is a
gyermek személyiségével kapcsolatosan. Ezeket is jelöljük a gyermek egyéni fejlődési
naplójában.
Az egyéni fejlődési naplók vezetése rendszeres. A tényfeltárás jó, viszont az intézkedések,
feladatok sok helyen hiányoznak. A dokumentum megnyitásának idejét mindig fel kell tüntetni.
A csoportösszesítőket (egyéni fejlődési naplóban feltüntetett értékelés összegzése) nem kaptuk
meg, kérjük azok pótlását.
Heti tervek a faliújságon:
Az öltözőkben a faliújságra kihelyezett heti terv időben kerüljön ki, lehetőség szerint hétfői
napon. A tervezett tevékenységek megfogalmazása legyen szakmai, a legfontosabb tartalmakat
megnevező, a szülők számára is érthető. Ha tudják milyen ismeretek átadása a célunk, (pl. a
síkidomok felismerése, megnevezése, jellemző tulajdonságaik -csúcsok, oldalak, hasonló
formájú tárgyak azonosítása,…)szerencsés esetben otthon is kiegészülhet az óvodai
ismeretnyújtás az adott témában.
Tevékenységtervek:
Az önértékelési látogatáshoz készült tervezetek között találtunk igényes, jól átgondolt
dokumentumot is és nagyon szakmaiatlan munkát is.. A kolléganőket, akiknek a tervezés
nehézséget okoz, kérjenek segítséget, nézzenek utána a módszertani kiadványokban.
Örülünk, hogy az ellenőrzések során szakmai értékelésünket, támogató javaslatainkat
elfogadták az érintettek és javították a jelzett hibákat. Köszönjük, hogy a határidőket mindenki
betartotta.
Javaslat: Az IKT használat, az új módszerek, innovációk beépítése gyakrabban jelenjen meg a
tervekben! (Sakkjátszótér, Padlórobotok, Színes hangszerek, Mozgáskotta, IKT eszközök).
Éljünk a sok új, hatékony pedagógiai lehetőséggel, használjuk ezek változatos eszközeit.
Lapozzuk a témában jártas kolléganőink által készített módszertani segédanyagokat, melyek
segítenek az innovatív módszerek gyakorlati alkalmazásában.

A korábbi ellenőrzésekhez képest fejlődést tapasztaltunk a dokumentumok vezetése terén. A
felsorolt hiányosságok kisebb súllyal bírtak, mint az előző években, de reményeink szerint, ezek
feltárásával és javításával, a magasabb szintű pedagógiai munkát segítjük.

Készítette: Zsigmond Márta
Belső önértékelési csoport vezetője
2022. 06. 08.
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TEHETSÉGFEJLESZTŐ MUNKAKÖZÖSSÉG
ÉVES MUNKATERV ÉRTÉKELÉSE
2021-2022

A munkaközösség 2021-22 es tanévre tervezett munkaterve alapján a következő
tevékenységeket valósítottuk meg sikeresen, melyekről havi bontásban számolok be.
Szeptember:
o Műhelyvezetők segítségével a tehetségműhelyeket berendeztük, szépítettük, a megfelelő
tárgyi feltételeket biztosítottuk a tevékenységekhez
o A Felsővárosi Óvoda „Tudóska” tehetségműhely is csatlakozott a „Magonctanoda”
természeti tehetségműhely tevékenységei közé megtartva egyéni programjaikat. A
dokumentációkat az intézményi tehetségdokumentációkhoz igazítottuk.
o A csoportvezető óvónők által azonosított gyermekeket (anamnézis, egyéni fejlődési lap,
Difer eredmény, óvónők megfigyelései, tapasztalatai, véleménye alapján) a gardneri
tehetségterületek szerint diagnosztizáltuk a tehetségműhelyekbe.
o A műhelyvezetők az érdeklődő, kreatív, az átlagtól magasabb adottságokkal rendelkező kis
tehetségek kiemelkedő képességű gyerekeket beválogatták: megfigyelés, teszt, feladatlap,
a „Ryens” féle becslési skála alapján.
- Csengő-bongó zenei műhely: 10 gyermek
- Csengő-csiribiri pályázatos művészeti műhely: 10 gyermek
- Csiribiri – művészeti műhely: 7 gyermek
- Fészkelő – dráma műhely: 7 gyermek
- Fürkész – természeti műhely: 10 gyermek + 4 gyermek + Tudóska 7 gyermek
- Észkerék – logikai-matematikai műhely: 7 gyermek
- Jóllét cseppek – dráma műhely: 7 gyermek
o A műhelyvezető pedagógusok elkészítették a saját műhelyterületüknek megfelelő komplex
éves tehetséggondozó programjukat: erős, gyenge területek és a megfelelő légkör
kialakításának figyelembevételével.
o Sikeres NTP pályázatokat valósítottunk meg
- NTP-SPEC-21: „Nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta!...” program
megvalósítása a Fürkész és Csengő-csiribiri műhelyekben 60 órás gazdagító
tehetségfejlesztő program keretében, melynek része volt szülőknek tehetség
tanácsadás, kirándulás és közös rendezvény is.
Felelős: Szeriné Ferencsik Yvette - intézmény vezető
Szemerédi Tünde - tehetségfejlesztő mesterpedagógus
Műhelyvezetők: Kamara Ildikó, Szőkéné Szűcs Éva, Dávodi Zita,
Varga Vera óvodapedagógusok
- NTP-TSZM-21:
„Tehetségre
programozva”Robotika
az
óvodai
tehetségfejlesztésben. A tehetségműhelyekbe járó gyerekek a digitális
kompetenciáit fejlesztve a saját tehetségük területén tartalmilag magasabb
tudásszint elérését céloztuk meg játékos robotok segítségével
Felelős: Szeriné Ferencsik Yvette - intézmény vezető
Lengyel Erika – intézményvezető helyettes
Szemerédi Tünde - tehetségfejlesztő mesterpedagógus
o Tehetség - Szülői értekezletet tartottunk, melynek célja a tájékoztatás mellett tehetség
tanácsadás is volt.
Téma: tehetségműhelyek bemutatkozása, gyermekek besorolása a tehetségműhelyekbe
Időpont: 2021.09.29. szerda, 16,30 óra
o Képzésen vett részt: Hardiné Grizák Ivett – „Bevezetés a jóllét tudományába” címmel

Október:
o A műhelyekben megkezdtük a fejlesztő, támogató tevékenységeket
o Műhelyek hetirendje:
hétfő: „Fészkelő”- dráma magoncműhely
kedd: „Csiribiri – művészeti magoncműhely”
szerda: ”- Csengő-bongó” zenei magoncműhely és
„Fürkész” természeti magoncműhely
csütörtök: „Észkerék – logikai-matematikai magoncműhely
„Tudóska-Fürkész” – természeti magoncműhely
Január:
o Team megbeszélés keretében a műhelynaplók és féléves dokumentációkat
elkészítettük
o Pedagógus továbbképzésen vehettek részt intézményünk mind három óvodájának
pedagógusai. A képzés három részből állt.
- Sakkjátszótér komplex fejlesztő program megismertetése
- Színes hangszerek és innovációs zenei módszerekkel ismerkedés
- A „Boldogság – jóllét” saját életünkben
Március:
o Matehetsz által szervezett online tehetségpont workshopon vettünk részt
- Létezik-e spirituális intelligencia?
Előadó: Fuszek Csilla
Időpont: 2022.03.03.
Résztvevők: Szeriné Ferencsik Yvette intézményvezető
Szemerédi Tünde tehetségfejlesztő mesterpedagógus
Április:
o Matehetsz által szervezett online tehetségpont workshopon vettünk részt
- Motivációs vizsgálatok a tehetséggondozás folyamatában
Előadó: Dr. Habil Páskuné Kiss Judit
Időpont: 2022. 04. 07.
Résztvevők: Szemerédi Tünde tehetségfejlesztő mesterpedagógus
Szőkéné Szűcs Éva zenei tehetség műhelyvezető
Június:
o 2022.06.01. „Magonc – nap”- műhelyek közös játékos évzárója. A 3 óvoda nyolc
tehetségműhelye adott egy kis ízelítőt a szülőknek, hozzátartozóknak a
tehetségterületüknek megfelelő játékos tevékenység bemutatása során. Lehetőség
nyílt minden műhely kipróbálásra is. Emléklappal, kis ajándékkal búcsúztattuk kis
magoncainkat. Tehetség - útlevet az idei tanévben 4 gyermeknek tudtunk átadni. A
programot vendégséggel zártuk.
o Az idei tanévre tervezett „Csengő-bongó” Zenei Eszköztárt Szőkéné Szűcs Éva és
Dávodi Zita tehetségműhely vezetők elkészítették.
o A Digitálisan vezetett műhelynaplókat június végéig kinyomtatjuk.
o Az NTP pályázatok beszámolóit június végéig elkészítjük, a felületre feltöltjük.

Felelősök: Szeriné Ferencsik Yvette, Lengyel Erika, Szemerédi Tünde és a
programokban résztvevő műhelyvezetők
A Pedagógiai Programunkhoz kapcsolódó Tehetségprogram felülbírálását és a szülői kérdőívek
elkészítését átütemeztük a következő tanévre.
Indok: A két sikeres és nagy volumenű tehetségpályázat tevékenységeinek megvalósítása
rengeteg időt és szervező munkát igényeltek, s inkább ezek magasabb szintű megvalósítására
törekedtünk.

Kiskunhalas, 2022.06.08.

-----------------------------------------------Szemerédi Tünde
Tehetségfejlesztő munkaközösség vezető

-------------------------------------------------Szeriné Ferencsik Yvette
intézményvezető

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde

OVI ÚJSÁG A NETEN MUNKAKÖZÖSSÉG
BESZÁMOLÓJA
A 2021-2022. NEVELÉSI ÉVRŐL

Csehó-Kovácsné Sáfrán Szilvia
munkaközösség vezető

Ovi újság a neten munkaközösség beszámolója
a 2021-2022. nevelési évről

Munkaközösségünk egyik kiemelt feladata jelenlegi és leendő óvodás, illetve
bölcsődés

gyermekek

szüleinek

tájékoztatása,

az

információszerzés

megkönnyítése, valamint átfogó kép nyújtása intézményünk sokszínűségéről.
Az előző tanévben bevált formák (egyes programok rövid videókban való
bemutatása) az idén is jól hasznosultak, hiszen a járványhelyzet alakulása még
mindig kihatással volt a nagylétszámú rendezvények esetében. Számos program
nem vagy nem a megszokott formában valósulhatott meg.
A tanév során a munkaközösségi tagok ötleteikkel, javaslataikkal, konkrét
vállalásaikkal (cikkek írása, fotózás, szülők, kollégák bevonása) tették lehetővé a
honlap eredményes működtetését. Mindenki igyekezett a hozzá közel álló témával
színesíteni az összképet.
Rendszeresen gyűjtötték és küldték az óvoda honlapjára felkerülő cikkeket,
anyagokat, képeket. Figyelembe vették és igazodtak a honlap készítés tartalmi és
formai sajátosságaihoz, követelményeihez.
Továbbra is jól működött a korábban bevezetett jóváhagyási folyamat betartása.
A Felsővárosi Ovival való együttműködésünk gördülékenyen zajlott. Ésik Anita
új tagként aktívan kapcsolódott munkánkba. Készségesen küldte a Felsősök
színes életéről, programjairól írt cikkeket, elkészült fotókat. Tagintézményükben
összefogta, koordinálta ezt a munkát, összehangolta a két honlap működtetését.
Csoportbemutatkozó szövegek, képek módosítása, új dolgozók adatainak,
fényképének feltöltése megvalósult.

Elkészültek az aktualitásokról a rövid, képekkel illusztrált cikkek, beszámolók,
videófelvételek.
Segítségünkre voltak szülők és munkaközösségünkbe nem tartozó óvó nénik is,
köszönjük a tőlük érkezett írásokat, fotókat!
Igyekeztünk érdekes, szülőket, gyermekeket, pedagógusokat egyaránt érintő
témákra felhívni a figyelmet.
Köszönetet mondunk Németh Zoltán rendszergazdának, aki feltöltötte írásainkat
óvodánk honlapjára.
Célkitűzésünk, hogy továbbra is fontos, pontos információkkal lássuk el a
honlapra látogatókat, hogy minél inkább betekintést nyerhessenek ezzel
intézményünk életébe. Szeretnénk örömet szerezni a szülőknek, családtagoknak
azzal, hogy felfedezhetik gyermekeiket írásainkban, képeken, videókon.

Kiskunhalas, 2022. június 8.

Csehó-Kovácsné Sáfrán Szilvia
munkaközösség vezető

BÖLCSÖDEI NVELÉS ÉVES MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE
2021-22.
Az év kihívásai: alkalmazkodás, igényekhez igazodó szakszerű támogatás, folyamatosság,
aktivitás, következetesség. Ezek motiválták munkánkat az elmúlt hónapok során.
Júniusban szülői értekezletet tartottunk, melyen megismertettük az új beiratkozók csoportba
sorolását, házirendet, megterveztük a beszoktatást.
Augusztusban előkészítettük a gyermekek fogadásához szükséges eszközöket, megfelelő
mozgásteret alakítottunk ki számukra.
A szülők részére kiadtuk a nyilatkozatokat, adatszolgáltató nyomtatványokat.
Szeptemberben a szülővel történő beszoktatás alatt ismerkedtünk a gyerekekkel, fokozatosan
bevezettük őket a bölcsődei szokásokba.
Kihelyeztük a napirendet, a gondozási sorrendet saját kisgyermeknevelői rendszerben, ülés- és
fektetési rendet készítettünk.
Anamnézist vettünk fel, megnyitottuk a törzslapokat, melyeket elküldtünk a védőnőnek.
Sétát tettünk az óvodai Aprók vásárán, elcseréltük a magunkkal vitt gyümölcsöket.
Hetitervet készítettünk a szervezett tevékenységek tervezéséhez a napirendbe illeszkedve.
Támogattuk az anya-gyermek elválásának folyamatát, a beszoktatást folyamatosan
dokumentáltuk.
Szülőkkel közösen részt vettünk az óvodai Márton napi vigadalomban, mely népszerű főleg
azok számára, kinek a nagyobb gyereke ide jár óvodába.
A farsangi időszakban Mackó-napot tartottunk, a mókáról videót töltöttünk fel a szülők
számára. Az óvodai Kisze bábon elhelyeztük a bajt, a betegséget.
A tél végén Bölcsődei napot tartottunk, az óvónők részére, az óvodához közeledés jegyében,
mely mindkét részről pozitív érzéseket ébresztett, érdeklődés befogadás jellemezte. Szeretnénk
hagyományt teremtetni, minden évben a leendő kis csoportos óvónénik számára 1 nap bölcsődei
vendéglátással.
A bölcsőde orvossal közvetlen együttműködést építettünk ki, a gyermekek egészségének
megőrzése, a megelőzés terén. A törzslapok bejegyzései a folyamatos munkát tükrözik.
1 esetben fogadtunk gyermeket a gyermekjóléti szolgálat közvetítésével. A gyermekek fejlődési
összefoglalójából, a szülők számára üzenetet készítünk a családi füzetbe.
Az egység kisgyermeknevelőink megbeszélésén az aktuális szervezési feladatokat vitattuk
meg: mint szabadság, munkarend összehangolása, programok előkészítése, módszertani
kérdések.
A Kormányhivatal ellenőrzésére került sor, melyre a megadott szempontok alapján készítettük
elő a dokumentációt. Az ellenőrzés során fellelt néhány hiány pótlása megtörtént. A még
hiányzó megrendelt eszközök megérkeztek, felszerelésre kerültek (fregoli, törölköző tartó).

A szülőkkel való kapcsolattartás egyéni megbeszélések, online szülői értekezlet formájában és
a családi füzeten keresztül valósult meg.
A bölcsőde iránt érdeklődők számára nyílt napot nyílt napot tartottunk, hiszen azt tapasztaltuk,
hogy sokan még nem ismerik a bölcsödében folyó munkát.
A nyílt nap derűs légkörben érdeklődőkkel telt meg, a mi bölcsődéseink aznap az óvodai
csoportba tekinthettek be szüleikkel együtt.
A tavasz az éneklés hangulatában telt, melyből egy kis csokrot készítettünk az édesanyáknak,
melyet örömmel küldtünk el nekik videon.”
Júniusban 4 kisgyermek nevelő vett rész akkreditált képzéseken.
Szintén ebben a hónapban 2 főt regisztráltunk konferenciára Apró lépések, avagy a korai
fejlesztés jelentősége a Kiskunhalasi járásban” címmel. A Pedagógiai Szakszolgálat
pályázatának keretében.
A nyári életet főként az udvarra szervezzük sok levegőzéssel, bőrvédelemmel, a hőség elleni
védekezés (folyadékpótlás, árnyékolás, párakapu) biztosításával.
Az intézmény nyári takarítása alatt ellátást, saját kisgyermek nevelőink felügyeletével
tagintézményünkben biztosítunk.
Kiskunhalas 2022. június 8.
Szabó Gáborné

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák
2021/2022- es nevelési év értékelése

Kiskunhalas, 2022.08.31.
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Kiskunhalasi Napsugár Óvodák
OM azonosító: 027560

Székhely:6400 Kiskunhalas Gárdonyi Géza u.1/A.sz.

Telephelyek:
Átlós Úti Óvoda: 6400 Kiskunhalas Átlós út 1.sz.
Ady Endre Óvoda: 6400. Kiskunhalas Ady Endre utca 4.sz.
Szilády Áron Utcai Óvoda:6400. Kiskunhalas Szilády Áron utca 12.sz
Vasút Utcai Óvoda 6400. Kiskunhalas Vasút utca 2.sz.
Vackor Óvoda 6414. Pírtó Rákócz Ferenc utca 2.sz.

Kiskunhalas, 2022.08.31.

Készítette: Ácsné Fehér Klára

Ph.

Intézményvezető
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Óvodai Nevelési Év Értékelés
2021/2022

Intézményünket érintő hatályos jogszabályok.

2021/2022 nevelési évben hatályos jogszabályok:


2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről szóló (Nkt.)



8. § (1-6) óvodakötelezettség, óvodai nevelés finanszírozott időkerete, nyitvatartási
idő,



25. § (7) óvodai csoportok minimális-maximális átlaglétszáma,



49. § (1-3) óvodai felvétel, átvétel,



95. § (7) hatályba léptető rendelkezés,



1-8. sz. mellékletek.



326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról.



20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
köznevelési intézmények névhasználatáról 63. fejezet 161§ (1.), (2), (3).



363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról.
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Humánerőforrás gazdálkodás eredményei:
Intézményünknél 2021.08-01.-től új szervezeti működés, átszervezés történt meg. Kettő
óvodával bővült intézményegységünk. Így a 2021/2022-es nevelési évet 6 telephelyen, hat
óvodában

kezdtük

meg

2021.09-01.-el.

A

változás

a

humánerőforrásunkban

is

megmutatkozott. 29 óvodapedagógus biztosította a magas szintű óvodai nevelést, az
intézményeinkben. A zavartalan működés biztosított volt 2021/2022-es nevelési évben.
2 fő óvodapedagógus nyugdíjba vonult.
A pedagógiai munkát közvetlenül segítők létszáma a következőképpen alakult az átszervezést
követően: 5 fő pedagógiai asszisztens, 17 fő dajka, 1 fő óvodatitkár, 4 fő technikai munkatárs
látta el. Két fő intézményvezető helyettes segíti az intézményegység irányítását, a 6
telephelyek megosztásával. Mindenkét intézményvezető helyetteshez három óvoda tartozik
az irányításuk alá. Az átszervezéshez új stratégiát kellett kidolgozni, újra gondolni az
intéményegység biztonságos, tudatos, tervszerű szakmai és egyéb irányítását, szakmai
munkaközösségek újra alakulásával.
Ezt a feladatot is jól szervezetten, zökkenő mentesen megoldottuk.

2021/2022 év Minősítések értékelése:
A 2 fő óvodapedagógusnak a Gyakornoki fokozatból Ped.I fokozatba történő
minősítése megtörtént. Nagyon sikeresen zárultak 97-100% százalékos megfeleléssel, magas
színvonalon

a minősítések óvodáinkban. Ez is mutatja gyakornok óvodapedagógusaink

elhivatottságát az óvodapedagógusi pálya iránt, valamint a mentorok támogató, segítők
munkáját, szakmai tudásuk átadását.
2022-ben a minősítések maradtak az onlien formában, egészen 2022.05.31.ig így valósultak
meg intézményegységunknél is. Sikeres volt az együttműködés a minősítő bizottsági
tagokkal. Az IKT eszközöket felkészítettük a szükséges felületekkel, minden biztosított volt a
biztonságos működéshez.
Óvodáinkban ezekhez a szakmai munkákhoz szükséges volt az erősebb, biztonságosabb
internet kiépítése, amely megtörtént.

4

A bizottsági tagok a külső megfigyelő szemével figyelve magas szintű pedagógiai munka
megvalósulását látták az intézményeinkben.
Fontos kiemelnem, hogy az eljárások lebonyolításához új intézményi delegálttal, Kovács
Renáta intézményvezetőhelyettes személyével bővült. Nagyon nagy elhivatottsággal
ismerkedett az új feladattal, és igyekezett a gyakornokokat segíteni a minősítés megvalósulása
ideje alatt is. Intézményünket kiemelkedően, magas színvonalon képviselte.
Ebben a nevelési évben intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzés is megvalósult, melyet a
2022/2023-as nevelési évben 2022.12.13.-án követ az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés.
Az intézményvezetői ellenőrzés eredménye a magas szintű, kiemelkedő szakmai vezetés, az
intézmény irányítása, szakmai munkairányítása, az óvodai élet megszervezése tartalmaz.
Ez az eredmény a szakmai, nevelői közösség eredménye is, amelyben magas színvonalon
dolgozó óvodapedagógusok végzik lelkiismeretesen a munkájukat. Ez az eredmény is
megerősítette intézményegységünk példaértékű, kimagasló szakmai munkáját.
Az

intézményvezetői

tanfelügyeleti

ellenőrzést

önértékelésének lefolytatása, amely nagyon

megelőzte

az

intézményvezető

nagy szakmai munkát igényelt azoktól a

kollégáktól, akik részt vesznek a előkészítésben, összegzésben, értékelésben. Köszönet a
részükre a precíz, pontos, tartalma, magas szintű szakmai munkának az összeállításához.
Ez a szakmai anyag is felkerült az OH felületére, amelyet országos szinten a szakmai
felügyelet figyelemmel kísér.
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2021/2022 nevelési év Önérétékelési eljárásainak értékelése:
Az önértékelések az éves tervnek megfelelően a betervezett kollégáknál megvalósultak, és
megerősítéseket kaptunk, hogy óvodapedagógusaink napi szinten folyamatosan tudatos,
fejlesztő, tervezett, nevelő munkát végeznek a gyermekek nevelése, fejlesztése terén.
Az önértékelési rendszer működése zökkenőmentesen történik az óvodáinkban. Az
önértékelési rendszer működéséhez nagymértékben hozzájárunak a szakmailag magas szinten
dolgozó kollégák, akik a dokumentumokat, látogatásokat, áttekintik. Sok plussz munka kell
ahhoz, hogy minden érintett kollga önértékelése a törvényi eljárásoknak megfeleljen és
időben megvalósuljon. Összehangolt, jól megszervezett szakmai munka folyik az
intézményvezető és a kollégák között. Szakmailag egy irányt képviselnek, amely az
intézményegység fejlődése érdekében valósul meg.
Sajnos ennek a kötelező feladatnak az ellátásához nem tudunk anyagi hozzájárulást csatolni,
pedig nagyon sok plussz feladat, idő kereteinken belül tudjuk csak megvalósítani. A törvény
erre nem ad lehetőséget ezen feledatok ellátásához, pótlékok hozzá rendelésével, pedig
szükséges lenne a szakemberek megbecsülésében. Így egyre nehezebb a megvalósítása, az
ösztönzés a kollégák felé. Eddig az erkölcsi elismeréssel tudtuk elismerni a sok munkájukat,
amelyet természetesen értékelnek de már nem mindig elegendő ez.

Csoport gyermeklétszámok:
Óvoda
Kertvárosi Óvoda
Átlós Utcai Óvoda
Szilády Áron Utcai Óvoda
Ady Endre Utcai Óvoda
Vasút Utcai Óvoda
Vackor Óvoda

Létszám
55 fő
20fő
39fő
59fő
70fő
21fő
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Év végi értékelés területei

A 2021 - 2022. Nevelési év munkaterve alapján pedagógiai feladatai, kiemelt
feladatok értékelése:
 Hogyan segítette elő a gyermekek önértékelési képességének kialakulását,
fejlődését az óvoda mindennapjaiban, a nevelés folyamatában az
óvodapedagógus?
 A gyermekek egymás elfogadására, tiszteletére, kölcsönös támogatására,
előítélet mentességre nevelését milyen közösségi tevékenységek során
tudta megvalósítani, hogyan sikerült a szülőket bevonni? Hogyan tudta
megvalósítani a mindennapokban értékeinket, elhivatottságunkat az
esélyegyenlőség jegyében?
 Hogyan tudott olyan pedagógiai helyzeteket, szituációkat teremteni,
amelyek segítették a gyermekek komplex személyiségfejlődését?
 Hogyan épített a tanulás támogatása során az óvodapedagógus a
gyermekek

egyéni

céljaira

és

szükségleteire,

a

gyermekcsoport

sajátosságaira?
 A gyermekek optimális fejlődését elősegítő, az egyéni fejlődési
sajátosságokhoz igazodó, differenciált folyamatok tudatos tervezése a
különböző dokumentumaiban megjelent-e, valamint azok nyomon
követése? Elégségesnek tartja- e ezeket az egyéni fejlesztési terveket a
gyermekek fejlődéséhez?
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1. Mellékletek
•

Munkaközösségek éves beszámolóik
1. Dokumentációkat felülvizsgáló munkaközösség beszámolója
2. A Módszertani munkaközösség beszámolója
3. Jegenyenyár természetjárók munkaközösségének beszámolója
4. Zöld Óvoda Szakmai munkaközösség beszámolója
5. Mérés-értékelés munkaközösség beszámolója

 Fejlesztőpedagógusok beszámolói
1. Beszámoló a 2021 – 2022 neveléssi év fejlesztőmunkájáról
(ADY, ÁTLÓS, KERTVÁROSI ÉS SZILÁDY ÓVODA)
Mongyi Marianna Fejlesztőpedagógus
2. Beszámoló 2021/ 2022-es nevelési év fejlesztőmunkájáról
( Vackor Óvoda, Vasút Utcai Óvoda)
Nagy-Czirok Anikó Fejlesztőpedagógus
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A 2021/2022 nevelési év kiemelt feladatainak értékelése.
1. Hogyan segítette elő a gyermekek önértékelési képességének
kialakulását, fejlődését az óvoda mindennapjaiban, a nevelés
folyamatában az óvodapedagógus?
A legfontosabb a szeretetteljes, biztonságos légkör kialakítása. Ezzel alapozva meg a
gyermekek bizalmi kötődését mind az óvodapedagógusok, mind a nevelési munkát segítők
felé.
Az elsődleges komplex személyiségfejlesztési eszközként alkalmaztuk a játékot, a szabad
játékot, ezek mellett megjelentek az önbizalom növelő beszélgetések, a problémamegoldó
képesség fejlesztése, a tolerancia az elfogadás képességének fejlesztése a tevékenységek során
törekedtünk a motiváció célzott, konkrét megfogalmazására. alkalmaztuk a szóbeli dicséretet,
a differenciát feladatadást, elbeszélgetést, példamutatást, ösztönzést.
Óvodai nevelésünkben fontosnak tartjuk a gyermek személyiségfejlődésének és
közösségformálásának megvalósítását, ezért már a kiscsoportosban elkezdjük az önértékelési
képességek kialakítását. Magatartásunkkal és személyes példaadásunkkal közvetlenül is
alakítjuk, formáljuk a gyermekek értékrendjét. Értékeléseink során is nagy hangsúlyt
helyeztünk a differenciált egyéni bánásmód elvének megvalósítására, mivel minden
gyermek a saját egyéni fejlődési ütemében fejlődik, és ehhez képest kell a fejlődésüket
tudatosan felépíteni, megvalósítani. Ezt a szemléletet nagyon jól átvette már minden kolléga
így teljes mértékben beépült az óvodai nevelésünkbe, a tudatos szakmai munkánkba. Fontos
feladatunknak tartottuk, hogy minden gyermeknél megtaláljuk a pozitívumokat, ezeket
erősítsük, ezzel kialakítva a gyermekek reális önértékelését. Igyekszünk fejleszteni
önbizalmukat, oldani szorongásaikat. Olyan változatos helyzeteket, feltételeket igyekeztünk
megteremteni, melyek a legjobban segítik a gyermekeknél az önértékelési képességek
kialakulását, fejlődését. A mindennapjainkban a rugalmasság elvét érvényesítettük,
alkalmazkodva a gyermekek igényeihez. Igyekeztünk minél változatosabb módszereket
alkalmazni, nevelési céljaink és feladataink sikeres megvalósítása érdekében. Kiemelt
módszereink voltak a személyes példaadás, szemléltetés, gyakorlás, segítségadás, ösztönzés,
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bíztatás, motiválás, ellenőrzés, bátorítás, differenciálás, ismeretátadás, egyénre szabott
értékelések. Szívesen alkalmaztuk a mesejátékokat, bábjátékokat a céljaink megvalósítása
érdekében.
A beszélgető körök kialakításával lehetőséget nyújtottunk a gyermekeknek az egyéni
gondolatok kifejezésre. Eközben törekedtünk a csoportban fejleszteni a hallgatás,
meghallgatás és egymásra való odafigyelés képességét. Az egymásra való odafigyelés által
éreztethetjük a gyermekekkel, hogy a csoport meghatározó tagjai, akik bátran élhetnek az
önkifejezéssel. Ezzel is erősítve a közösségi szellem, a közösség nevelés lényeges elemeit. A
szóbeli pozitív megerősítés módszere az óvoda mindennapjaiban megjelenik a nevelési év
során, ez által buzdítva a gyermekeket a tevékenykedésre, aktív részvételre. A társaik előtt
való szereplésre ösztönöztük őket, merjenek kiállni verset mondani, énekelni, mondókázni. A
szereplést követően mindig közös tapssal erősítettük meg a gyermekeket, ez által pozitív
visszacsatolást nyújtva nekik.
A

pozitív

értékelésekkel,

biztatásokkal

támogatjuk,

erősítjük

a

mindennapos

tevékenységeikben. Az alacsony önértékelésű, kis önbizalommal rendelkező gyermekeket
társaik előtt is megdicsérjük, öleléssel bátorítjuk. Lehetőséget adunk az újra próbálásra.
Ismerjük a gyermekek képességeit ennek megfelelően különböző tevékenységekkel bízzuk
meg őket, ez által sikerélményhez juttatjuk, ezzel növeljük határaikat, bíztatjuk és
megdicsérjük őket a közösség előtt, fejlesztjük önértékelési képességüket. Törekszünk arra,
hogy a tevékenységek során a gyermekeket bevonjuk az önértékelésbe. Alakítjuk, fejlesztjük
azon képességeiket, hogy tudjanak önálló véleményt alkotni önmagukról, de nem csak a
pozitívumaikat, hanem negatívumaikat is meg tudják fogalmazni. Az én értékelésemmel
példát mutatok számukra, hogyan tudnak reális értékelést, véleményt alkotni
önmagukról, és társaikról. Az értékelések során az egyéni bánásmód elvét differenciáltan
alkalmazzuk a gyermekek személyiségéhez igazítva.
A gyerekek önértékelési képességének kialakulásához mintául szolgál a felnőttek
értékelése, így magatartásunkkal, példaadással közvetlenül alakítjuk a gyermekek
értékrendjét. Pozitív értékeléssel erősítjük a helyes magatartást, a negatív viselkedés okait
igyekszünk feltárni, tanítjuk a gyerekeknek a problémamegoldás, a konfliktuskezelés alapjait.
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Fontosnak tartjuk a szabályok kialakítását és azt, hogy a gyerekeknek belső igényük legyen a
szabályok betartása. A gyerekeknek állandó visszajelzést adunk az elért sikerekről, hibákról,
nehézségekről, amelyek lehetővé teszik a korrekciót, önkorrekciót. Az egyéni bánásmódnak
itt is érvényesülni kell.
Nem utolsó sorban kiemelt szerepe van az egységes szokás-és szabályrendszernek, ami
jó, ha megegyezik az otthoni elvárásokkal.
Célunk minden gyermek esetében az, hogy a már kialakult én-tudata mellett önértékelése
is közelítsen óvodáskor végéig a reális felé. Ennek eléréséhez sokféle módszer segíti
munkánkat. Ilyenek a kooperatív csoportmunka, a döntésképesség erősítése, a kivárás, a
pozitív megerősítés, az önellenőrzés szorgalmazása, a vita, a bátorítás, a véleménykérés, az
érzékenyítés. Az önértékelés fejlődését minden tevékenység által elősegíthetjük.

2. A gyermekek egymás elfogadására, tiszteletére, kölcsönös
támogatására, előítélet mentességre nevelését milyen közösségi
tevékenységek során tudta megvalósítani, hogyan sikerült a szülőket
bevonni? Hogyan tudta megvalósítani a mindennapokban
értékeinket, elhivatottságunkat az esélyegyenlőség jegyében?
Az egymás elfogadására nevelés alapja a személyes bánásmód, mely áthatotta az óvodai
életünk mindennapjait, ezek mellett törekedtünk a tolerancia, a toleráns bánásmód
kialakítására személyes mintaadással, szituációs játékokkal, kitalált példamesékkel. Igen
eltérő szociokulturális környezetből érkeznek a gyermekek óvodáinkban. Kiemelten
fontosnak tartjuk, hogy megismerjük azokat a tényezőket, amelyek hozzájárulnak a hátrányos
helyzet kialakulásához, a családok szociális életkörülményeit, lehetőségeiket, életmódjukat.
Kiemelkedően valósul meg óvodáinkban a szegregációmentes környezet, amelynek
kialakítására, annak fenntartására minden kolléga kiemelten oda figyel, és munkájában
és azon kívül is példát mutat. Ebben a folyamatban az egyenlő bánásmód elveinek betartása
és betartatása volt a célunk, amely maradéktalanul megvalósult. Kezdettől fogva igyekszünk
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arra törekedni, hogy szeretetteljes, befogadó környezetet biztosítsunk a gyermekeknek, a
családoknak, mely során megvalósult a pozitív érzelmi kapcsolatok kialakítására, felnőtt –
gyermek, gyermek – gyermek között.
Kiemelt feladatunk továbbra is a hátrányos helyzetű gyermekek beilleszkedését az
óvodai közösségbe. A folyamatosan változó társadalmi helyzet számunkra is új kihívásokat
állít elénk, ezáltal nagy hangsúlyt fektetünk az érzelmi nevelésre, egymás kölcsönös
elfogadására, a helyes viselkedési kultúra kialakítására, az egészséges életmód szokásainak
megalapozására, az együttélési szabályok közvetítésére. Személyes példaadással kiemelt
figyelmet fordítunk az előítélet mentes, mindennapokra az óvodai élet során. Igyekszünk sok
közös tevékenységet, programot, találkozásokat (pl.: projekt hetek) szervezni a szülők
számára az egymással

való

kapcsolat kialakítására, elfogadására, és

annak

megerősítésére.
Fontos a nevelés során a gyermekek megismerése, hogy megfelelő bizalmi kapcsolatot
teremtsünk velük, majd megalapozzuk a csoport tagjai közt kialakuló kötődést. Ehhez a
megfigyelés és a beszélgetés módszere szolgáltatja az alapot. Ennek eléréséhez kiemelten
alkalmazunk drámapedagógiai eszközöket a nevelési év kezdetétől fogva. A drámajátékok
segítenek a gyermekeknek egymás megismerésében.
Az óvodapedagógusok is személyes példát nyújtanak a mindennapok során a gyermekeknek
azzal, hogy magunk is az elfogadást gyakoroljuk. A csoportokon belül az egyenlő
bánásmódot részesítjük előtérben, így a gyermekek közül nem szorul senki sem perifériára,
illetve nem is emelkedik ki a többi gyerek közül. Érzelmi biztonságot nyújtó, elfogadó
légkört teremtettünk. Ehhez a napi- és a heti rend megismerése, a közösen együtt végzett
tevékenységek, illetve a csoport szokás és szabályrendszere jótékonyan járult hozzá. A
körjátékok, dramatizálások minden esetben jó lehetőséget biztosítanak azon gyermekek
bevonására, akik bátortalanabbak, visszahúzódók.
Szoros, rendszeres kapcsolatban állunk a Családjóléti szolgálat, a Védőnői szolgálat
munkatársaival. Rendszeresen tájékoztatjuk egymást a védelem alatt álló családok
helyzetéről, esetleges problémákról és azok megoldásáról.
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Szülők bevonásának lehetőségei a következő szervezésekben valósultak meg:
Szülői értekezleteken és szülői konzultációk alkalmával beszélünk a szülőknek a

•

higiéniai szabályokról és szokásokról. Kérjük őket, hogy a testméretnek megfelelő ruházatot
biztosítsanak a gyermekek részére.
Az esélyegyenlőséget azzal is igyekeztünk biztosítani, hogy óvodánkban ahol a

•

támogatói által felajánlott anyagi segítségből fedezzük azoknak a gyermekeknek, akik nem
tudják megfizetni a koncert, színház vagy egyéb rendezvény költségeit.
Szervezünk olyan programokat itt a faluban ( Pirtó) vagy beutazással a városba, amit a
városi gyermekek megtapasztalhatnak.
Kirándulások alkalmával, amiket a szülők segítségével tudjuk megvalósítani

•

óvodáinkban nem csak az ismeretszerzésre korlátozódik, hanem élményszerzésre, valamint a
pozitív viszony kialakítása a természettel, környezettudatos magatartási szokások alakítása,
belsővé válása.
•

Projekt hetek szervezésében a szülők aktív bekapcsolása, feladatok adásával,

gyermekeikkel való tartalmas együtt töltött idő bővítése az óvodai élet megismerése után,és
abban való részvétel.
•

Fogadó órák szervezésével, megvalósításával biztosítottuk a szülők számára az
intimitás mellett, egyéni beszélgetéseket, segítségadásokat, ötletezéseket a gyermekek
még boldogabb óvodás éveinek biztosításához, valamint ha a nevelési tanácsot,
javaslatot kértek a szülők azt is szívesen adtak az óvodapedagógusok.

3.

Hogyan tudott olyan pedagógiai helyzeteket, szituációkat teremteni,
amelyek segítették a gyermekek komplex személyiségfejlődését?

A pedagógiai helyzetek megteremtésére számtalan lehetőség nyílt az év folyamán a
csoportokban. Pld: Előre meghatározott témára közösen kitalált, összeállított történetekkel,
mesékkel, mesék, történetek közös kielemzésével, megbeszélésével. Az adott témára irányuló,
célzott beszélgető körök kialakításával, mesedramatizálással, dramatikus játékok
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alkalmazásával. Igyekeztünk befogadó és nyitott légkört teremteni a gyermekek számára,
melyben sok új ismerethez, tapasztalathoz juttattuk őket. A tevékenységek tudatos
befolyásolásával segítettük a személyiségük kibontakoztatását, tekintettel az eltérő
adottságokra, képességekre, szokásokra, érésbeli- vérmérsékleti különbségekre és a családok
értékrendjének sokféleségére. A következetes szokás- és szabályrendszer kialakításával a
gyermekek biztonságérzetét erősítettük. Változatos tevékenységeket, közös élményeket,
sokrétű eszközöket és a választás lehetőségét biztosítottuk a mindennapok során. Tudatosan
alkalmaztuk a játék személyiségfejlesztő hatását. Ezáltal fejlesztettük a társakkal való
együttműködést, a másik gyermek játékának tiszteletben tartását, kezdeményező készségüket,
a kivárási képességüket, játékon belüli önállóságukat, alá- és fölérendeltségi viszonyok
kialakítását, az egymással való helyes kommunikációt. Napjainkat úgy terveztük, hogy a
tevékenységek komplex módon elősegítsék a gyermekek személyiségfejlődését. Nagy
hangsúlyt

fektettünk

a

szabadjátékra,

ehhez

a

gyerekek

életkorának

megfelelő

játékeszközöket biztosítottuk, illetve a lehető legtöbb időt biztosítottuk a játékra. A
mindennapi mesélés is a csoportokban szokásává vált, hiszen a mese nagyon fontos tényező
az óvodás korú gyermekek személyiségfejlődésében. Maga a mesélés során is megjelent a
komplex személyiségfejlesztés, hiszen a meséhez kapcsolódó dalokkal, versekkel,
mondókákkal, játékokkal színesítettük a tevékenységet.
A frontális, mikro csoportos, kooperatív, páros illetve egyéni módszerek alkalmazásával
tudatosan teremtettünk olyan helyzeteket, melyek elősegítik a gyermekek komplex
személyiségfejlesztését. Tervezés során figyelembe veszem a gyermekek életkorát, életkori
sajátosságait. Igyekszem már meglevő ismeretekre, tapasztalataikra komplex módon alapozni.
Úgy építettük fel a tevékenységeket, hogy a gyermekek tanulási folyamata egymásra
épüljön. A gyermekek érdeklődését figyelembe véve differenciálás elvét szem előtt tartva
korrigálom a terveket, amely nagy segítség a gyermekek motiválásában is.
A gyermekek komplex személyiség fejlődése érdekében koruknak, fejlettségüknek
megfelelő minél több ismeretre, sokrétűbb tapasztalatra van szükség. Ennek érdekében
egy-egy témát több oldalról közelítünk meg, több módon dolgozunk fel, hogy minél több
érzékszervükre hassunk. Ez lehetőséget ad az egyéni differenciálásra, az egyéni érdeklődésük
felkeltésére, kíváncsiságuk kielégítésére.
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A mindennapokon túl mutatva lehetőségeinket kihasználva változatos sétákat szervezünk,
ellátogatunk piacra, színházba, könyvtárba, stb. Az ünnepek, jeles napok, megemlékezések,
hagyományok,

szokások

ápolása

számtalan

lehetőséget

kínálnak

a

gyermekek

személyiségének fejlesztésére.
Meggyőződésünk,

hogy a

folyamatos

jelenlétünk,

aktivitásunk,

együttjátszásunk

természetessége segíti elő a gyermeki személyiségfejlődést. Az együttlétet megragadjuk a
minél mélyebb, szerteágazóbb megismerésre, így célzottan tudunk személyre szabott játékot
kezdeményezni, illetve feladatot adni, melyek az esetleges részképesség problémákra
irányulnak. A gyermekek folyamatosan igénylik a feladatokat, a terhelést. A várakozási
időket is aktivitással töltjük ki. Továbbá a szövegértés erősítése érdekében a mesék után
kérdésekkel felidézzük annak történéseit, a sorrendiségre, rövid távú memóriára fókuszálva.

4.

Hogyan épített a tanulás támogatása során az óvodapedagógus
a gyermekek egyéni céljaira és szükségleteire, a gyermekcsoport
sajátosságaira?

Differenciálással, annak tudatos alkalmazásával valósítottuk meg a gyermekek egyéni
fejlődési ütemükre építve egész év folyamán a magas szintű fejlesztést. Pedagógiai
programunk egyik alap pillére, kiemelt feladata a differenciált nevelés megvalósítása,
amelyet minden óvodapedagógus tudatosan, jó szakmai eredményekkel végez
óvodáinkban. Ennek is köszönhető, hogy évről évre kevesebb gyermek marad vissza az
óvodákban az iskolai kötelezettség megkezdésekor.
A differenciálás során különböző egyéni sajátossággal rendelkező gyermekek számára
párhuzamos, eltérő módon, testre szabott, speciális feladatokat igyekeztünk adni.
Differenciáltunk tevékenységekben, helyben, időben, szervezési módban, módszerekben,
eszközök alkalmazásában, irányításban.
Az óvodai élet valamennyi pillanata alkalmas arra, hogy a gyermekek spontán vagy
irányított módon ismerkedhessenek az őket körülvevő világ jelenségeivel, tárgyaival,
összefüggéseivel. Törekedtünk arra, hogy olyan feltételeket teremtsünk meg, melyek során a
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gyermekek természetes helyzetekben, játékos módon jussanak ismeretekhez. Ezt a
gyermekek kíváncsiságára, megismerési vágyaira, önkéntelen figyelmükre alapozva
alakítottuk. Igyekeztünk arra törekedni, hogy a gyermekek önmagukhoz mérten fejlődjenek.
A projektpedagógia eszközei közül is válogattunk a minél sokrétűbb befogadás,
ismeretnyújtás érdekében. Hagytuk a gyermekeket, hogy próbálkozzanak, önállóan kezdjenek
gondolkodni,
sikerélményhez

döntésképességüket
jussanak.

erősítettük

Egyéni

annak

adottságok

érdekében,

hogy

figyelembevételével

minél

egyénre

több

szabott

tevékenységek lehetőségét biztosítottuk a céljaink elérése érdekében. A tanulási módszerek
megválasztását

a

gyermekek

életkori

sajátosságukhoz,

testi-

lelki

állapotukhoz,

érdeklődésükhöz, kíváncsiságukhoz igazítottuk. Törekedtünk arra, hogy a szülőket
folyamatosan

tájékoztassuk

a

gyermekek

fejlődésével

kapcsolatos

információkról.

Odafigyelünk, hogy napi rendszerességgel tudatosan tervezzünk, szervezzünk, irányítsunk.
Elsődleges feladatunk volt a nyugodt és biztonságos környezet megteremtése, ahol tudunk
építeni a gyermekek egyéni céljaira, szükségleteire, a gyermekcsoport egyéni sajátosságaira.
A

kezdeményezések,

majd

a

későbbiekben

a

foglalkozások

gyermeki

tevékenységek során a szervezés, a módszerek megválasztása, a gyermekek egyéni
szükségleteire és a csoport sajátosságaira épült. A gyermekek életkorának és egyéni
képességeinek megfelelő eszközöket biztosítottunk.
Az értelmi képességek fejlesztése érdekében biztosítottuk a megfelelő feltételeket: hely,
idő, eszköz, élmény, légkör, stb, melyben a gyermekek és mi közösen alkotunk,
együttműködünk. A mindennapi tervezések során megvalósításra került arra, hogy a
gyermekek minél sokszínűbb játékos módszerrel szerezhessenek tapasztalatokat,
ismereteket magukról, környezetükről, és az őket körülvevő világról.
Minden tevékenységbe beépítjük a játékon alapuló tanulást. A játékba ágyazott tanulás
által könnyebben elsajátíthatják az új ismereteket, elmélyíthetik a már megszerzett tudást.
Minden esetben a gyermekek aktuális érzelmi, lelki és hangulati állapotát feltérképezve, az
egyéni érdeklődési körüket is figyelembe véve, kíváncsiságukra, önkéntelen megismerési
vágyaikra alapozva valósult meg.
A szülőket folyamatosan tájékoztatjuk az óvodában történt eseményekről, élményekről,
illetve a gyermekük egyéni fejlődésének nyomon követéséről.
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A DIFER teszt alkalmazásával minden óvodai csoportban az életkoruknak megfelelően az
eredmények is adottak, amire építettük fejlesztésünket, pontosan láttuk kinek hol milyen
fejlesztés szükséges. A logopédussal, gyógypedagógussal és fejlesztőpedagógusokkal
együttműködve dolgoztunk. Igyekeztünk a szülőket is meggyőzni arról, hogy mennyire fontos
az, hogy otthon is beszélgessenek, játszanak, tevékenykedjenek együtt a gyerekükkel.
Fokozott figyelmet fordítunk a differenciálásra. A feladatadás és a segítségnyújtás
mértéke is differenciáltan történik. Személyre szabott értékelésekkel segítjük a gyermekeket.
Célzottan kezdeményezünk kétszemélyes szituációkat. Sokféle értelemfejlesztő játékkal,
feladatlappal kooperálunk. A felzárkóztatásra szoruló gyermekek mellett fokozottan
figyelünk a tehetségígéretekre is. Számukra újszerű technikákat, eszközöket biztosítunk.
Célunk, hogy mindenki önmagához mérten fejlődjön, tehát az egyéni fejlettségi szint a
kiindulópont számunkra. Igyekszünk építeni előzetes ismereteikre, támogatjuk a szociális
tanulást. Ezeket a feladatokat csakis mély, alapos gyermekismerettel tudjuk megvalósítani.

5.
A gyermekek optimális fejlődését elősegítő, az egyéni fejlődési
sajátosságokhoz igazodó, differenciált folyamatok tudatos tervezése a
különböző dokumentumaiban megjelent-e, valamint azok nyomon
követése? Elégségesnek tartja- e ezeket az egyéni fejlesztési terveket a
gyermekek fejlődéséhez?

Mivel minden gyermek más és más, eltérő adottságokat örökölnek szüleiktől, különböző
környezeti, illetve nevelő hatások érik őket, ezek befolyásolják, alakítják személyiségüket. Az
egyéni és differenciált foglalkozásokat alkalmazzuk igényeiknek és életkori sajátosságaiknak,
egyéni érésüknek megfelelően, ennek megfelelően választjuk ki a leghatásosabb alkalmazható
módszereket.
Az egyéni fejlődési sajátosságokhoz igazodó, differenciált folyamatok tudatos tervezése
megjelent a különböző dokumentumokban. A tervezés nyomon követése a csoportnapló több
pontján jelen van. A gyermekek egyéni fejlesztéséhez elégségesnek tartjuk ezeket a tervezési
lehetőségeket. A tudatos pedagógiai munkánk elengedhetetlen feltétele a tervezés. Úgy
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próbáljuk alakítani ezt a tevékenységet, hogy lehetőséget adjon a spontán adódó nevelési
helyzetek kihasználására a gyermeki érdeklődésre, a kezdeményezés figyelembevételére.
Ugyanakkor biztosítsa számunkra a tervszerű felkészülést, az átgondolást, az eredményes
felkészülés

megvalósítását.

A

nevelő

munkánk

tervezése,

dokumentálása

a

Csoportnaplókban és az Egyéni fejlődést nyomon követő füzetben történik. Fontosnak
tartjuk ezek pontos, precíz vezetését, hiszen ezáltal tudjuk nyomon követni, hogy a
gyermekeket miben és hogyan kell fejleszteni ahhoz, hogy önmagukhoz mérten optimálisan
fejlődjenek.
Az Egyéni fejlődési füzetek átdolgozása szakmai együttműködésnek köszönhetően
megtörtént.

Ebben

az

átdolgozásban

az

ötletekkel,

a

szakmai

megbeszéléseken

elhangzottakkal összevetve Kovács Renáta intézményvezető helyettes, a dokumentációs
munkaközösség vezetője összegezte, kidolgozta és véglegesítette majd nyomtatásra adta. Így
a 2022/2023-as nevelési évet már ezekben a szakmai füzetekben tudják kezdeni a munkát a
kollégák.

A tapasztalat az, hogy ha a fejlődési füzet értékelése alapján vezettük le a

fogadóórai megbeszéléseket, a szülőknek könnyebben értelmezhető volt, és jobban
megfogható volt a gyermekük jelenlegi aktuális fejlettségi szintje, így könnyebben
megtaláltuk a közös hangot, hogyan tudnánk a gyermek érdekében a legtöbb segítséget
megadni, leghatékonyabb módszereket feltérképezni.
Az új, átdolgozott egyéni fejlődési füzet még hatékonyabb, még tudatosabb
munka megsegítője. Szakmailag nagyban segíti a mérési, értékelési eredmények
összegzését, az ott látható erősségeink, gyengeségeink tovább gondolását. Ezzel is
nagymértékben elősegítve a gyermekek magas szintű fejlesztését.
Az éves tervink összeállításakor már figyeltünk arra, hogy a gyermekek egyéni fejlődési
sajátosságaihoz igazodó differenciált folyamatokat tervezzünk. A csoportnaplóban a heti
tevékenységek tervezésekor is megjelent a differenciálás.
A reflexiók írásakor nyomon követtük a heti tervben megjelenő fejlesztési területek
differenciálásának megvalósulását. A tudatos tervezés mellett a rugalmasság is jellemezte
munkánkat, ha nem sikerül az adott héten megvalósítani a tervezett egyéni fejlődést
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elősegítő tevékenységet, abban az esetben a következő héten folytattuk annak megvalósítását.
Ehhez a rugalmas szakmai munkához elengedhetetlen, hogy az óvodapedagógus párosok jól
együtt tudjanak dolgozni, a gyermekekkel kapcsolatos tapasztalataikat egyeztetve, a közös
megbeszélések által segítsék a csoport gyermekeinek egyéni fejlődését. Az egyéni fejlődési
naplókban rögzítettük a gyermekek féléves fejlődési szintjét. A BTMN-es gyermekekkel,
heti rendszerességgel fejlesztő pedagógusok foglalkoznak, akik segítenek az egyéni fejlődési
tervek elkészítésében. Ezek mentén történik a gyermekek fejlesztése a csoportokban, illetve a
mikro csoportos foglalkozások keretében a fejlesztő pedagógusok által.
Értékelés az intézményi önértékelés szempontjainak megfelelően.
„Önértékelési kézikönyv” óvodák számára, a 4.3.3. fejezete alapján („Az intézmény
önértékelése”) készítem el, ezzel is készülve az intézményi tanfelügyeletre, az ötévente
kötelezően előirt intézményi önértékelésre.
1. PEDAGÓGIAI FOLYAMAT
Az intézmény vezetése belső és külső partnerei bevonásával alkotja meg az intézmény
stratégiai és operatív terveit. A stratégiai tervezés eredménye a pedagógiai program, amely
rögzíti a célokat, amelyek befolyásolják az intézmény pedagógiai folyamatait. A terület
értékelése során elsősorban a pedagógiai programban, valamint a munkatervekben
megtalálható célok elérését biztosító pedagógiai folyamatokat (tervezési, megvalósítási,
ellenőrzési és értékelési), annak tudatosságát, az eredményeknek megfelelő szükséges
korrekciók elvégzésének hatásosságát értékeljük.

1.1 Tervezés:
Óvodáinkban az intézményi dokumentumok összhangban állnak egymással, egymásra
épülnek. A tartalmi munkánkat meghatározó stratégiai terv, alapdokumentum az Országos
Óvodai Alap Program, amelyre épül az óvodánk pedagógiai programja, amely
kiindulópontja intézményünk többi dokumentumának. A Pedagógiai Programunk
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átdolgozása megtörtént ebben a nevelési évben, amellyel megkezdjük az új nevelési évet
2022/2023.
A stratégiai terveket az éves munkatervben bontjuk le operatív feladatokra. Az óvodai
éves munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év rendjét, kiemelt nevelési feladatokat.
A munkatervet az óvodavezető készíti el, a szakmai munkaközösség javaslata alapján, a
nevelőtestület hagyja jóvá.
Az év végi tanévzáró értekezlet megbeszéljük eredményeinket, valamint az új
nevelési évre vonatkozó kiemelt feladatokat meghatározzuk az aktuális év eredményeinek
tükrében. Itt felhasználjuk a munkaközösségek, csoportok, fejlesztő pedagógusok éves
beszámolóit, amelyekből meghatározásra kerülnek az új feladatok. Az éves munkaterv
elkészítésénél mindig figyelembe vesszük az előző évi eredményeit, vezetői programban
megfogalmazott célokat, a szakmai munkaközösség által végzett értékelés nyomán feltárt
eredményeket, erősségeket, és a hiányosságok korrekcióját megvalósítottuk. A szakmai
továbbképzések, tájékoztatók a szakmai fejlődés elősegítése érdekében kerültek
megszervezésre. Az éves munkaterv előkészítésénél a tervezés mindig alulról építkezve
történik meg: a szakmai munkaközösség tagjainak közvetítésével valamint az
intézményvezetői célok figyelembevételével lettek meghatározva az aktuális, szükséges
témakörök, feladatok. A végrehajtás a téma elméleti és gyakorlati feladatainak közös
feldolgozásával valósult meg.

1.2 Megvalósítás
Terveink

megvalósítása

az

éves

munkaterv

alapján

történt,

mely

cél,

feladatrendszerének meghatározásakor figyelembe vettük a Pedagógiai Programunkat,
vezetői pályázat stratégiáját, továbbképzési tervünket, munkaközösségek terveit.
A megvalósítás a dolgozói közösség minden tagjának bevonásával történt. Az éves
munkatervet minden dolgozó ismeri, az óvodapedagógusok a csoportjukban dolgozó
pedagógiai munkát segítők részére ismertetik (dajkák, pedagógiai asszisztensek). Az
óvodatitkár, valamint a karbantartók számára az intézményvezető helyettesek teszik ezt
meg. Így mindenki tájékoztatva van az éves feladatokról, célokról.
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Az éves terv cél-feladatrendszerének meghatározása minden esetben az előző év
eredményeire épülnek. Az óvodapedagógusok által vezetett csoportnaplóban a tervezés
során megjelennek a Pedagógiai Program belső elvárásai, DIFER mérések alapján a
csoport fejlesztési céljai, fenntartható fejlődés elemei.
Az óvodai csoportnaplónk átdolgozása megtörtént, kisebb változtatások a praktikusság
jegyében megvalósultak. Ennek ellenőrzése vezetői hatáskörbe van utalva, mely évi
legalább két alkalommal megtörténik. Fenntartható fejlődés szemléletének gyakorlati
megvalósítása az óvodai mindennapok kiemelt feladatai sorában valósulnak meg. Az év
folyamán a többi esetben projektszerűen valósultak meg óvodáinkban melynek
dokumentálása miden esetben megtörtént a csoport naplóban.
1.3 Ellenőrzés
Az éves munkaterv mindig az előző év eredményeire, értékeléseiből adódóan kerül
megtervezésre. Ennek alapján lett meghatározva az éves ellenőrzés, látogatások
szempontjai,

ütemezése.

Az

intézményvezető,

az

intézményvezető

helyettesek

tervszerűen és alkalomszerűen ellenőriztek. Az intézményvezető szakmai ellenőrzések,
látogatások mellett általános ellenőrzéseket is tartott, míg az intézményvezető helyettesek
a pedagógiai munkát segítők feladatainak megvalósítását ellenőrizték.
Az ellenőrzés a működés valamennyi területét érintette.
1.3.1 Az ellenőrzés módszerei:
A dokumentumok elemzése, gyakorlati munka megfigyelése, elemző, értékelő
beszélgetés, önértékelés, önreflexió, reflexió, megfigyelés, balesetmentes udvar,
játékeszközök átvizsgálása, szülői vélemények meghallgatása.
1.3.2. Az ellenőrzés területei:
A csoportnaplók, mulasztási naplók, előjegyzési naplók, gyermekek fejlődését

nyomon követő dokumentumok, szülői nyilatkozatok, szülői igazolások, játszótéri
felülvizsgálat dokumentumai, tűz-, munkavédelemi naplók, HACCP rendszer
dokumentumai, ÁNTSZ ellenőrzések, pedagógiai munka, napi gyakorlat, éves
kiemelt feladatok megvalósításának menete.
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1.3.3.Tapasztalatok a csoportlátogatások során:
Az intézményvezetői ellenőrzés, látogatás során, az évelején megfogalmazott szempontok
megvalósulásának követése volt. A dokumentumok vezetése az elvárásoknak megfelelően
történt, pontosan napra készen, adatok pontosságára figyelve.
A csoportlátogatások megállapításai alapján elmondható, hogy minden óvodapedagógus a
tagintézmény saját arculatának megfelelően végezte munkáját. A nevelés igényes szakmai
színvonalon történt, a gyermekek mindenekfelett álló érdekét szem előtt tartva. A csoportok
szokás – szabályrendszere átgondolt, tudatosságot tükröz. A látogatások betervezésénél
kiemelt szempont volt a minősítő eljáráson résztvevők szakmai segítése, valamint a
gyakornokok szakmai tudásuk, tapasztalatuk megsegítése, valamint a megerősítések a
biztonságérzetük, pozitív megerősítések, amelyek a nyugodt kiegyensúlyozott munka
feltételei. Az újonnan csatlakozó óvodák kiemelt helyet foglaltak el ebben az évben az ottani
személyes megismerkedés a szokásokkal, a kollégákkal, és azok szakmai munkájával. Ez az
év az ismerkedés éve volt a Vasút Utcai Óvodában, Vackor Óvodában.
Külső országos szakmai ellenőrzésben résztvevők segítése előző évben megtörtént. Általános
megállapításunk, hogy a csoportban végzett gyakorlati tevékenységek, a gyermekek játékos
ismeretszerzésének támogatása megfelelő módon, magas szakmai színvonalon valósul meg
óvodáinkban.
Fejlődést a következő területeken értünk el:


a pedagógusok önreflexiója,



önértékelése,



differenciált feladat adások,



felzárkóztatás a szükséges esetekben,



egyéni fejlesztések



várakozási idő megszüntetése, tartalommal való megtöltése,
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Fejlesztendő terület:

 a feladatok leosztásának átgondolása,
 vezetői szinten a munkaközösség vezetők bevonása a látogatási, ellenőrzési feladatban
a szakmai területeik tekintetében,

1.4.Értékelés:
A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációt (egyéni fejlődési nyomon követő
füzet, DIFER mérés) folyamatosan vezetik az óvodapedagógusok, mely tartalmazza a
gyermekek fejlettségi szintjét, fejlődésük ütemét. Fogadó órák alkalmával lehetőséget
adtak az óvodapedagógusok a szülőknek a négyszemközti beszélgetésekre. Intézményi
szinten elmondható, hogy a gyermekek egyéni képesség struktúrájának megismerését,
megfigyeléses módszer és DIFER mérés segítségével is végeztük. A kiemelt figyelmet
igénylő gyermekek ellátásában az óvodapedagógusok mellett több szakember együttesen
vett részt, mind a BTMN, mind az SNI gyermekek esetében. A csoportok
beszámolóikban, valamint a munkaközösségi beszámolókban nyomon követhetők a
gyermekek fejlesztésének eredményei, az eredményesség mutatói.

1 1.5 Korrekció:
Az ellenőrzés tapasztalatai segítik a fejlődésünket, láttatja erősségeinket, esetleges
fejlesztendő területeket, mely alapján a következő nevelési évünk feladatait felépítjük. A
tapasztalatok az éves értékelésekben lettek rögzítve, mely alapján a következő év munkatervei
elkészülnek, így megkezdődhet a szükséges változások végrehajtása.

2.Személyiség és Közösségfejlesztés:
Az intézmény egyik legfontosabb feladata a nevelés, tanulási – tanítási folyamat során a
személyiség- és közösségfejlesztés kereteinek biztosítása. Felkészültünk a személyre szabott
nevelés-oktatás feladatainak ellátására, valamint a tanulási nehézségek kezelésére és a
tehetségek felkutatására, segítésére, támogatására (kiemelt figyelmet igénylő gyermekek). A
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közösségfejlesztő tevékenység az intézmény hagyományaival a gyermekek személyes
kompetenciáinak fejlesztésével összhangban valósult meg. Fontossá vált ebben a nevelési
évben

a

nevelőtestület

együttműködésének

fejlesztése

az

újonnan

megalakult

nevelőtestületben. A nevelőmunkát segítő alkalmazottak közösségi szerepvállalásának
emelése, összehangolt, jól szervezett munka a zökkenőmentes óvodai életben.

2.1.Személyiségfejlesztés:
Óvodáinkban az újonnan belépő gyermekekkel az óvodába érkezést megelőzően a család
látogatások alkalmával ismerkedünk, tájékozódunk a család otthoni szokás szabály
rendszeréről, hogy az óvodában ezt összehangolva a gyermekek minél hamarabb otthon
érezzék magukat. Fontos az óvodai nevelésünkben, hogy az óvodai nevelés csak kiegészítője
a családi nevelésnek, egymásra épülve, egymást támogatva kell megvalósítani.
Természetesen a családlátogatásokat csak azoknál családoknál tesszük, meg akik szívesen
veszik az ismerkedést az óvodapedagógusokkal. A gyermekek képességeinek fejlesztéséhez,
kibontakoztatásához mi biztosítunk sokféle, színes tevékenységekben való részvételt, ahol
képességeik fejlődhettek, pl.: Bozsik Program, szereplések, városi szintű rendezvények,
vízhez szoktatás, úszásoktatás. Az intézményben kiemelt szerep jut a sajátos nevelési igényű
gyermekek, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek
nevelésének. Folyamatos az együttműködés mind az óraadó gyógypedagógusokkal,
logopédusokkal, fejlesztőpedagógusokkal, mind a Pedagógiai Szakszolgálattal.
Fejlesztendő terület: Sajnos megnehezíti a korlátozott szakember létszáma, főként a
logopédus hiány.

2.2.Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése:
Ebben a nevelési évben 2 fő sajátos nevelési igényű gyermek ellátását biztosítottuk. A
csoportok kialakításánál a törvény értelmében 2 főként 2 gyereket vehettünk figyelembe.
Megbízással 1 fő gyógypedagógus szakember, végzettségüknek megfelelően, komplex
gyógypedagógiai fejlesztést, valamint 3 logopédiai ellátást végző szakember végzett. Az SNI
gyermek nevelési igényű gyermekek ellátása saját óvodáikban történik. Az SNI gyermekek
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között van olyan, aki év közben kapta meg a státuszt, ezért a statisztikában nem tudtuk
szerepeltetni. A fejlődés elérése érdekében a fejlesztő szakemberekkel folyamatosan
konzultálnak az óvodapedagógusok. A tanév folyamán a szülőkkel személyesen szükség
esetén találkoztak, a problémák, gyakorlási nehézségek megbeszélése érdekében.

2.3. Hátránykompenzáció:
A hátránykompenzációt kiemelt feladatnak tekinti a nevelőtestületünk. Fontosnak tartottuk a
prevenciót, azaz a gyermek problémáinak minél korábbi felismerését és minél hatékonyabb
kezelését, súlyossá válásuk megelőzését, minél hamarabb szakemberekhez való eljutását a
gyermeknek. Az intézményben kiemelt szerep jut a hátrányos helyzetű gyermekek
nevelésének tervezésére, a külső szakemberekkel, gyermekjóléti szolgálattal, gyermek jogi
képviselőkkel történő egyeztetett stratégiák kidolgozására, megvalósítására. Folyamatos az
együttműködés, mind az óraadóként tevékenykedő gyógypedagógusokkal, logopédusokkal,
mind a Pedagógiai Szakszolgálattal, mind a Család és Gyermekjóléti Szolgálattal, védőnői
szolgálattal. Óvodánként az önkéntes gyermekvédelmi felelősök, az óvodapedagógusok, a
jelzőrendszeri tagok koordinálják a feladatok végrehajtását, fontos szerepük van az
információk

továbbításában,

az

érintett

családok

életkörülményeinek

figyelemmel

kisérésében. Az esetmegbeszélések aktív részesei az óvodapedagógusok. Egyes esetekben a
teljes

jelzőrendszeri

apparátus

(védőnő,

óvodapedagógus,

gyermekorvos,

fejlesztő

szakemberek, családgondozó) működik. Ez igen nagy igénybevételt okoz azokban a
csoportokban ahol a gyermekek többsége hátrányos helyzetű gyermek, vagy a családok rossz
szociális körülmények között élnek. Sok plusz időt vesz igénybe az óvodapedagógusok
esetmegbeszéléseken való részvétele.

2.4.Pedagógiai Szakszolgálat
Azoknál a gyermekeknél, akiknél kértük az iskola érettségi vizsgálatot a Pedagógiai
Szakszolgálat által megtörtént. A kapcsolattartás folyamatos, amelyet ettől az évtől kezdve a
fejlesztőpedagógusok teszik meg, segítve az óvodapedagógusok munkáját. A vizsgálathoz a
pedagógiai véleményt szintén közösen fogalmaznak meg gyermekek esetében rövid
pedagógiai fejlesztő diagnózissal. A szülőkkel egyeztetve, beleegyezésükkel összhangban
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küldjük a gyermekeket a Szakszolgálathoz vizsgálatra. A fejlesztésekhez biztosítottuk a
helyet, eszközöket. A fejlesztés az óvodákban folyamatosan megtörtént.

2.5. Közösségfejlesztés:
A Pedagógiai Programunkban és így a munkatervünkben is kiemelt szerepet kap a szülőkkel
való kapcsolattartás. Nyitott óvodaként számos lehetőséget biztosítunk a szülőknek az óvoda
életében való részvételre, mind a mindennapokban, nyíltnapokon, mind pedig ünnepek,
rendezvények, jeles napok alkalmával, projekt heteken, kirándulásokon és még számtalan
eseményen. A munkatervben betervezett közös programokat lehetőségeinkhez képest
megtartottuk óvodáinkban.
Célom továbbra is a hatékony, összetartó közösség alakítása, formálása, ami a jövőben még
fontosabb lesz, hisz több nyugdíjas kolléga helyett érkezett, érkeztek új kolléganők, valamint
új dolgozói közösség is kialakulóban van.

3.EREDMÉNYEK:
Az intézményben folyó nevelő-oktató munka során folyamatosan szükséges annak
vizsgálata, hogy a pedagógiai programban megfogalmazott célok elérése reális-e az elért
eredmények alapján. Az intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének
visszacsatolása arról ad információt, hogy milyen irányú fejlesztésre, illetőleg változtatásra
van szükség a pedagógiai folyamatokban, a szervezet működésében. Erre vonatkozólag a
Mérés - Értékelés Munkaközösség végezte el a felméréseket. A munkaközösségi tagok
összeállították az óvodapedagógusok szakmai ötleteit is felhasználva a kérdőíveket, melyeket
minden csoportban a szülőkhöz eljutattak más és más csatornákon. Igyekeztek már az online
felületeket használni a szülők többségének vagy az email címére, vagy a facebook
csoportokban eljuttatni és az így visszajutott kérdőíveket kiértékelték, összegezték. A
munkaközösség vezetője ezek után beszámolójában ismertette a nevelőtestülettel az
eredményeket, amelyekre felfigyelve alakítjuk ki az újabb feladatainkat a következő nevelési
évre, amelyet a munkaterv fog tartalmazni.
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Ez az értékelés az év végi beszámoló mellékleteként megismerhető.
A

gyermekek

iskolai

beilleszkedésének,

eredményeinek

nyomon

követési

gyakorlata.
A gyermekek követésének kialakult rendje van, amelyet ebben a nevelési évben újra
figyelemmel tudtuk kísérni. A szülőknek megfelelő tájékoztatást adunk az iskolai
beiratkozásról, segítjük őket a körzethatárok közötti eligazodásban, hogy hová kell nekik
beiratkozni gyermekeiket hová tartoznak körzetileg, mert ez is nehézséget okoz sok szülőnél.
még nagyobb figyelmet kellett szánni a gyermekek iskolai beiratkozásakor. Sajnos előfordul,
hogy nyomatékosítani kell többször a szülőknek irányában, hogy a beiratkozást meg kell
tenniük ne, felejtsék el. Rendelkezésükre bocsájtjuk a gyermekek oktatási azonosító számát
nyomtatott, laminálozott formában, mint egy kis igazolványt, mert sokszor szükségük lesz rá.
A jó kapcsolatainkra itt az iskolákkal nagyon nagy szükség van. Így a nyomon követés a társ
intézményeink segítségével megvalósult. Nagyfigyelmet fordítunk arra, hogy minden
gyermek beiratkozása megtörtént-e.

4. BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ
Az intézmény belső kapcsolatrendszerének középpontjában a támogató szervezeti
struktúra áll, amely a pedagógusok szakmai együttműködésén (munkaközösségek) alapszik. A
nevelő – oktató munka egyik alapfeltétele, hogy tervszerűen működő, folyamatos megújulásra
képes szakmai munka folyjék intézményünkben. A szervezeten belüli információáramlás
hatékonyan kialakított rendje szintén alapja a magas szintű szakmai munkának.
A munkaközösségek nagyon aktívan, rendszeresen működtek ebben az évben is. A
rendszeres személyes találkozást, így az év eleji egyeztetéseket követően összefésült közös
munkatervekben meghatározott időpontokban lehetőségük nyílt az óvodapedagógusoknak
több munkaközösségben is a részvételre a szakmai fejlődésre, az új ötletek megismerésére.
Fontos, hogy megteremtsük, illetve megtartsuk a kollégák között a jó emberi kapcsolatok
létrejöttének és az együttműködésnek a feltételeit.
Hallgassuk meg a kollégáktól érkező visszajelzéseket, igényeket, javaslatokat építsük be a
mindennapi munkába, a team munka megszervezése. Napi szinten elárasztanak az
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információk, a feladatok, melyek sok esetben rövid határidejű szervezést, azonnali adatközlést
igényelnek. A havi rendszeres vezetői értekezletek, féléves dajkai, karbantartói csoport
megbeszélések, munkatársi egyeztetések óvodánként segítették a feladatok elvégzését. A
munkaközösségek éves beszámolói a beszámoló mellékletében megismerhető.

5. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI:
Intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, ezért azt
megtervezi, kialakítja és működteti. A partnerekkel kialakított kapcsolatrendszeren keresztül
figyelünk és mérjük (pl: szülők, kérdőív) a partnerek igényeit. Az intézmény kihasználja
azokat a lehetőségeket, ahol a környezet számára bemutathatja eredményeit és
feladatvállalásával megjelenik a szűkebb – tágabb közösségben is.
Feladataink:
1. Az intézmény külső partneri körének feltérképezése, azonosítása és a hatékony
kapcsolattartási rend kidolgozása, kialakítása megtörtént óvodáinkban és intézményi
szinten is.
2. Az együttműködések tartalma szabályozott, a partnerek bevonása az intézményi
folyamatokba és elégedettségük mérése részlegesen megtörtént. (szülői kérdőívek)
3. Az intézmény szerepet vállal a közvetlen környezet, a szűkebb közösség
támogatásában, továbbá az óvodáinkban közösségi, vagy egyéni szinten megjelenik a
társadalmi szerepvállalás is.
4. Az érettségihez szükséges 50 órás önkéntes diákmunka keretén belül óvodáinkban
fogadjuk a diákokat. Több középiskolával városunkban, de vidéki iskolákkal is
kapcsolatban megállapodási szerződéssel biztosítjuk a gyermekeknek a teljesítést.
5. Óvodánkban többször biztosítunk gyakorlati helyet az óvodapedagógusi, dajkai
képzésekhez is egyaránt.

5.1. Az intézmény legfontosabb partnerei
Az óvodák a helyben szokásos módon tájékoztatják külső partnereinket (az
információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).
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A partnerek tájékoztatását és

véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgáljuk, és annak eredményét
visszacsatoljuk, valamint fejlesztjük, ha arra szükség lenne.
Az intézmény külső és belső partnerei Pedagógiai Programban azonosításra kerültek,
melyek minden dolgozó számára ismertek. A kapcsolattartás folyamatos, szükségszerinti
tartalmas együtt munkálkodás a gyermekek érdekében a legjobb feltételek biztosításával.
Közvetlen partnereink:
 Gyermekek
 Szülők
 Alkalmazottak
 Fenntartó
 KIGSZ
Közvetett partnereink:
 Szociális-, nevelési- és oktatási intézmények (bölcsődék, óvodák, iskolák)
 Közművelődési intézmények (Mozi, Múzeum, Könyvtár, Csipkeház)
 Egyesületek
 Speciális segítő intézmények, szakemberek
 Pedagógiai Szakszolgálat
 Bács- Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Baja, Tanulási Képességet
vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság (Bácskai Szakértői
Bizottság?)
 Családsegítő –és Gyermekjóléti Szolgálat
 Családsegítő Központ
 Házi gyermekorvosok
 Védőnői szolgálat

Egyéb partnerek:
 POK (Pedagógiai Oktatási Központ)
 Kiskunhalasi Járási Hivatal
 Kiskunhalasi Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya
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 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
 ÁNTSZ
 Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
 Szponzorok, támogatók
 Civil szervezetek
 Alapítványok
 Családok Átmeneti Otthona
 Egyházak


6. PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI
Az intézmény működésének minőségét nagymértékben meghatározza a rendelkezésre álló
tárgyi és humán infrastruktúra, ezért különösen fontos az adottságok között annak
számbavétele, hogy az intézmény a rendelkezésre álló lehetőségeit, hogyan használja ki. Az
intézmény a nevelési, tanulási – tanítási folyamat tárgyi környezetét a pedagógiai céljainak
megfelelően alakította ki. Az intézmény szervezetfejlesztés célja az együttműködő, motiváló
szakmai környezet kialakítás.

6.1 Tárgyi, infrastrukturális feltételek
Szempont: Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény képzési struktúrájának,
pedagógiai értékeinek, céljainak?
Elvárás: Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához
szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.
6.1.1 Az óvodai nevelés objektív feltételei:
1. az óvoda épülete, udvara, környezete,
2.

az óvoda belső berendezése,

3.

az óvoda tárgyi feltételei, szakmai eszközei, felszereltsége,

4.

esztétikus környezet kialakítása.
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6.1.2 Óvodáink épületei:
Óvodáink épületeinek állapotfelmérését a fenntartó elvégezte. A Szilády Áron Utcai
Óvoda villany hálózatának felújítását. Óvodáink nagyon jól felszerelt, felújított állapotban
vannak. Megelőző években minden óvodánk teljes körű felújításon vett részt.
A következő nevelési évben már pályázatot nyert Vasút Utcai Óvoda kerül sorra a
felújításokat tekintve.
Megvalósításra vár a Kertvárosi Óvoda árnyékolásának megoldása, amely tervezésre vár.
Ezúton is szeretném megköszönni polgármester úrnak, és a képviselőtestület tagjainak,
hogy az óvodáink felújítását, korszerű, modern körülmények biztosítását lehetővé teszi a
pályázatok megvalósításakor. Köszönöm a gyerekek nevében ezeket a modern
feltételeket, új eszközöket, amelyekkel hozzájárul városunk gyermekeinek boldog óvodás
éveihez.
Tárgyi feltételek:
A tárgyi eszközbővítés folyamatos. Az eszközök beszerzése első sorban költségvetésből,
valamint pályázati forrásokból, és az óvodai alapítványból, esetenként saját pályázatok
segítségével történt meg. Ezúton köszönjük a támogatóinknak a tárgyi eszközeink bővítéséhez
nyújtott segítséget. Óvodáink otthonosak, családias környezet veszi körül óvodáinkban a
gyermekeket. A csoportszobák harmonikus hangulatot árasztanak, tükrözik a pedagógiai
programok sajátosságait, az óvodapedagógusok igényességét, esztétikai érzéküket és
egyéniségüket is sokszor.
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy kellemes, egészséges és biztonságos külső és belső
környezetben töltsék a gyermekek, felnőttek, a dolgozók is az óvodáinkban töltött idejüket.
Az intézmény komfortja, a csoportszobák, a kiszolgáló helyiségek és az udvar esztétikája,
karbantarthatósága jó feltételeket teremt a nevelőmunkához.
Óvodáink udvarán füves, térköves, ütés csillapítóval ellátott felületek váltják egymást,
valamint több féle méretű homokozók állnak a gyermekek rendelkezésére. Minden eszközünk
rendelkezik engedéllyel, valamint időszaki ellenőrzésekkel.
A szükséges javításokat a városgazda felmérését követően, elvégeztettük a munkálatokat a
felmérést

végző

intézménnyel

és

a

költségvetésünkből

fizettük

ki.

Ez

mellett

felülvizsgáltattuk az udvarainkon álló fákat, és ha szükséges volt a fák nyesését ha tudták
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elvégezték a városgazda dolgozói, majd a számlást követően költségvetésből fizettük ki. Ahol
nem tudták a munkálatokat elvégezni, ott külsős vállalkozót kértünk fel a munka elvégzésére.
Amit tudunk, intézményen belül megoldunk a karbantartóinkkal, játékok javítását, festését,
kerítés hálózását, kertrendezéseket, homokozók felújítását, stb., hogy még hatékonyabbak
legyünk a gazdálkodásunkban.

6.2. Személyi feltételek:
Az óvodai nevelés minőségét és eredményességét alapvetően az óvoda személyi feltétele
határozza meg. Az óvoda teljes nyitva tartása alatt szakképzett óvodapedagógusok
foglalkoztak a gyermekekkel.
Személyi állományunk: 55 fő,
ebből: Óvodapedagógus: 28 fő,
ebből: Intézményvezető: 1 fő
Intézményvezető helyettes: 2 fő
Telephelyvezető: 3 fő
Fejlesztőpedagógus: 2 fő
Óvodai nevelést segítők: 27 fő,
ebből: Óvodatitkár: 1 fő
Pedagógiai asszisztens: 6 fő
Óvodai dajka: 16 fő
Karbantartó: 4 fő

Korszerű, szaktudományos ismeretekkel rendelkező, jól felkészült, innovatív, változások
kezelésére alkalmas kollektívával dolgozunk. Az előző években kiemelten kezeltük a helyi
sajátosságokból és lehetőségekből adódó képzések bevezetését, valamint ebben az évben is
sikeres minősítő eljáráson magasabb fokozatba léphettek kollegáink. Ehhez minden segítséget
megadtunk, úgy szakmai segítséget, mint tárgyi feltételeket. Itt kell megjegyezni, hogy egy
kolléga mentori mester pedagógusi fokozatot ért el amellyel nagy mértékben segíti
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pályakezdő kollégáink előre jutását, valamint a mentorokat is segíti a mentori feladatok
ellátásában.

6.2.1 Intézményvezető helyettesek, telephelyvezetők:
A helyettesek közül egy fő a csoportjában is végzi óvodapedagógusi munkáját, a másik
helyettes fejlesztő pedagógusi munkája mellett látja el a helyettesi feladatokat maradéktalanul.
A helyettesek, és a telephelyvezetők is minőségi munkát végeztek, hiszen a csoportjukban
dolgozva mindent elkövettek a gyermekek neveléséért, valamint a vezetői kihívásokat, (ami
rengeteg új feladattal bővült) is maximálisan teljesítették.
Itt említeném meg, hogy az intézményvezető helyettesekhez 3-3 óvoda tartozik, amelyből az
egyik vidéken, Pírtón található a Vackor óvoda. Így a feladatok még összetettebbek.
A Vackor Óvoda jól beilleszkedett az új közösségben, teljes mértékben, teljes értékű
dolgozók, és gyermekek ellátása történik meg ott is az előzőekben említettek szerint. A
kollektíva jól érzi magát ebben az új felépítésben, új közegben. Nagyon jó kapcsolatot
ápolunk az ottani szülői szervezettel és a szülőkkel egyaránt. Nagyon tartalmas kis közösség
él, és nagyon aktívan segítik szülők az óvodát bármilyen téren. A pírtói Önkormányzat
részéről polgármester úrral is jól együtt tudunk működni. Nagyon sokat tesz az óvoda
fejlődéséért, megújulásáért.
Az épület is megújult, új tetőt kapott, az épületben hozzá építéssel bővült óvodánk, nevelői
szobával, szülők fogadására alkalmas helységgel, vizes blokkokkal. A már meglévő konyhánk
is teljes körű felújításon esett át a nyár folyamán. Ezen felül a csoport szobákban új hőálló,
árnyékoló üvegekre cseréltette, valamint redőnyökkel látták el az ablakokat a polgármester úr
a gyermekek érdekében, hogy a nagy hőségben elviselhetőbb legyen az óvodai életük. Így
még komfortosabb lett az óvodánk.
Igyekeztünk a kommunikációs - információs hálót hatékonyan működtetni. Ennek a
fejlesztésén a jövőben még dolgozni kell, a feladatokat jobban kell leosztani. A vezetők a
leadandó feladatokat pontosan küldték el, megfelelő időben tájékoztattak az egyes
eseményekről, problémákról.
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6.2.2.Óvodapedagógusok:
A

csoportok

szervezésében

az

igényekhez

és

lehetőségeinkhez

igazodunk

óvodáinkban. Minden óvodában egymást támogató, környezetük igényeit jól ismerő,
munkájára igényes, jó szakmai felkészültséggel rendelkező óvodapedagógusok nevelik,
juttatják új ismeretekhez a gyermekeket. Nevelésünk központjában a gyermekközpontúság
érvényesítését, eddigi nevelési értékeink megőrzését, a gyermeki személyiségben rejlő
lehetőségek kiteljesítését tartottuk a legfontosabbnak ebben a nevelési évben is. Arra
törekedtünk, hogy a hozzánk járó gyermekek egészséges, érzelmi biztonságot nyújtó aktív
cselekvésre ösztönző légkörben nevelkedjenek, fejlődjenek. Felelősnek érezzük magunkat
azért, hogy a gyermekek fejlődése érdekében nyitottak legyünk partnereink és minden olyan
lehetséges hivatalos fórum iránt, akik segíthetik működésünket és pedagógiai munkánk
színvonalának emelését.

6.2.3.

Óvodai

nevelést

segítők

(Pedagógiai

asszisztensek,

Dajkák,

Óvodatitkár).
Az óvodatitkár a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően látták el a feladataikat. A
nagy intézmény megköveteli, hogy az óvodatitkár személyesen ismerje az alkalmazottakat,
valamint az óvodák működéséhez szükséges társ szervezetek, szolgáltatókat, valamint a velük
való kapcsolattartást. Példa értékű a gyorsan, pontos intézkedése, ahogyan precízen, pontosan,
napra készen végzi munkáját. Feladata továbbá a kijelölt óvodák a térítési díjainak nyomon
követése, nyilatkozatok összegzése, GYVK, HH, HHH, határozatok nyomon követése,
kapcsolattartás az óvodapedagógusokkal, csoportokkal, valamint az intézményvezető
helyettesekkel. A pedagógiai asszisztensek munkájukat a törvényesség és az intézmény
alapdokumentumai (pedagógiai program, SZMSZ, házirend stb.) által megfogalmazott
célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi határozatok betartása
alapján végezték. A gondjukra bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel
tartoztak. Gondoskodtak a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek
foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről az óvoda pedagógusok iránymutatása
mellett.
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Kiemelkedő volt a párhuzamosan végezhető tevékenységek megszervezésében és
lebonyolításában való segítség, a lassabban haladó, egyéni segítséget igénylő gyermekek
megsegítése, a másság elfogadtatása (személyes példaadás). Az óvodai ünnepségek,
hagyományok megszervezése, lebonyolítása szintén az óvodapedagógusok irányításával,
abban történő segítő munkában valósult meg.
Óvodai dajkák: Szakképzett dajkák látják el minden óvodában a feladataikat. A munkaköri
leírásukban részletesen megfogalmazott feladatokat tartalmaz, amelyben a környezet tisztán
és rendben tartása, az egészséges környezet megteremtése, konyhai teendők, étkeztetéssel
kapcsolatos feladatok. Egész év folyamán segítették az óvodapedagógusok nevelő munkáját
is.

Gyermekszerető

viselkedésükkel,

magatartásuk,

személyi

gondozottságukkal,

kommunikációs és beszédmintájukkal segítik az óvodás gyermekek fejlődését, érzelmi
biztonságukat a szeretett teljes környezettel, ami körülöttük megtalálható. Fontosnak tartom,
hogy tiszteljék a gyermeket, a szülőt, kapcsolataikra a tapintat, az elfogadás jellemző. Az
Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, valamint az óvodánk pedagógiai programja is
kihangsúlyozza a dajkai munkájának fontosságát, jelentőségét. A HACCP rendszert, az
adatlapokat napra készen vezették a dajkák, a felelősök jól végezték a dolgukat.

6.3.Szervezeti feltételek:
Intézményi struktúránk a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott, amely
megmutatja a dolgozók kapcsolatrendszerét.
Kidolgozásra került ebben az évben is a szervezeten belüli felelősi rendszer, melyet az éves
munkaterv tartalmazott.
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7.

AZ

ÓVODAI

NEVELÉS

ORSZÁGOS

ALAPPROGRAMBAN

megfogalmazott elvárásoknak és a PEDAGÓGIAI PROGRAMBAN
megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés:
Feladatunk:
- Az intézmény stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követése,
- időszakosan értékelni és a tartalmi szabályozók vagy a környezet változása, valamint
az intézményi eredmények ismeretében felülvizsgálni,
- majd szükség esetén változtatni a célok eléréséhez vezető tevékenységeken, szükség
esetén
A fenti folyamat az intézmény napi gyakorlatában jelen vannak.
- Az intézmény a pedagógiai programjában kitűzött céljait a központi tartalmi
szabályozókkal, jogszabályokkal, rendeletekkel, az Országos Alapprogrammal
összhangban fogalmazta meg.
- Az intézmény stratégiai célkitűzései operatív szinten az éves munkatervben jelenik
meg.
- A tervek és megvalósításuk összhangjának, eredményességének vizsgálata az
intézményi gyakorlat része.
Szakmai munkánk irányvonalát, fejlesztési céljaink megvalósításához szükséges
feladatokat az óvodai nevelés Országos Alapprogramja alapján a saját Pedagógiai
Programban fogalmaztuk meg, ennek megfelelően igyekszünk mindent megtenni,
hogy minőségi nevelést nyújtsunk a különböző társadalmi helyzetű gyermekek
részére.

36

Mellékletek
Munkaközösségek 2021/2022 éves beszámolói:
1. Dokumentációkat felülvizsgáló Szakmai munkaközösség
beszámolója
2. Zöld Óvoda Szakmai munkaközösség beszámolója
3. Módszertani munkaközösség beszámolója
4. Jegenyenyár természetjárók munkaközösség beszámolója
5. Mérés-értékelés munkaközösség beszámolója

Fejlesztőpedagógusok beszámolói:
1. Beszámoló a 2021/ 2022-es nevelési év fejlesztő munkájáról
Óvodák: Vasút Utcai Óvoda, Vackor Óvoda
Fejlesztőpedagógus: Nagyczirok Anikó
2. Beszámoló a 2021/2022-es nevelési év fejlesztő munkájáról
Óvodák: Ady Endre Utcai Óvoda, Szilády Áron Utcai Óvoda,
Átlós Utcai Óvoda
Fejlesztőpedagógus: Mongyi Marianna
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Dokumentációkat felülvizsgáló munkaközösség beszámolója
2021-2022-es-es nevelési év

Munkaközösségünk feladata volt ebben az évben is, hasonlóan az eddigiekhez, a
köznevelési törvény vonatkozó és belépő előírásainak végrehajtása, a végrehajtási rendeletek
feldolgozása, a dokumentumok átdolgozásával kapcsolatosan a tennivalók

számba

vételével, illetve a határidők figyelembe vételével a dokumentumok átdolgozása. A 2011.évi
Köznevelési törvény céljainak, feladatainak tükrében elsődlegesnek tartjuk az intézmény
működését és szakmai munkáját meghatározó dokumentumoknak, szabályzatoknak a
folyamatos felülvizsgálatát, módosítását, kiegészítését. A felülvizsgálatok és a módosítások
során fontos szempont, hogy az tartalmilag, formailag és szerkezetileg is eleget tegyen a
kívánalmaknak.
Munkaközösségünk továbbra is igyekezett naprakész lenni a közneveléssel kapcsolatos
törvényi változások terén és minél rugalmasabban kezelni a hétről-hétre változó törvényi
háttérből adódó változásokat és az ebből eredő feladatokat.
Ebben a nevelési évben a városi szintű, óvodákat érintő átszervezések kapcsán még nagyobb
hangsúlyt kapott munkaközösségünk munkája. Az átalakítás kapcsán kettő új tagóvoda került
intézményegységünkhöz. Nagy körültekintéssel kellett végeznünk az intézmény működését
szabályozó dokumentumok, illetve a csoportok mindennapi munkájuk során alkalmazott
dokumentumok felülvizsgálatát, egységessé tételét.
Az idei munkatervben meghatározott feladatokat értékelve elmondhatjuk, hogy ebben az
évben is, maradéktalanul sikerült teljesíteni az előre kitűzött feladatokat.
1.) Minden évben a legelső feladataink közé tartozik a Csoportnaplók és az Egyéni
fejlődési naplók felülvizsgálata, szükség esetén átszerkesztése, illetve a tanévkezdésre
már a megfelelő számú sokszorosítás is megtörtént. Ebben az évben speciális
helyzetben voltunk, hiszen a nyári városi átszervezés kapcsán intézményünk 2
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óvodával bővült, így figyelembe kellett vennünk a két új óvodába használatos fentebb
említett dokumentumokat. A vezetőséggel közösen egyeztetve azt a döntést hoztuk,
hogy ebben a nevelési évben még a két új óvoda tekintetében nem történik meg az
átállás a nálunk használatos dokumentumokra az idő rövidsége miatt. Így a
sokszorosításoknál ezeket is figyelembe kellett venni, de a tanévnyitó értekezleten már
minden csoport megkaphatta a mindennapi munkájukhoz használt dokumentumokat.
2.) Már öt éve vehetünk részt az óvodai korosztály számára kiírt intézményi Bozsik
programban. A program lényege, hogy különös figyelmet fordítanak évről évre arra,
hogy a legkisebbeket, az óvodás korúakat is megszólítsák és bevonják a labdarúgásba,
aminek köszönhetően ettől az évtől kezdve a 3 óvoda helyett már 4 óvodánk tud részt
venni a programban. A program elindítója az MLSZ, aki kiemelt feladatnak tekinti,
hogy ne csak megszerettessék a futballt, ne csak bevonják a gyerekeket, hanem
hosszú távon meg is tartsák őket, illetve a legtehetségesebbek átkerüljenek egyesületi
programba, de a többiek se morzsolódjanak le, hanem kedvtelésből továbbra is
futballozzanak.

A

Bozsik

programban

való

részvétel

folytatása

érdekében

szeptemberben sikerült felvenni a kapcsolatot a területi koordinátorral. A
megemelkedett létszám és a plusz feladatok miatt szükséges volt egy intézményi
koordinátor kijelölése az intézményvezető részéről. Feladatai közé tartozik, hogy
minden óvodából, az adott korcsoporthoz tartozó gyermekek névsorának összeállítása,
adatok összegyűjtése, a területi koordinátornak való továbbítás. A vezető engem jelölt
ki erre a feladatra, melynek az egyik feltétele volt, az MLSZ által szervezett
GRASSROOTS képzésen való részvétel. Ezt 2021. decemberben sikeresen
teljesítettem, így már az MLSZ megfelelő oldalán ettől az évtől kezdve én kezelem a
programban részt vevő gyermekek adatainak felvitelét, az év elején a szerződések
megkötését, megfelelő példányszámú sokszorosítását, illetve óvodánként a 40 ezer
forint értékű sportfelszerelések listájának az összeállítását is.
3.) A legnagyobb feladatunk ebben az évben az óvodákat érintő átszervezés kapcsán az
intézményünkhöz csatolt új óvodák és a mi pedagógiai programunk felülvizsgálata,
közös pontok megtalálása. Majd ennek tükrében a két pedagógiai program, illetve a
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házirend összefésülése, egységessé tétele. A feladat megkezdése előtt a szervezésnél
arra fordítottunk nagy figyelmet, hogy minden pedagógus részt vegyen ebben a
munkában, hiszen ez az a dokumentum, amely a mindennapi szakmai munkánkhoz
meghatározza az irányvonalat. Közösen fogalmaztuk meg a célokat, feladatokat és
azokat az értékeket, amelyek mentén egy egységes pedagógiai munka végezhető, így
egy kicsit mindenki a magáénak mondhatja.

4.) Októberi hónap folyamán elvégeztük a Különös közzétételi lista összeállítását a
törvényben meghatározott adatokkal, nagy figyelmet fordítva az adatok változására,
majd a honlapon a nyilvánossá tételére. Erre is minden évben kiemelt figyelmet fordít
a munkaközösségünk, hiszen a kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a
nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében, a gyermekeik
érdekében eljáró szülők hiteles tájékoztatása a köznevelés működéséről fontos
oktatáspolitikai kérdés. A jogalkotó úgy teljesíti a tájékoztatási joggal összefüggő
alkotmányos feladatait, hogy tájékoztatási, értesítési, közzétételi, nyilvánosságra
hozatali kötelezettséget ír elő a köznevelési intézmények – közöttük az óvoda számára. Ennek a törvényi előírásnak való megfelelés is a mi feladatunk.
5.) Ettől a nevelési évtől kezdve a megemelkedett alkalmazotti létszámnak köszönhetően,
illetve a tornaszoba adta adottságok kihasználása érdekében az intézményt érintő
értekezletek, tűzvédelmi-, munkavédelmi oktatások, továbbképzések, konferenciák,
minősítések és egyéb, a nevelőtestületet érintő rendezvények szervezése az
intézményvezető

döntése

Munkaközösségünk

alapján

feladatai

a

közé

Kertvárosi
tartozik

Óvodában

innentől

kezdve

valósul

meg.

ezeknek

a

rendezvényeknek a megszervezése, az előkészületekkel kapcsolatos feladatok
végrehajtása, illetve a lebonyolítás. Ebben az évben több értekezlet, oktatás, 4
minősítés, 1 városi konferencia, illetve a Kiskunhalasi EGYMI felkérésére 1 szakmai
nap is megrendezésre került.
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Összegzésül elmondható, hogy szintén egy nagyon mozgalmas és tartalmas nevelési évet
zárhattunk a munkaközösségünk szemszögéből nézve is. Véleményem szerint az elkövetkező
év sem fog kevesebb munkát, lazább tevékenykedést hozni, hiszen a folyamatos törvényi
változások nyomon követése, illetve a külső- és belső ellenőrzési és értékelési rendszer
működtetése és az ebből adódó feladatok még több munkát fog jelenteni munkaközösségünk
számára.

Kovács Renáta

Kiskunhalas, 2022. 08. 31.

Intézményvezető-helyettes
Munkaközösség-vezető
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Beszámoló a Zöld Óvoda Szakmai Munkaközösség munkájáról a 2021-22-es nevelési
évben

A munkaközösség tematikája a 2021/22 nevelési évben a következő volt:
1.

ZÖLD ARCULAT - Az egységes zöld arculat lehetősége, az egyéni sajátosságok
megtartásával – zöld mappa, zöld könyvtár, zöld programtábla kialakítása,
továbbfejlesztése.
Tevékenységünk: Létrehoztunk egy „zöld falat” minden óvodában és a Föld napja és a
Madarak és fák napja jeles környezetvédelmi napon a műhelymunkában összegyűjtött
szakmai cikket, verset, hasznos információt elhelyeztük a Napocska zöld üzeneteként,
ezzel is szülők figyelmét igyekeztünk felhívni a környezetvédelem fontosságára. A távlati
cél az egységes zöld arculat kialakítása, ezért tevékenységünket a honlapunk zöldhíreiben
is megjelentetjük. Fontosnak tartjuk a szülő szemléletformálását annak érdekében, hogy a
gyermekek vigyázzanak a környezetükre. A jeles napok anyagait egy zöld mappában
gyűjtjük össze és folyamatosan bővítjük. Szintén közösen gyűjtjük a zöld könyvtár anyagát
is, melyet a honapunkon is közzéteszünk az őszi következő jeles napon. A munka
szeptembertől folytatódik.

2.

MÉRŐMÓDSZER - A környezettudatos nevelésünk eredményességét - általam
kidolgozott - mérő módszerrel való megismerkedés, véleményezés, kipróbálás. A
mérőmódszer célja a gyermekek képesség, tudás, attitűd vizsgálata.
Tevékenységünk: A gyermekek részére készített mérőmódszer célját, feladatait és a
hozzátartozó instrukciókat, valamint az eszközöket bemutattam mind a hat óvodai
egységünket képviselő óvodapedagógusoknak. A mérőmódszer összes feladatát és a
hozzátartozó képeket megbeszéltük, illetve a feladatokhoz tartozó instrukciókat is.
A Mérőmódszert több alkalommal vitattuk meg, a reflexiót is megbeszéltük a
munkaközösségi tagokkal.
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Rögzítettem folyamatosan a javasolt módosításokat, változtatásokat és az értékelő tábla
változásait is. A mérőmódszer teljes kipróbálása is megtörtént és ehhez szakmai
együttműködésben a módszertani munkaközösség ajánlását is figyelembe vettük. A
mérőmódszer elkészítésének, változtatásának dokumentálása folyamatos.
3.

SZÜLŐI KÉRDŐÍV – A szülők attitűdjének vizsgálata, a kérdőív eredménye helyzetjelentés, összegzés megbeszélése, az új kérdőívek kiadása.
Tevékenységünk: A munkaközösség tagjainak egy része már ismeri a mérőmódszer
szülői kérdőíves részét, a többi kollégával megismertettem a kérdőívet, annak célját. A
2020/2021-es nevelési évben a nagycsoportos szülők kérdőívezése megtörtént,
elkészítettem az értékelést. A munkaközösségi alkalmunkon ismertettem a tavalyi
nagycsoportos szülők által készített kimenő - kérdőív eredményének összegzését. A munka
folyatatására is sor került.
2021/22-es nevelési évben bemeneti kérdőívként a kiscsoportos szülők kérdőívezése van
folyamatban, a kérdőív első részére érkeztek be a válaszok elektronikusan és papíralapon
és ezek kiértékelése megtörtént, a kérdőív második részére adott válaszok is megérkeztek,
melyeket a nyár folyamán értékelek és az őszi első munkaközösségi alkalommal, fogjuk
összehasonlítani a szülői attitűdök azonosságait és különbségeit. Külön köszönet a
munkatársaimnak a segítségért, mert ebbe a tevékenységbe nem csak a munkaközösségi
tagok kapcsolódtak be, s elmondhatom, hogy nem csak a járványhelyzet alatt tudtuk
megoldani a kérdőívezést, de ebben a tanévben is, a kiadott kérdőíveket jó arányban
küldték vissza a szülők. Az elemző tevékenységem során kvantitatív és kvalitatív
elemzést is alkalmazok, diagramok színesítik a kérdőívek értékelésének összegzését.

4.

JELES NAPOK a NAPSUGÁR ÓVODÁKBAN - A korábban megkezdett szakmai
munka véleményezése, folytatása.
Jeles naphoz kapcsolódóan a Föld napja projekthét véleményezése, kiegészítése, javítása,
szükség szerint gazdagítása. A víz világnapjához kapcsolódó projekthét megbeszélése,
kidolgozása.
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Tevékenységünk:
A víz világnapjának kidolgozásában minden munkaközösségi tag részt vett és ebből is
elkészül a nyár folyamán a teljes dokumentáció, ahogy az előző évben a Föld napja, majd
ez a szakmai anyag is minden munkatársam számára hozzáférhető lesz a Zöld Óvoda
Szakmai Munkaközösség facebook csoportjában.
Egyéb tevékenységünk:


A munkaközösség tagjai számára létrehoztam egy zárt chat csoportot is, mely elősegíti
a naprakész információk megosztását, a szakmai ötletek megosztását, a honlapra
felkerülő képek összegyűjtését.



Az 7. pedagógus kompetenciának megfelelően egyéb tevékenységre is nyílt
lehetőség, így a Föld napjához kapcsolódva egy rajz-ajándékkészítésre, illetve
nemzetközi rajzpályázaton való részvételre.

A Föld napjához kapcsolódó két esemény:
-

Pandémia világjárvány a Föld minden lakóját érintette. A Zöld-híd Egyesület által
meghirdetett „Volt egyszer egy világjárvány – Pandémia 2.” pályázat alkotói díjakat
kaptak és az Ady Endre Utcai Óvoda, Átlós Úti Óvoda és a Szilády Áron Utcai Óvoda
gyermekei rajzokat készítettek ajándékba, melyeket az óvodákat képviselő gyermekek
adtak át a nyertes diákoknak. Köszönet munkatársaimnak, hogy részt vettek a
tevékenységben

-

A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Szilády Áron Utcai Óvodájának Tücsök csoportosai
közül öt gyermek vett részt a Kiskunhalas testvérvárosa Nowy Sacz Városa által
meghirdetett „A szépség a jóság és az öröm kertje” című XVI. Nemzetközi Művészeti
Versenyen, melynek témája a „Rét”.
A Zöld-híd Egyesület értesült a pályázati lehetőségről, amely nagy öröm volt
számunkra, hiszen a testvérvárosi kapcsolatot így tovább tudtuk erősíteni.
Most nem a lengyel óvodások, iskolások, felnőttek küldtek nekünk pályamunkát,
hanem a mi óvodásainknak nyílt erre lehetőségük, 14 alkotó kapott díjat és 30 alkotó
kitüntető oklevelet, köztük a 4-6 évesek csoportjában a lengyel és a kínai óvodások
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mellett a mi óvodánk gyermekeink. A kitüntető nemzetközi okleveleket és az
egyesület ajándékát, a Madarak és fák napja jeles környezetvédelmi napon adtuk át a
gyermekeknek.
-

A nyári időszakra esik legtöbbször a Zöld-híd Egyesület nemzetközi rajz-fotó-meseíró
pályázati felhívása, amelyen hagyomány, hogy óvodáink részt vesznek, erre buzdítok
most mindenki kollégámat. 200 éve született Petőfi Sándor és az emlékév kapcsán
Lennék én folyóvíz címmel hirdettük meg a pályázatot, a részletes kiírást eljuttattam
minden óvodába.

Óvodánk zöld gondolkodását és jó hírét is vittem országosan, hiszen a 15 éves a Zöld
Óvoda pályázat jubileumi záróünnepségére hívtak meg, ahol az általam beküldött a
Zöld Óvoda pályázatára benyújtott esszét díjazták. Ünnepélyes keretek között
Budapesten a Vajdahunyad várban vettem át az oklevelet és az ajándékot.
Összegezve: A tematika alapján elvégzett széleskörű és egyben összetett tevékenységeink
összhangban vannak a pedagógia programunkkal, a korábbi környezeti munkaközösség
munkájának folytatásával, a munkaközösség-vezetőként a mesterprogramommal is.
Fókuszáltunk - a gyermekek érdekében végzett - környezeti értékeinek megóvásához,
gazdagításához szükséges tevékenységekre, a problémák megoldására, a fenntarthatóságra.
Kisebb lépésekben, de folyamatosan eredményes és aktív munkát végeztünk a 2021/2022
tanévben
Kiskunhalas, 2022. 08. 31.
Mongyi Marianna,
Zöld Óvoda Szakmai Munkaközösség vezetője
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A MÓDSZERTANI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE
A 2021/2022- es nevelési évre vonatkozóan
Módszertani munkaközösségi vezetőként – és intézményi mentorként is - elsődleges szakmai
feladatomnak tekintem, így szakmódszertani szempontból kiemelt tartalmi követelményként
jelenik meg számomra, hogy:
- A mentoráltak számára - egyénre szabott módon történjen -, a módszertani ismereteim
átadása, melynek területei:
- a szakma specifikus gyakornoki tanácsadás módszerei,
- a konfliktuskezelés technikái,
- a gyakornokok kommunikációs készségfejlesztésének lehetőségei és eszközei.
- A gyakornokok megismertetése szaktudományos és módszertani kompetenciáikkal, a
szakterület legújabb tudományos eredményeivel,
- gyakorlat közeli módon ismertessem meg az óvodai hétköznapok során is jól alkalmazható
pedagógiai módszereket és technikákat, ezáltal is tovább fejlesztve az óvodapedagógus léthez
szükséges kompetenciáikat.
2022 januárjában - az általam, még 2020-ban készített „Gyakornokok mentorálása az
óvodában - névre hallgató sablongyűjteményt, kiegészítettem a PDCA – ciklussal, valamint
a SWOT/GYELV elemzéssel, amely tovább segíti a mentorálási folyamatban résztvevő
pályakezdő pedagógusok önreflektivitását.
A gyakornoki feladatokat szabályzó dokumentumok elkészítése során kiemelt figyelmet
fordítottam arra is, hogy az intézményi mentorháló működtetésében résztvevő pedagógus
kollégák egyéni arculatuk kialakításában, „saját hangjuk” megtalálásában segítsem,
támogassam (A mesterprogram 5. évének lezárásaként már egy összeállított módszertani
segédlet is támogatja majd a gyakornokok pedagógiai munkáját, amely neve: „Saját hang”
módszertani segédlet).
Ezekben a dokumentumokban a mentoráltak számára elérhetővé válnak azok a részfeladatok,
a munkamódszerek tartalmi elemei, amelyek megkönnyíthetik a pedagógusfeladatok
végzését. A minél eredményesebb pedagógiai munka érdekében komplex nyomon követési
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rendszert (útmutató, sablonok, mérési skála) dolgoztam ki, amelyhez adekvát numerikus
skálát állítottam össze, így a későbbiekben kvantitatív módon is mérhetővé válik az intézményi
szintű gyakornoki tevékenység eredményessége.
A mesterprogramom résztervei alapján a 2021/2022-es nevelési évre vonatkoztatva
megfogalmaztam a mentorháló kiemelt területeit, amelyek az intézményi mentorálás
eredményes működtetését segíti és ehhez csatlakozott - tematikai egységként - a
módszertani munkaközösség tartalmi struktúrája is:
-

A gyakornokok felkészítése a gyakorlati pedagógiai munka, a későbbiek során a
szakmai portfólió megvédésére való eredményes felkészítés

-

A gyakornokok gyakorlati tevékenységének megszervezése, irányítása, segítése.

-

A teljes értékű nevelési feladatok ellátásához szükséges szakmódszertani ismeretek
átadása, bővítésére vonatkozó információ- és tudásmegosztás.

-

A „Kritikus barát – módszerének alkalmazása, valamint a mentorálási
módszerekhez kapcsolódó egyéb eszközök, szituatív pedagógiai helyzetek adaptációs
lehetőségei.

-

A programban résztvevők adekvát segítése a gyakornoki idő során.

-

A mentoráltakkal a mentorálás teljes folyamatának megismertetése.

-

A mentoráltak számára az adaptív tanulás és az önfejlesztő gyakorlat módszertani
szempontból történő megerősítése.

-

Az élethosszig tartó tanulás fontossága.

A 2019-ben létrehozott módszertani munkaközösség kiemelt általános feladata: a gyakornok
és a pályán lévő a módszertani kultúra iránt fogékony munkatársak szakmai támogatása.
Ebben a nevelési évben 4 alkalommal találkoztunk online és személyközi formában, ahol az
alábbi tematika alapján dolgoztunk:
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A módszertani szakmai munkaközösség tudásmegosztása –
az információ átadás tematikája
Időintervallum

Tartalmi specifikumok
1. A pedagógiai tervezés alapjai
2. Szaktudományos és szakmódszertani
ismeretek és szakma specifikus
gyakorlati elemek megismerése
3. Gyakorlati feladat: Jeles napok
tervezése
Önreflektivitásom folyamata: A
tudásmegosztás során tudatosan figyeltem
arra, hogy nemcsak verbális, hanem
nyomtatott formában is át tudjam adni a
szakterület új, releváns információit,
lehetőség szerint redundáns elemektől
mentesen.
1. A tervezési folyamat tartalmi
ismérvei (jellemzői)
2. A módszertani feladatok megjelenése
a tervezés során (életkori
sajátosságok, a tevékenységekben
rejlő fejlesztési lehetőségek
fejlesztendő attitűdök, készségek,
képességek, kompetenciák.
3. A tevékenységek/foglalkozások
lehetséges módszerei: szemléltetés és
a képszerű, a szóbeli megismeréssel
kapcsolatos módszerek
4. Szaktudományos és szakmódszertani
ismeretek, szakma specifikus
gyakorlati elemek ismerete
5. Gyakorlati feladat: Jeles napok
tervezése.
Önreflektivitásom folyamata: Fókuszpontba
a tudatos tervezés és annak módszertani
kívánalmai, és ehhez kapcsolódva a
pedagógiai programunkban is rögzített
elvárás rendszer, valamint a
műveltségtartalmakhoz csatolható
változatos módszerek megismerése és
alkalmazási lehetősége került.

2021/2022 -1. félév

2021/2022 - 2. félév
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A kommunikációm során kiemelt figyelmet
fordítottam a gyakorlati példákkal történő
alátámasztásra, a minél szemléletesebb
ismeretközlő, tudásátadási módszer
megtartásának okán.

A 2021/2022-es nevelési évben a módszertani munkaközösségben résztvevő
gyakornokok - már lezajlott minősítéseinek - mennyiségi - folyamatközi értékelése,
eredménye:
AZ INTÉZMÉNYI MENTORHÁLÓ ELEMEI - MŰKÖDTETÉSE
Pedagógus I.: 3 fő

Pedagógus II.:0 fő

Eredményes védések
száma: 2fő/ 100%
mentori segítséget kérő kollégák száma összesen: 2 fő

Szabó-Kocsisné Ökrös Ildikó
A Módszertani munkaközösségnek vezetője
Mesterpedagógus, okleveles Szakmódszertani
Gyakorlatvezető mentorpedagógus

Kiskunhalas, 2022. 08. 31.
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Jegenyenyár természetjárók munkaközösség 2021/2022-es
Beszámolója
Vackor Óvoda
A Pirtói Vackor Óvodában a „Jegenyenyár” természetjáró műhely működik. Tevékenységünk
a környezeti neveléshez kapcsolódik. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák
fejlesztésére irányul. Olyan komplex szemlélet megalapozás, mely rávilágít, a gyermekekben
megerősíti azt a tényt, hogy a természetben mindenre szükség van. Fontos eleme a
kirándulásoknak a természet szeretetére nevelés. Olyan attitűdök, ismeretek átadása, amely
segíti, a gyermeket a rendszerszintű környezetvédelem átlátásában. A hagyományos
pedagógiai módszerek mellett előtérbe kerülnek a speciális természettudományos módszerek:
megfigyelés, vizsgálódás, összehasonlítás.
Kirándulások szervezésével, lebonyolításával sikerült közelebb hozni a gyermekekhez a
természetet, pozitív attitűdöket kialakítani. A gyermekek nagyon élvezték az erdőjárásokat,
tanyalátogatásokat.
A programokban a nagycsoportos és két középső csoportos gyermek vett részt.
Nagy örömmel és lelkesedéssel kapcsolódtak be a programokba. Ismertük minden
alkalommal gyarapodott, egyes ismeretek készségszinten beépültek a tudástárukba. Nagy
szerepe volt a növényhatározásnak, összefüggések felismerésének. Megtapasztalták a
természet adta nyugalmat és az elcsendesedést. Az elcsendesedés belsővé válása után képesek
voltak az erdő hangjának megfigyelésére (szél, madárhangok, falevelek csörgedezése). A
szaglás érzékelés fejlődése is sokat erősödött. Különböző növények, gyógynövények, avar,
fenyőkéreg szaglásával. Ezekre a tapasztalatokra építve játékok is épültek (bekötött szemmel,
illatok, szagok felismerése).
A megismerő folyamatokon kívül a természet, tudatos védelmére irányuló célkitűzésink is
megvalósultak. A szemetelést és a tudatos hulladék termelés kialakítását erősítettük. Az újra
hasznosítás megjelent a barkácsoló tevékenységében.
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Azt látjuk, hogy a sikerült a gyermekek szemléletét formálni.
A jövő óvoda évre is szeretnénk szervezni kirándulásokat. Merítkezve a tapasztalatokból, új
lehetőségek felkutatásával kívánjuk a továbbiakban gyermekek természettudatos magatartását
formálni, a természetet megszerettetni.

Pirtó, 2022. 08. 31.
Kissné Papp Edit
Munkaközösség vezető
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Mérés-értékelés munkaközösség beszámolója
2021-2022-es nevelési év

A Mérés-értékelés munkacsoport 7 évvel ezelőtt kezdte meg munkáját, azzal a céllal, hogy a
sikeres, eredményes minőségi munka érdekében újra előtérbe helyezze a mérést, értékelést. A
gyerekek rendszeres mérése, értékelése a pedagógiai folyamat meghatározó területe, végig
kíséri az oktatási-nevelési folyamatot. Nemcsak visszacsatol az óvodapedagógus számára,
hanem jelzést küld a szülő felé, de emellett folyamatosan segíti az óvoda ellenőrzési
rendszerét.
A minőségi munka azt kívánja meg tőlünk, hogy folyamatosan tájékozódjunk az igények és
elégedettségek felől és ezt figyelembe vegyük a munkánk során. Másrészt visszajelzést
adjunk arról a partnereknek, hogy az igények kielégítésére megtesszük a szükséges
változtatásokat. A munkaközösség alapvető célja a fejlesztő szándék, az egyéni és intézményi
szintű munka javítása, a sikeres teljesítmény és az eredményes munka kimutatása.
Azonosítani tudjuk a fejlesztendő területeket és a teljesítmény javítására irányuló célokat
jelöljük ki. Az eredmények feldolgozásával meg tudjuk mutatni a különböző területeken elért
jó és a gyenge teljesítmények közötti különbséget, illetve lehetőséget tudunk biztosítani az
egyéni teljesítmény változásának kimutatására.
A mérés-értékelés munkaközösség csoportját a mérési értékelési tevékenységek iránt
érdeklődő óvónők és ezen feladatokkal megbízott pedagógusokból alkottuk meg az év elején.
A munkacsoport összeállításakor a tagokat a feladatokhoz választottuk ki a vezetés
segítségével.
A munkaközösség jelenlegi tagjai:


Petrohán Vivien munkaközösségi tag



Haskóné Novák Zsuzsanna munkaközösségi tag



Békési Szilvia munkaközösségi tag



Rambaláné Kovács Tímea munkaközösségi tag



Daday Zita munkaközösségi tag
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Kissné Papp Edit munkaközösségi tag



Kovács Renáta munkaközösség-vezető

Támogató tagok:
a munkacsoport által szervezett és koordinált mérésekben résztvevő pedagógusok, vagyis a
teljes nevelőtestület érintett volt a munkaközösség által szervezett valamelyik mérésben.

Kitűzött feladatok megvalósulása:
1. Az egyik legfontosabb célunk és feladatunk ebben az évben egy egységes mérésiértékelési rendszer kidolgozása volt az intézményre vonatkozóan a mérési területek,
feladatok és módszerek pontos meghatározásával. Már év elején tudtuk, hogy ez
mekkora plusz terhet fog róni az munkacsoport tagjaira, hiszen az elmúlt években
kialakult helyzetek miatt, több elmaradt megvalósítandó feladatot kellett most
pótolnunk. Emellett a városi szintű átszervezés kapcsán az intézményünkhöz csatolt új
óvodák addig alkalmazott mérési rendszerét is figyelembe kellett venni. Rengeteg
plusz feladatot és nagy körültekintést igényelt ez a kollégáim részéről. Emellett
figyelnünk kellett a központi oktatási rendszer egyre bővülő elvárásaira, ezeknek való
megfelelésnek. Úgy gondolom, hogy a nevelőtestület áldozatos munkájának
köszönhetően egy jól átlátható, könnyen alkalmazható mérés-értékelési rendszert
dolgoztunk ki, melynek egyik kiindulópontja a PDCA ciklus működtetése.
2. A Mérés-értékelés munkacsoport ebben a tanévben is külső partnereink közül a szülők
elégedettségét szerette volna vizsgálni, mivel ők az első és legfontosabb partnerünk.
Az elmúlt években is jól működő méréseket tovább akartuk folytatni ebben a tanévben
is. Legelső feladatunk a meglévő kérdőívek újragondolása, átszerkesztése a mai
igényeknek, elvárásoknak és nem utolsó sorban a pandémiás helyzet okozta
változásoknak megfelelően. Emellett figyelembe kellett venni a két új csatlakozó
intézmény sajátosságait, szülői közösség összetételét. A kidolgozott, megújított
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kérdőívek lehetőséget adnak arra, hogy óvodánkkal kapcsolatban minden korcsoport
szülői közösségének véleményét megismerjük.
-

Kiscsoportban

a

beszoktatással,

a

fejlesztéssel,

tájékoztatással

kapcsolatos

elégedettségükről kérdeztük meg a szülőket.
-

Középcsoportban a pedagógiai program ismeretéről, az információ áramlásról, a
fejlődés mértékéről, a gyermek óvodai életéről kérdeztük meg a szülőket.

-

Nagycsoportban arról kérdeztük a szülőket, hogy mennyire elégedettek az óvodában
folyó munkáról és az iskolára való felkészültség mértékéről.

A szülői kérdőívek részletes értékelését a beszámoló 1.számú Melléklete tartalmazza.
3. A munkaközösség következő feladata a csoportokban elvégzendő Szociometria
vizsgálatok előkészítése, illetve segítségnyújtás a lebonyolításban, majd az adatok
kiértékelése. Ezzel a csoportok társas kapcsolatokat kívántuk vizsgálni. Célunk az
volt, hogy az eredményekből megismerjük az érzelmi viszonyokat tükröző
csoportszerkezetet és a kohézió mértékét, valamint az egyes csoporttagok
elfogadottságát vagy éppen elutasítottságát. A közösségi élet tervezése szempontjából
kíváncsiak voltunk szükség van-e kiemelt feladatok kitűzésére a pandémiás időszak
után óvodáinkban. Ezt a mérési módszert már régóta használjuk intézményünkben,
hiszen az óvodai tervező munka során az eredmények jól felhasználhatók.
A Szociometriai vizsgálat eredményeit és értékelését a beszámoló 2. számú Melléklete
tartalmazza.

4. A soron következő feladatunk az intézményünkben alkalmazott DIFER mérések
eredményeinek rögzítése, azok összegzése, kiértékelése, illetve a hozzájuk kapcsolódó
fejlesztési irányvonal meghatározása mind intézményi, mind csoport szinten. A Difer
programcsomagot a diagnosztikus értékelés keretén belül alkalmazzuk, melyet
alapvetően a gyermekek indulási tudásszintjének megállapítására használjuk. A
mérésekkel kollégáimmal megtudhattuk, hol tart egy-egy gyermek vagy egy óvodai
csoport egy adott készség, képesség fejlődésében. A gyermekek ismereteiről,
képességeiről és készségeiről az így megszerzett információk alapján a későbbi
tanulási-tanítási folyamat jobban irányítható és szervezhető. Az eredmények
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értelmezése nagy segítséget nyújt az nekünk óvodapedagógusoknak abban, hogy
következtetéseket vonjunk le arról, mit kell még tennünk saját munkánk során, illetve
lehetőséget nyújt a beavatkozásra, a hiányosságok pótlására, a differenciálásra és
ezáltal egy eredményesebb munkára. Célja semmiképp sem a minősítés, inkább az,
hogy megismerjük a csoportunkba járó gyermekek előismereteit. Ebben az évben a 6
óvoda 7 csoportjában végezték el a pedagógusok a DIFER méréseket, majd ezek
értékelése, elemzése után nemcsak intézményi szinten, de csoport szinten is meg
tudtuk határozni a következő nevelési év kiemelt fejlesztési feladatait.
A DIFER mérések elemzése, értékelése, illetve az országos mérésekkel való összehasonlítás
megállapításait a beszámoló 3 . számú Melléklete tartalmazza.

5. Az idei év legutolsó, de talán a legtöbb szakmai munkát igénylő feladata az egyéni
fejlődési naplók,

A gyermekek fejlődésének nyomon követésére szolgáló

dokumentáció felülvizsgálata volt, az aktuális törvényi szabályozások figyelembe
vételével. Nemcsak az átszervezés kapcsán, az összefésülés miatt kellett a gyermekek
fejlődését nyomon követő naplóinkat felülvizsgálni, hanem azért is, mert a mi
fejlődési füzetünk is már 5 éve készült, így bőven elérkezett az idő arra, hogy
megvitassuk a tapasztalatikat, a véleményeket, majd ezek figyelembe vételével
aktualizáljunk. Célunk a jelenlegi fejlődési napló újra gondolásával az volt, hogy egy
olyan füzetet hozzunk létre, amely nemcsak hogy maximálisan megfelel a törvényi,
jogszabályi elvárásoknak, hanem nekünk is segítséget nyújtson a mindennapi
munkánk során a fejlesztési irányvonalak meghatározásában, a differenciálás
területén. Először ízeire szedtük a programot, majd közösen, minden pedagógus aktív
bevonásával átírtuk, újra szerkesztettük. A végeredmény pedig az lett, hogy egy olyan
egyéni fejlődési napló született, amit mindenki egy kicsit magáénak vallhat, sajátjának
tekinthet, hiszen a nevelőtestület minden tagja részt vett a szerkesztésben, mindenki
elmondhatta véleményét, javaslatát, tapasztalatát. Az egész testület kitartó és
eredményes munkájának köszönhetően a 2022/23-as nevelési évet már ezzel az új
dokumentummal tudja minden csoport kezdeni.
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Összegzés:
Az újonnan megalakult munkaközösségünk tagjaival nagyon jó a munkakapcsolatunk,
különböző online felületeken

és személyes találkozások alkalmával is naprakész

információkat tudunk megosztani egymással. A munkaközösségen belüli munkamegosztás, a
feladatok kiosztása és a felelősök megnevezése sem okozott nehézséget.
A tanévre vonatkozó célokat az intézmény stratégiai céljai alapján fogalmaztuk meg, de a
napi munka során ezt rugalmasan változtatnunk kellett. Ez a rugalmasság a munkaközösség
valamennyi tagjára jellemző: könnyen és gyorsan alkalmazkodnak változó feladatokhoz és
célokhoz.
Szeretném itt is megköszönni a munkaközösség tagjainak a gyors, pontos, rugalmas, szakmai
munkáját és remélem, hogy jövőre is a vállalják a munkaközösségi tagságot, a
munkaközösségünk feladatait.

KISKUNHALAS, 2022. 08. 31.

Kovács Renáta
Intézményvezető-helyettes
Munkaközösség-vezető
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1. számú Melléklet

Szülői elégedettségmérő kérdőívek értékelése
2021-22.

Ebben a tanévben is külső partnereink közül a szülők elégedettségét vizsgáltuk, mivel ők az
első és a legfontosabb partnerünk. Ebben a nevelési évben új kérdőíveket dolgozott ki a
munkacsoport.
Ennek fő oka volt, hogy a Napsugár Óvodák két intézménnyel bővült, fenntartói átszervezés
miatt. Figyelembe kellet venni a két új csatlakozó intézmény sajátosságait, szülői közösség
összetételét. A kidolgozott, megújított kérdőívek lehetőséget adnak arra, hogy óvodánkkal
kapcsolatban minden korcsoport szülői közösségének véleményét megismerjük.
-

Kiscsoportban a beszoktatással, a fejlesztéssel, tájékoztatással kapcsolatos
elégedettségükről kérdeztük meg a szülőket.
Középcsoportban a pedagógiai program ismeretéről, az információ áramlásról, a
fejlődés mértékéről, a gyermek óvodai életéről kérdeztük meg a szülőket.
Nagycsoportban kérdeztük a szülőket, hogy mennyire elégedettek az óvodában folyó
munkáról és az iskolára való felkészültség mértékéről.

A korcsoportonkénti kérdőívek összegzésének az eredménye:

Kiscsoport
létszám: 82 fő
visszaérkezett kérdőívek: 60 fő
százalékos arány: 73%

1. Mi alapján választotta ezt az intézményt?
 Pozitív véleményt hallottam róla
30% - 18 fő
 Ide járt a testvére, vagy a családból valaki
41% - 25 fő
 Közel van az otthonunkhoz
28% - 17 fő
 Semmit sem tudtam róla
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0% - 0 fő
 Nyílt napon ismerkedtünk meg az óvodával
0%- 0 fő
 Körzetileg ide tartozunk
12% - 7 fő
Többségében ebben a nevelési évben a szülők a tapasztalataikra, illetve az ismerősök ajánlása
alapján választottak óvodát. A körzeti hovatartozás csekély arányban befolyásolta a döntést.
2. Fontosnak tartja-e felkészíteni gyermekét az óvodai életre?
 igen
99% - 54 fő
 nem
1% - 6 fő
Nagy örömmel tapasztaljuk, hogy a szülők számára fontos az óvodai életre való felkészítés,
hiszen ezzel nem csak a gyermek helyzetét könnyítik meg, hanem az óvodapedagógus
munkáját is segítik.
3. Gyermeke fejlődése szempontjából fontosnak érzi-e a családlátogatást?
 Fontos, mert kiépíti az első bizalmi szálakat
66% - 40 fő
 Kevésbé fontos
30% - 18 fő
 Nem fontos
4% - 2 fő
A családlátogatást nagymértékben támogatja a szülői közösség, kevésbé fontosnak sokkal
kevesebben gondolják, mint az előző években. Azt a következtetést vonhatjuk le, hogy
elfogadóbbakká váltak a szülők és megértették annak célját, fontosságát. Egészen kis
százalékban gondolják úgy, hogy szükségtelen.
4. Igényt tartott-e arra, hogy óvodába lépéskor az első néhány napot együtt töltse
gyermekével a csoportban?
 igen
71% - 43 fő
 nem
29% - 17 fő
Magas százalékaránnyal gondolták úgy a szülők, nagy örömünkre, hogy együtt töltsék el a
befogadási időt a gyermekükkel, ezzel biztosítva a könnyebb elválást, érzelmi biztonságot
nyújtva gyermeküknek.
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5. A beszoktatással elégedett volt –e?
 Igen, gyermekemhez igazodva történt.
96% - 54 fő
 Több figyelmet igényeltem volna
4% - 6 fő
 Nem, figyeltek gyermekemre, igényeimre.
0% - 0 fő
A százalékos mutatók azt tükrözik, hogy a jól bevált pedagógiai módszerek alkalmazása
megfelelően működik. Mivel a megismerő folyamatok megkezdődnek már a családlátogatás
alkalmával és magas százalékaránnyal igénylik a szülők, hogy a befogadás időszakát együtt
töltsék gyermekükkel, így a pedagógusoknak is sokkal könnyebb a feladatuk, ebben a
szenzitív időszakban.
6. Hogyan szokta meg gyermeke az óvodát?
 könnyen
76% - 46 fő
 nehezen
21% - 13 fő
 nagyon nehezen
3% - 1 fő
A nehezen és a nagyon nehezen beszokók aránya a válaszadók 24%, ami nem mondható
elenyészőnek. Ez többletmunkát ró a pedagógusokra, ami új módszerek és a jógyakorlat
átvételét, illetve a megismerő folyamatok szélesítését igényli.
7. Szeret-e gyermeke óvodába járni?
 nagyon szeret
37% - 22 fő
 szeret
43% - 26 fő
 változó
18% - 11 fő
 közömbös
0% - 0 fő
 nem szeret
2% - 1 fő
Az adott válaszok alapján a gyermekek nagy többsége szeret járni az óvodába (80%), aminek
nagyon örülünk. A jövőben arra törekszünk, hogy az óvodát kevésbé kedvelő gyermekekkel is
megbarátkoztassuk és megszerettessük az óvodai életet.
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8. Megszerette-e gyermeke az óvónőit?
 Igen, ragaszkodik hozzájuk
90% - 54 fő
 Részben elfogadta őket
10% - 6 fő
 Nem, még nem oldódott fel
0% - 0 fő
Nagy öröm a pedagógusok számára hogy minden gyermek elfogadó, döntő többségében
ragaszkodó és magas érzelmi töltetű kapcsolat alakult ki.
9. Mennyi időt tölt gyermeke az óvodában átlagosan naponta?
 4-5 órát
23% - 14 fő
 6-7 órát
34 % - 20 fő
 8 órát vagy többet
43% - 26 fő
A válaszadók többsége nyolc órát vagy több időt tölt az intézményben. Ez az adat azt mutatja,
hogy a családok számára fontos az óvodai ellátás, mert a munka idejük alatt biztonságban
tudhatják gyermeküket. A nyolc órától kevesebb ellátást igénylők gyesen, illetve olyan
munkarendben dolgoznak, hogy meg tudják oldani a fenn maradó időben gyermekük ellátását.
Az óvodai ellátást legnagyobb arányban - a nyolc órát vagy azon túl - a Vackor Óvodában
veszik igénybe a szülők.
10. Az Ön gyermeke, megítélése szerint, mennyire szorul segítségre a gondozási
tevékenységekben?
 Önálló, szobatiszta
72% - 43 fő
 Segítséget igényel, de szükségleteit jelzi
28% - 17 fő
 Sok segítségre szorul
0% - 0 fő
A tapasztalataink megegyeznek a szülői kérdőívek válaszaival. Mivel a gondozási feladatok
csekélynek mondhatók, ezért sokkal jobban előtérbe tud kerülni a pedagógiai munka.
11. Hogyan fejlődik gyermeke, mióta óvodába jár, vett-e észre változást?
 nagyon sokat fejlődik
41% - 25 fő
 sokat fejlődik
58% - 34 fő
 alig fejlődik
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1% -1 fő
 egyáltalán nem fejlődik
0% - 0 fő
A szülők megítélésé alapján gyermekük fejlődésével elégedettek. Az százalékos arányok
egyértelműen mutatják, hogy a pedagógiai munka hatékony.
12. Elegendő tájékoztatást kap-e gyermeke óvodai életéről, fejlődéséről?
 igen, elegendőt kapok
75% - 45 fő
 nem, a jelenleginél kicsivel többet szeretnék kapni
25% - 15 fő
A nyilatkozatok alapján a szülők ¾ része úgy gondolja, hogy megfelelő és elegendő
tájékoztatást kap gyermeke fejlődéséről. Az ¼ rész tájékoztatására nagyobb odafigyelést és
hatékonyabb módszert kell alkalmaznunk.
13. Ismeri –e a csoport szokás és szabályrendszerét?
 igen
91% - 55 fő
 nem
9% - 5 fő
Nagyon fontosnak gondoljuk, hogy ismerjék a szülők a csoport szabály és szokás rendszerét.
Tapasztalataink, azt mutatják, hogy a százalékos arányok megfelelnek a valóságnak, hiszen
csak így tud megvalósulni az optimális működés. A „nem” válaszadók arányát sem
hagyhatjuk figyelmen kívül. A jövőben törekszünk arra, hogy valamilyen formában
mindenkihez eljusson csoportunk működését szabályzó dokumentum.

14. Mi az, amiről gyermeke mesél otthon?
 Játék, társak, történések
 31% - 19 fő
 Kezdeményezések, foglalkozások
8% - 5 fő
 Mindenről ami eszébe jut
57% - 35 fő
 Semmiről
1% - 1 fő
Láthatjuk az eredményekből, hogy az óvodai élet történései, valamely területe megjelenik a
családi életben. Azt a következtetést vonhatjuk le, hogy maradandó az óvodai élmény.
15. Figyelemmel kíséri-e óvodánk honlapját?
 Igen
57% - 35 fő
 Nem
21% - 14 fő
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 Néhány cikket
18% - 11 fő
Meglepő és információ értékű a „nem” és a „néhány cikket” válasz adók aránya. Ma
mindenkinek van modern infokommunikációs eszköze, ami azt feltételezi, hogy jól tájékozott
a híráramlás a virtuális térben maximális. A jövőben írásos formában eseményeinket
megjelenítjük a faliújságon és élőszóban is.

Középső csoportos kérdőív
létszám: 88 fő
visszaérkezett kérdőívek: 62 fő
százalékos arány: 70%
1.) Ismeri-e az óvoda pedagógiai programját?
 Igen, ismerem.
65% - 41 fő
 Hallottam, hogy van ilyen.
22% - 14 fő
 Nem ismerem.
4% - 2 fő
 Az interneten tájékozódtam.
7% - 5 fő
A válaszadók 64%-a ismeri csak a pedagógiai programot. Szükségesnek látjuk a program
ismertetését szülői értekezleten és egyéb fórumokon.
Többen nem életek a válaszadás lehetőségével.
2.) Szeret-e gyermeke óvodába járni?
 Nagyon szeret, szívesen jön.
77% - 48 fő
 Nehezen indul, de szívesen marad.
22% - 14 fő
 Nem szívesen jön.
0% - 0 fő
A szülők nyilatkozatai alapján, megállapítható, hogy a gyermekek minden óvoda egységbe
szívesen járnak, jól érzik magukat.
3.) Mennyire elégedett az óvoda nevelési módszereivel, az óvodai nevelés
színvonalával?
 Nagyon elégedett vagyok.
54% - 34 fő
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 Elégedett vagyok.
36% - 22 fő
 Elfogadhatónak tartom.
10% - 6 fő
 Nem vagyok elégedett.
0% - 0 fő
A válaszadók 90%-a elégedett a nevelési módszerekkel, annak színvonalával, 10%-a is
elfogadhatónak gondolja. Arra következtethetünk, hogy pedagógiai irányvonaluk,
törekvéseink megfelelő a családok számára. Továbbra is szükségesnek gondoljuk az
önképzést, hospitálást és a megújulásra való hajlamot.
4.) Kap -e elegendő információt – ha kérdez – gyermeke óvodai életéről?
 Igen, elegendő tájékoztatást kapok.
88% - 55 fő
 Nem, sokkal többet szeretnék tudni a gyermekemről.
4% - 2 fő
 Nem, mert nem tudtam megfelelő kapcsolatot kialakítani az óvónőkkel.
1% - 1fő
Nem minden szülő élt a válaszadás lehetőségével. Az elmúlt években a kapcsolattartás a
járványhelyzet miatt új, kommunikációs helyzetet kívánt meg. Nem sikerült a szülők minden
kérdésére válaszolni. Nem érezhették a telefonos vagy emailben adott tájékoztatás kellő
információnak. Bízunk abban, hogy a jövőben az egészségügyi helyzet jobb, erősebb
kapcsolatot enged kialakítani a szülőkkel.
Szükséges a „nem” válaszadókra külön figyelmet fordítani a jó kapcsolat kialakítása
érdekében. Valószínű, hogy kell a szülőket is bátorítani a kérdések megfogalmazására.
5.) Meg tudja-e beszélni észrevételeit, problémáit gyermeke óvónőivel?
 Igen, minden esetben együtt találunk megoldást.
99% - 61 fő
 Nem, megoldom egyedül.
0% - 0 fő
 Igen, elmondom, de nem szívesen veszik az észrevételt.
1% - 1 fő
A válaszokból kiderül, hogy a problémákat sikerül egy kivételével megbeszélni. Törekednünk
kell a teljességre, mindenkire kiterjesztett figyelemmel kell lennünk.

6.) Kihez fordul segítségért, ha problémája van?
 A csoport bármelyik óvónőjéhez.
86% - 53 fő
 A csoport egyik óvónőjéhez.
11% - 6 fő
 Az óvodavezetőhöz.
0% - 0 fő
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 Dajkához, pedagógiai asszisztenshez.
3% - 2 fő
 Szülőtárshoz.
1% - 1 fő
Problémák esetén a válaszadók többsége az óvónővel beszéli meg az esetet. Szülői fórumokon
bíztatni, bátorítani szükséges a szülőket, hogy bizalommal forduljanak a pedagógus felé,
hiszen a probléma feltárásában és megoldásában csak az óvónő tud segíteni.
7.) Ön szerint az alábbiak közül melyek jellemzik a legjobban gyermeke
csoportjának légkörét? (legfeljebb 3 választ húzzon alá)
 családias
54% - 33 fő
 vidám
54% - 33 fő
 szigorú,
2% - 1 fő
 nyugodt
20% - 12 fő
 feszült
0% - 0 fő
 biztonságos
38% - 23 fő
 barátságtalan
0% - fő
 kreatív, alkotó
44% - 27 fő
 barátságos
47% - 29 fő
 szeretetteljes
44% - 27 fő
A szülők pozitívan nyilatkoztak a csoport légkört illetően. Nekünk pedagógusoknak
egyértelműen kellemes visszajelzés.
8.) Hogyan fejlődött gyermeke, mióta óvodába jár? Miben látja leginkább a
fejlődést?
 sokat fejlődött
84% - 52 fő
 keveset fejlődött
0% - 0 fő
Erre a kérdésre nem mindenki adott választ.
Ha fejlődött, miben látja leginkább a pozitív változást?
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 értelmi fejlődés, gondolkodás
57% - 35 fő
 önállóság
46% - 28 fő
 szocializáció
24% - 14 fő
 kommunikáció
30% - 18 fő
 szabálytudat
18% - 11 fő
 magatartás
20% - 12 fő
 mozgás
9% - 5 fő
A válaszadás lehetőségével ennél a kérdésnél sem élt mindenki, de a válaszadók 84%-a azt
gondolja, hogy gyermeke sokat fejlődött, kiemelkedően az értelemi fejlődés területén,
kommunikáció területén és az önállóság területén. A mozgás és a szabálytudat területén nem
érzékeltek olyan nagymértékű változást. A magatartási attitűdökben sem láttak jelentős
változást.
9.) Elégedett - e az óvoda és a család kapcsolatával?
 igen
96% - 60 fő
nem
4% - 2 fő
 Ha nem, akkor milyen kapcsolattartás felelne meg Önnek?
0% - 0 fő
A család és az óvoda jó kapcsolata alapozza meg a gyermek harmonikus fejlődésének
lehetőségét. Az Ady Endre utcai és a Vasút utcai óvodában nyilatkoztak negatívan a
kapcsolatrendszerről. A nagyarányú elégedettség arra enged következtetni, hogy a szervezett
családi napok, szülői értekezletek, szülői fórumok, egyéb rendezvények hangulata közvetlen
és nyitott.
10.) Mit tart gyermeke szempontjából az óvoda legfontosabb feladatának? (kérjük
az 5 legfontosabbnak ítélt dolgot húzza alá)
 sok verset és éneket tanuljon
36% - 22 fő
 sokat mozogjon
41% - 25 fő
 tanulja meg a viselkedési szabályokat
37% - 22 fő
 érezze jól magát, szeressék
73% - 45 fő
 minél többet játsszon
39% - 24 fő
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 barátokat, társakat találjon
55% - 34 fő
 értelmileg fejlődjön
53% - 32 fő
 tanuljon meg szépen beszélni
25% - 15 fő
 önkiszolgálásban fejlődjön
19% - 11 fő
 készüljön fel az iskolára
62% - 38 fő
 a gyerekekre való felügyeletet, a testi épség biztosítását, amíg a szülők dolgoznak
33% - 20 fő
A szülők válaszaiból kiderül, hogy számukra az óvoda legfontosabb feladata, hogy a
gyermekük érzelmi biztonságban, szeretetteljes környezetben legyen a nap folyamán.
Másodlagos szempont volt, hogy készüljön fel az iskolára. Szociális téren a baráti kapcsolatok
kialakítását is fontos tényezőnek gondolják.
Nem érkezett közel sem annyi válasz a kommunikációra, mozgás tevékenységekre és az
önkiszolgálásra, mint a fentiekben felsoroltakra. Mi pedagógusok erre a három területre úgy
gondolunk, hogy az iskolaérettség elengedhetetlen része. Szülői fórumokon szükséges
hangsúlyozni a mozgás, a szabadjáték, kommunikáció és az önkiszolgálás erős fontosságát.
11.)

Mennyire elégedett az óvoda tárgyi felszereltségével?

 elégedett vagyok
87% - 54 fő
 elfogadhatónak tartom
13% - 8 fő
 nem vagyok elégedett
0% - 0 fő
A tárgyi feltételekkel minden válaszadó elégedett, a vezetőség és a fenntartó minden
eszközzel azon van, hogy a gyermek fejlődésének megteremtse a legoptimálisabb
feltételeket. Javaslatot nem tett senki.
12.)Szívesen nézné -e meg a csoport életét? Mire volna elsősorban kíváncsi?
 Hogyan játszanak a gyerekek a csoportszobában?
13% - 8 fő
 A gyerekek délelőtti tevékenységeit.
44% - 27 fő
 A gyerekek foglalkozáson vesznek részt.
40% - 24 fő
 A gyerekek az udvaron játszanak.
5% - 3 fő
Minden szülő szeretne bepillantást nyerni az óvodai életbe, annak valamelyik szegmensébe.
Nagyon örülünk, hogy az érdeklődés aktív. Továbbra is szeretnénk ezt fenntartani, megőrizni
az érdeklődő attitűdöt.
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Nagycsoportos kérdőív

létszám: 80 fő
visszaérkezett kérdőívek: 56 fő
százalékos arány: 64 %
1.) Nagycsoportos szülőként végig gondolva az itt töltött éveket, megkapta-e az
óvodától, amit várt?




Igen, megkaptam.
77% - 43 fő
Többet kaptam, mint amire számítottam.
18% - 10 fő
Nem, többet vártam.
5% - 3 fő

A szülők válaszai 95%-ban elégedettséget
minden elvárásnak.

mutatnak. Igyekszünk a jövőben megfelelni

2.) Kapott-e elegendő információt gyermeke óvodai életéről, fejlődéséről?
 Igen, elegendőnek tartottam.
88% - 49 fő
 Nem, sokkal többet szerettem volna tudni gyermekemről.
12% - 7 fő
 Nem, mert nem találtam meg a hangnemet az óvónőkkel.
0% - 0 fő
Még mindig bátorítást igényelnek a szülők, hogy bátran kérdezzenek, éljenek a fogadó óra
adta, meghitt kétszemélyes helyzetével. Feladatunk, hogy bizalom teli kapcsolatot alakítsunk
ki minden szülővel.
3.) Ön szerint gyermeke felkészült-e az iskolára?




Igen, felkészült.
67% - 38 fő
Érzek hiányosságokat.
27% - 15 fő
Nem.
6% - 3 fő

A válaszadók 67%-a felkészültnek gondolja gyermeke képességei alapján az iskolai életre,
27% érez hiányosságokat.
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4.) Megtudta-e beszélni észrevételeit, problémáit gyermeke óvónőjével?
 Igen, minden esetben együtt találtunk megoldást.
98% - 55 fő
 Nem.
2% - 1 fő
A szülők döntő többségébe úgy nyilatkozott, hogy mindent meg tud beszélni az óvónővel.
Törekszünk, hogy az egy szülőnek megtudjuk felelni, olyan helyzet kialakításával amiben
optimális kapcsolat tudunk kialakítani.
5.) Tapasztalta-e a gyermeke egyéniségének megfelelő bánásmódot?
 Igen, tapasztaltam.
84% - 47 fő
 Részben.
14% - 8 fő
 Egyáltalán nem tapasztaltam.
2% - 1 fő
6.) Szívesen jött-e az óvónők által szervezett nyíltnapokra?
 Nagyon örülök, hogy részt vehettem.
77% - 43 fő
 Csak a gyermekem kedvéért mentem el.
10% - 6 fő
 Nem tartottam szükségesnek.
13% - 7 fő
Intézményünk minden egységébe a pedagógiai programnak és a munkatervnek megfelelően
szervezünk nyílt napot. Tapasztalatunk megegyezik a válaszok arányával.
A jövőben igyekszünk a nyílt napok előkészítési folyamatát úgy szervezni, hogy figyelembe
vesszük a lehetséges igények.
7.) Elegendőnek tartja-e a gyermekének szervezett óvodai programokat? (Ünnepek,
színház, kirándulás, sportnapok, úszás, különórák, családi napok)
 Igen, elegendőnek tartom.
74% - 41 fő
 Több is lehetett volna.
26% - 15 fő
 Sok volt.
0% - 0 fő
Tapasztalatunk, hogy szívesen vesznek részt az óvodai programokban a gyermekek, szívesen,
bizalommal engedik el a pedagógusokkal. Ezek a számadatok megfelelő motivációt adnak a
jövőbeni szervezéshez.
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8.) Eredményesnek és hatékonynak tartja-e szakemberek, külső szakemberek
bevonását, segítségét a gyermekek fejlesztésében (fejlesztő pedagógus, logopédus,
gyógypedagógus, Pedagógiai Szakszolgálat)?
 igen
96% - 54 fő
 nem (ha nem, miért, kérjük, fejtse ki)
4% - 2 fő
A külső szakemberek nagyon fontos és hatékony szerepet töltenek be a gyermekek
fejlődésének pozitív irányú elmozdulásában, úgy ítélték meg a szülők. Akik a „nem” válasz
lehetőségével életek, sajnos nem fejtették ki az elégedetlenségük okát, így nem tudjuk a
fejlődés irányának lehetséges irányát.
9.) Hogyan fejlődött gyermeke, mióta óvodába jár? Miben látja leginkább a
fejlődést?
 sokat fejlődött
98% - 55 fő
 keveset fejlődött
2% - 1 fő
Ha fejlődött, miben látja leginkább a pozitív változást?
 értelmi fejlődés, gondolkodás
40% - 22 fő
 önállóság
41% - 22 fő
 szocializáció
22% - 12 fő
 kommunikáció
27% - 15 fő
 szabálytudat
28% - 15 fő
 magatartás
13% - 7 fő
 mozgás
20% - 11 fő
A válaszadók döntő többsége úgy ítélte meg, hogy gyermeke nagyon sokat fejlődött. A szülők
számára a legfontosabb az értelmi képességek fejlődése és az önállóságra nevelés. A mozgás
és a magatartási attitűdök fejlődése kevésbe fontos, a rangsorban hátra került. A
kommunikációt sem gondolják fontosnak. Sajnos a magatartási normák fontosságának
mellőzését érezzük a minden napokban.
Továbbra is törekszünk arra, hogy tudatosítsuk különböző szülői fórumokon az anyanyelvi
készségek és a kommunikáció fontosságát. Továbbra is hangoztatjuk, hogy a viselkedési
szabályok elsajátítását a szülők érezzék fontosnak, mivel ezzel segítik az zökkenőmentes együtt
élést.
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10.)
Milyen témákról lett volna jó hallani és beszélgetni a szülői értekezleten,
fogadóórákon, egyéb alkalmakkor?
A kérdésre nem érkezett válasz.
11.)
Az óvoda és a család közötti információáramlásnak mely formáját tartja a
leghatékonyabbnak?
 Napi információcsere szóban.
74% - 41 fő
 Írásban a faliújságon.
5% - 2 fő
 Szülői értekezletek.
 12% - 6 fő
 Családlátogatás alkalmával.
5% - 2 fő
 Interneten, zárt csoporton keresztül.
12% - 6 fő
A nagycsoportban előtérbe helyezik a válaszadók a napi információcserét élőszóban, talán ezt
érzik a leghatékonyabb kommunikációnak.
Kiskunhalas, 2022. 05. 31.
Kissné Papp Edit
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2. számú Melléklet

Szociometriai vizsgálat
értékelése
2021/22-es nevelési év
Ebben az évben hat csoportban készítettük el a szociometriát.
A vizsgálat célja: a csoporton belüli baráti kapcsolatok felderítése, az esetleges
peremhelyzeten lévő gyermekek kiszűrése volt.
A közösségi élet tervezése szempontjából kíváncsiak voltunk szükség van-e kiemelt feladatok
kitűzésére a pandémiás időszak után óvodáinkban.
A szociometria vizsgálatot a POSTÁS játékkal mértük fel. Minden kisgyermek kapott három
borítékot, amin a saját jele állt. A feladat az volt, hogy minden gyermek tegye a levelet annak
a polcára az öltözőben, akit a legjobban szeret, aki a legjobb barátja, akivel legjobban szeret
játszani az óvodában.
A borítékokat minden gyermek után összeszedtük, feljegyeztük, hogy annak látványa ne
befolyásolja a következő gyermek választását. Végül mindenki levéllel térhetett haza.
Ennek alapján a következő eredmények születtek.
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Szociometriai mérés eredménye - Ady Endre Utcai Óvoda középső csoport:
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Csoport létszáma: 19 fő - 3 fő hiányzó kék sorral jelölve
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A csoportban 2 legnépszerűbb gyermek van: a fagyi és a labda. Ők 6 - 6 levelet kaptak.
A csoportban népszerű gyermekek még 2 fő : a fa és a halacska. Ők 4 - 4 levelet kaptak.
3 levelet kapott 2 fő : a létra és a szív
2 levelet kapott 5 fő : a szilva, gomba, pillangó, autó, bögre, nap és a hold
1 levelet kapott: a ház, szőlő, tulipán, gyöngysor, virág és a kifli.
Kölcsönös választások száma a csoportban: 12 .
fa – gomba, hal – fagyi, szőlő – autó, létra- fagyi, gyöngysor – pillangó, szív – autó, labda –
fa, labda – fagyi, labda – létra, nap – halacska, virág- halacska és a kifli – tulipán.
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Szociometria mérés eredménye : Átlós Úti Óvoda vegyes csoport
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Csoport létszáma : 20 fő
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A csoportban a legnépszerűbb gyermek: a labda - 8 levelet kapott.
4 levelet kapott: az esernyő, lufi, masni, hal, hold és a pillangó.
3 levelet kapott: a szőlő, eper, felhő, virág, szív, csiga és a maci.
2 levelet kapott: a gyöngysor, alma, katica és a cseresznye.
1 levelet kapott : a fenyő és a tulipán .
Kölcsönös választások száma a csoportban: 15
labda – felhő, szív – masni, lufi – fenyő, alma - virág, alma - gyöngysor, hal – lufi, eper –
katica, hal – katica, maci – esernyő, maci – labda, maci – szőlő, hold – virág, hold – hal,
pillangó – szív, pillangó – cseresznye.
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Szociometria mérés eredménye Kertvárosi Óvoda kis- középsőcsoport:
Csoport létszáma : 22 fő –

4 fő hiányzó
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Csoport összetétele : 12 kiscsoportos – 10 középsős korú gyermek
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A csoportban a legnépszerűbb gyermek: a kisvirág, aki 9 levelet kapott.
Népszerű gyermek még 6 levéllel : a p. kendő.
5 levelet kapott 2 fő : a nap és az alma.
4 levelet kapott 1 fő : a lufi.
3 levelet kapott 5 fő : a zászló, csillag, gomba, ceruza és a katica.
2 levelet kapott 3 fő : a pillangó, hal, és a csiga.
1 levelet kapott 4 fő : a szív, tulipán, hold és a szőlő.
Magányos - nem kapott levelet 5 fő : a hajó, gyöngysor, cseresznye, korona és a körte.
Kölcsönös választások száma a csoportban: 7.
Nap – pillangó, alma - nap, gomba – zászló, gomba – lufi, hold – csillag, nap – kisvirág, alma
kisvirág.
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Szociometria mérés eredménye : Szilády Áron Utcai Óvoda Csiga középső csoport
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Csoport létszáma : 14 fő
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A csoportban a legnépszerűbb gyermek: a katica, virág és a tulipán 5 - 5 levelet kapott.
A csoportban népszerű gyermek még: a cseresznye és a labda 4-4 levelet kapott.
3 levelet kapott: az alma, szív és az autó.
2 levelet kapott: a hajó, labda hold és az esernyő.
1 levelet kapott: a fagyi és a ház.
Kölcsönös választások létszáma a csoportban: 7.
katica –alma, alma – szív, szív – esernyő, virág – autó, autó – hajó, virág – tulipán, tulipán .
cseresznye
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Szociometria mérés eredménye: Vackor Óvoda vegyes csoport
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Csoport létszáma: 21 fő
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A csoportban legnépszerűbb gyermek : a körte. Ő 5 levelet kapott.
A csoportban népszerű gyermekek még 5 fő : a szilva, cseresznye, kesztyű, szamóca és az
esernyő. Ők 4-4 levelet kaptak.
3 levelet kapott 8 fő : a halacska, szőlő, kifli, napocska, falevél, virág, hóember és a masni.
2 levelet kapott 5 fő : a gomba, hajó, szívecske, labda és a gyöngysor.
1 levelet kapott 2 fő : a kocka és a házikó
Kölcsönös választások száma a csoportban: 14 .
cseresznye – hal, hajó – szilva, hajó – napocska, falevél – kocka, szamóca – kifli, esernyő –
cseresznye, esernyő – gomba, virág – szilva, labda – szív, hóember – esernyő, hóember –
virág, házikó – szőlő, körte – cseresznye, körte - hóember
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Szociometria mérés eredménye: Vasút Utcai Óvoda középső csoport
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A csoportban legnépszerűbb gyermek : a hal. Ő 8 levelet kapott.
A csoportban népszerű gyermek még: a nap – ő 6 levelet kapott.
5 levelet kapott: a csengő, Zs. alma és a gyöngysor.
3 levelet kapott: a katica, K. pillangó, M. hajó, gomba, tulipán, cica és a gomb.
2 levelet kapott: az Á. hajó, autó, Z. pillangó, perec, csiga, masni, margaréta és a szív.
Magányos gyermek 1 levelet kapott: D. virág, alma és a szőlő.
Kölcsönös választások száma a csoportban: 15 .
D.virág – alma, csiga – M.hajó, Csiga – gomba, hal – perec, szőlő – K.pillangó, szív –
margaréta, Zs.alma – Á. hajó, Zs. alma – tulipán, gomb – katica, gomb – hal, nap – gomba,
nap – hal, nap – szív, gyöngysor – csengő, gyöngysor - cica
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cica

masni

tulipán

csiga
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Z. pillangó

gomba

csengő

autó

M. hajó

D. virág

Á. hajó

margaréta

katica
K. pillangó
Á. hajó
D. virág
M. hajó
autó
csengő
gomba
Z. pillangó
alma
perec
csiga
tulipán
masni
cica
hal
margaréta
szőlő
szív
Zs. alma
gomb
nap
gyöngysor

K . pillangó

katica

Csoport létszám:23 fő
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Összegzés:
A csoportokban kevés a peremterületen lévő gyermekek száma.
Egy csoportban tapasztalható csak magasabb számban. Ez indokolható a gyermekcsoport kor
összetételének életkori sajátosságaival (kis- középső ), a magas számú hiányzásokkal, és a
magas számú hátrányos helyzetű – védelemben lévő családokból érkező gyermekek számával.
Megállapítható, hogy minden csoportban jelentős számban vannak kölcsönös barátságok.
A mérések elemzése és a következtetések levonása után az eredmények beépítése a nevelési-,
fejlesztési tervekbe csoportonként történik meg. A pedagógusoknak nagy hangsúlyt kell
fektetni a tervezésnél a peremterületen lévő gyermekekre közösségbe való bevonásuknak
tervezésére.

Kiskunhalas, 2022. május 30.
Haskóné Novák Zsuzsannna
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3.számú Melléklet

DIFER MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE
2021-2022-es nevelési év

A gyermekek teljesítményének rendszeres mérése, értékelése intézményünk pedagógiai
folyamatának meghatározó területe, amely végigkíséri az egész oktatási-nevelési folyamatot.
Nemcsak visszacsatol nekünk óvodapedagógusnak, hanem jelzést küld a szülő felé is, emellett
folyamatosan segíti az óvoda ellenőrzési rendszerét is.
A nevelőtestület egészére nézve egységes értékelési rendszer kialakítására és következetes
alkalmazására törekszünk évek óta, mely szem előtt tartja a következőket:
„ A pedagógiai értékelés során nem pusztán a tanulási folyamat eredményeinek ismerete
fontos. A tudatos fejlesztés érdekében visszajelzések kellenek arra vonatkozóan is, hogy a
pedagógiai célok kitűzése és az eredmények megszületése között lejátszódó tanulási folyamat
mennyire eredményes.”( Tyler R.W.: Basic Principles of Curriculum and Instruction. The
University of Chicago Press, Chicago, 1949.)
Ezzel összhangban a hagyományos minősítő (szummatív) értékelés mellett egyre nagyobb
hangsúlyt fektetünk a fejlesztő (formatív) és helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelés
szempontjaira is, melyek lehetőséget adnak pedagógusainknak arra, hogy a tanítási-tanulási
folyamat rendszeres elemzésével, értékelésével annak hatékonyságát, eredményességét
növeljék.
A Difer programcsomagot a diagnosztikus értékelés keretén belül alkalmazzuk, melyet
alapvetően a gyermekek indulási tudásszintjének megállapítására használjuk. A mérésekkel
kollégáimmal megtudhatjuk, hol tart egy-egy gyermek vagy egy óvodai csoport egy adott
készség, képesség fejlődésében. A gyermekek ismereteiről, képességeiről és készségeiről az
így megszerzett információk alapján a későbbi tanulási-tanítási folyamat jobban irányítható és
szervezhető Az eredmények értelmezése nagy segítséget nyújt az óvodapedagógusoknak
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abban, hogy következtetéseket vonjanak le arról, mit kell még tenniük saját munkájuk során,
illetve lehetőséget nyújt a beavatkozásra, a hiányosságok pótlására, a differenciálásra és
ezáltal egy eredményesebb munkára. Célja semmiképp sem a minősítés, inkább az, hogy
megismerjük a csoportunkba járó gyermekek előismereteit.
Intézményünkben a nevelőtestület közös megállapodása alapján a RÖVID DIFER elnevezésű
tesztet alkalmazzuk, amely a DIFER tesztrendszer rövid változata. Ez a rövid teszt egyetlen
mérési alkalom keretén belül kb. 15-20 perc alatt felvehető, ugyanakkor országos mérések
alapján megbízható becslését adja az elemi-alapkészség-rendszer fejlettségének. A RÖVID
DIFER néhány százalékpontnyi eltéréssel azt a DIFER-indexet adja, amit hét készség
diagnosztikus vizsgálatából számítva is megkapunk.

Intézményszintű értékelés:

Intézményünkben 6 óvoda 7 csoportjában végezték el a pedagógusok a gyerekek DIFER
mérését. Az eredmények összegzéséből kiderül, hogy a mérést végző csoportokban kis
mértékű eltérések mutatkoznak az eredmények tükrében. Ebben a nevelési évben végzett
DIFER mérésekből kiderül, hogy az intézmény átlagos DIFER pontja 151, a DIFER-indexe
pedig 68 százalékpontos lett, ami azt jelenti, hogy már elérték az 5. életévet betöltött gyerekek
a haladó fejlettségi szintet. Az életkor szempontjából elég nagy volt a szórás, hiszen a
legfiatalabb gyermek a mérés pillanatában 4 év, 10 hónapos volt, míg a legidősebb a 6.
életévét töltötte be.
A DIFER-indexről az előbbiekben már szót ejtettünk, nem más, mint a hét alapkészség
egyetlen számértékkel való jellemzése. Ez a mutató jól tükrözi az értelmi fejlettséget és az
iskolaérettséget. Amellett, hogy szoros kapcsolatban van az intelligenciatesztekkel mérhető
IQ értékkel, a fejlesztés teendőiről is információt hordoz.
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Difer index
78%
68%

72%

70%
65%
58%

56%

MARGARÉTA
CSOPORT

CSIGA
CSOPORT

MÓKUS
CSOPORT

MACI
CSOPORT

NAPOCSKA
CSOPORT

KAMILLA
CSOPORT

MICIMACKÓ
CSOPORT

A fenti diagramból is jól látható, hogy a legmagasabb DIFER-indexe a Csiga csoportnak
(78%) lett, de közel azonos szintet produkált a Mókus (68%), a Maci (72%), illetve a
Micimackó (70%) csoport is. Ők a Haladó szint közepe felé járnak már. Nem sokkal maradt le
a Napocska csoport sem, hiszen az ő 65%-os DIFER indexe a Kezdő szint legvégét, a Haladó
szint legelejét jelenti. A két nagyszámú hátrányos helyzetű gyermekekkel rendelkező
csoportok, a Margaréta csoport (56%), illetve a Kamilla csoport (58%) közel azonos
eredménnyel a Kezdő szinten vannak. Ezekben a csoportokban dolgozó pedagógusoknak a
csoport értékeléseknél kifejtett hátráltató tényezők miatt sokkal nagyobb feladatot jelent a
fejlesztési célokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása.

DIFER-szintek szerinti eloszlás:


Előkészítő szint: 0 csoport



Kezdő szint: 3 csoport



Haladó szint: 3 csoport




DIFER szintek
csoportonkénti eloszlása

Előkészítő
Kezdő
Haladó

1; 14%
3; 43%

Befejező szint: 1 csoport
3; 43%

Optimum szint: 0 csoport
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Befejező
Optimum

A következő összesítő táblázatból is jól látszik, hogy a hét elemi alapkészség fejlettsége
csoportonként teljesen eltérő. Mindenkinél más-más készség az, amiben kicsit gyorsabban
fejlődik, viszont olyan gyerekkel ritkán találkozhatunk, akiknél jelentős különbségek vannak
az egyes készségek fejlettségében, mivel az alapkészségek fejlettsége nem független
egymástól

INTÉZMÉNYSZINTŰ DIFER ÖSSZESÍTŐ
Ssz.

Csoport

Szocialitás

Elemi számolás

Relációk

Beszédhanghallás

Tapasztalati
összefüggés

Tapasztalati
következtetés

Írásmozgás
koordináció

1.

MARGARÉTA CSOPORT

73%

43%

79%

42%

57%

43%

29%

115

56%

2.

CSIGA CSOPORT

87%

73%

88%

73%

79%

70%

47%

159

78%

Difer pont

Difer
index

3.

MÓKUS CSOPORT

71%

89%

87%

88%

62%

44%

45%

138

68%

4.

MACI CSOPORT

90%

79%

86%

57%

72%

62%

38%

148

72%

5.

NAPOCSKA CSOPORT

60%

67%

75%

82%

58%

68%

42%

236

65%

6.

KAMILLA CSOPORT

75%

33%

86%

42%

54%

53%

29%

118

58%

7.

MICIMACKÓ CSOPORT

97%

52%

92%

50%

67%

62%

33%

143

70%

Szocialitás

Elemi számolás

Relációk

62%

85%

Beszédhanghallás
66%

Tapasztalati
összefüggés
64%

Tapasztalati
következtetés
57%

Írásmozgás
koordináció
38%

Difer pont

79%

8.
9.
10.
11.
12.
13.
Σ

Összesítés

151

Difer
index
68%

Intézményi szinten az alapkészségek közül a relációszókincs értéke (85%) a legmagasabb,
amely az eredményes szóbeli kommunikáció alapvető feltétele Ezt követi nem sokkal
lemaradva a készségek közül a szocialitás (79%), amely olyan szociális készségeket mér,
amely az iskolai léthez és a fejlődéshez nélkülözhetetlen. Egy kicsivel alacsonyabb szintet
mutat a beszédhanghallás készsége, amely az eredményes olvasástanítás fontos alapfeltétele.
Szinte közel azonos értékeket mutatnak az elemi számolás, a tapasztalati következtetés, illetve
a tapasztalati összefüggés megértés mérései is, amelyek az értelmi fejlődés feltételei.
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INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ
Szocialitás

85%
79%

Elemi számolás
66%
62%

Relációk

64%
57%

Beszéd-hanghallás
38%

Tapasztalati
összefüggés
Tapasztalati
következtetés
Írásmozgás
koordináció

A fenti diagramból viszont az is jól látszik, hogy az alapkészségek rendszeréből mindössze az
írásmozgás-koordináció lóg ki egy kicsit, ennek eredményei minden csoport esetében kissé
alacsonyabbak a többinél. Szakemberek szerint ez azért van, mert az írásmozgás-koordináció
fejlődése kevésbé függ a másik hat készség fejlődésétől. Ennek a készségnek a fejlődésében
elsősorban az idegrendszeri érés dominál, míg a többi készségnél az érésnek kisebb szerepe
van.

Elemi alapkészségek értékelése:

SZOCIALITÁS
A szocialitás a csoport, a társadalom szociális értékrendje, jogrendje, szokás és
eszmerendszere, szociális aktivitásának trendszere, továbbá a személyiség szociális
kompetenciája, aktivitása (szokás, készség, képesség, ismeretrendszer, szociális magatartás,
viselkedés). A szociális teszttel a gyerekek társas (szociális) készségeinek és motívumainak a
fejlettségét vizsgáltuk. A mérések során hatféle tartalmi összetevőt vizsgálunk: a gyermek
kapcsolatfelvételét, erkölcsi érzékét, feladatvállalását kitartását, érzelmi viszonyulását és a
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koncentrálását. Ezek képet adnak a gyermekek kapcsolatteremtő képességéről, erkölcsi
érzékükről, feltárja a társas feladathelyzetekben felnőttekkel és kortársakkal folytatott
interakciók során működő tanulási motívumok fejlettségét.
A fejlődés túlnyomó része a kiscsoportosok és a középső csoportosok körében zajlik le. Az
anyanyelv, a biztonságos járás elsajátításával gyorsulhat fel a verbális kommunikáció, a
helyváltoztatást feltételező szocializációs folyamat. Ezt támasztja alá a sikeres óvodai
beszoktatás.

SZOCIALITÁS

73%

97%

90%

87%

75%

71%

60%

A szocialitás alapkészség csoportonkénti összegzése azt mutatja, hogy az országos átlagnál,
ami 72%, szinte minden csoport magasabb eredményeket produkált. A legfejlettebb szinten a
Micimackó csoport áll (97%), de nem sokkal marad le a Maci csoport (90%) és a Csiga
csoport (87%) sem. Őket követi a Kamilla csoport(75%) a Margaréta csoport (73%) és a
Mókus csoport (71%), akik még mindig az országos átlag felett vannak, illetve a Napocska
csoport (60%), melynek az eredménye teljesen átlagos ezen a területen.

ÍRÁSMOZGÁS-KOORDINÁCIÓ
A kéz finommozgásának koordinációja teszi lehetővé az írás elsajátítását és használatát. Ez az
érési folyamat az első 5-8 év alatt valósul meg. Az írásmozgás-koordináció elsajátítása a
kétéves kor vége, hároméves kor eleje körül kezdődik, és 3-5 évet vesz igénybe. Az
írásmozgás –koordináció fejlődése dominánsan életkor-specifikus, a környezeti tényezők
kevéssé befolyásolják, az életkor előrehaladtával bekövetkező érési folyamat (mielinizáció,
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velőhüvelyesedés) a döntő tényező. Ebből következik, hogy a szándékos gyakorlás kevéssé
segíti a fejlődést, mivel érési folyamatról van szó.
Az írásmozgás-koordináció a finommozgás sajátos változata, amely kicsiny vonalak,
vonalkombinációk pontos észlelésével, a szem és a kéz koordinációjával a leírást szabályozza.
Az írásmozgás-koordináció megfelelő fejlettsége az eredményes írástanítás alapvető feltétele.
Az iskolakezdés egyik kudarcforrása az írástanulás, amelynek a kialakulatlan írásmozgáskoordináció az oka, vagyis ha az írásmozgás-koordináció megfelelően fejlett, akkor lehet
eredményes az írástanítás. Annak érdekében, hogy az írástanulást eredményesebbé,
kudarcmentesebbé tehessük, meg kell ismernünk a gyermekek írásmozgás-koordinációjának a
fejlettségi szintjét. Az alábbi táblázat jól mutatja a csoportok aktuális állapotát

Írásmozgás koordináció
47%

45%

42%
38%
33%
29%

29%

Fontos megjegyezni, hogy ez az az elemi alapképesség, amely a többihez képest sokkal
alacsonyabb mérési értékeket mutat minden csoportban, a fentebb már részletezett okok miatt,
de ezek a megállapítások az országos mérésekkel kapcsolatban is igazak. A Csiga csoport
(47%), a Mókus csoport (45%), és a Napocska csoport (42%) mérései közel azonos értékeket
mutatnak, melyek valamivel meg is haladják az országos átlagot (40%). A Maci (38%) és a
Micimackó csoport (33%) valamivel alacsonyabb értékeket mutat, de ez még ebben az
életkorban optimálisnak mondható. Mind az országos, mind az intézményi átlagtól való
nagyobb lemaradást mutat két csoport: a Margaréta csoport (29%), illetve a Kamilla csoport
(29%), nekik a következő években ennek a készségnek a fejlesztésére nagyobb hangsúlyt kell
fektetni.
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Tény, hogy az írás rendkívül összetett mozgáskoordinációt igényel, de az óvodai
kézügyességet fejlesztő játékok, tevékenységek épp ezt a célt szolgálják, a szándékos
gyakorlás kevéssé segíti a fejlődést. A készségfejlesztés kiváló eszközei az óvodában a
gyurmázás, az összerakós, a kirakós, az építő játékok és minden olyan játékos tevékenység,
amely az ujjak, a kéz kismértékű mozgásával valósul meg. A kisgyermekek szeretnek firkálni
és rajzolni, az óvodában rendszeresen lehetővé tesszük a mindennapi rajzolást, festést,
barkácsolást, fűzést, szövést és gyurmázást.

ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG

Az elemi számolási készég fejlettsége és az értelmi fejlettség között szoros kapcsolat áll fenn.
Akiben a számlálási készség nem éri el megfelelő fejlettségi szintet, annak az átlagos értelmi
fejlettsége is nagy valószínűséggel alacsonyabb. Ezen felül összehasonlíthatatlan előnyökkel
kezdi meg tanulmányait az a gyermek, aki a húszas, esetleg a százas számkör ismeretével ül
be az iskolapadba.
Az elemi számolási készség optimális elsajátítása, begyakorlása elengedhetetlen az
eredményes iskolai matematikatanuláshoz. Jóllehet az elemi számolási készség a legtöbb
gyermeknél 8-9 éves korra begyakorolódik, az iskolakezdéskor meglévő elmaradások, az
elszenvedett kudarcok, később már alig behozhatók.
Éppen ezért nagyon nagy odafigyelést igényel ennek az alapkészségnek a feltérképezése,
mérése annak érdekében, hogy az egyéni fejlődési különbségeket kezelni tudjuk, az
elmaradások tovább növekedését megelőzhessük. Ehhez ismernünk kell az elsajátítás
folyamatát, az elsajátításban kialakuló különbségeket, és azt is ismernünk kell, hogy melyek
azok a gyerekek, akiknél az elsajátítás folyamata számottevően lassúbb.
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ELEMI SZÁMOLÁS
89%
79%
73%
67%
52%
43%
33%

Az országos mérések alapján középső csoportban 55%-os DIFER-indexet mutat az elemi
számolási készség eredménye. A diagramból nagyon jól látszik, hogy ehhez az adathoz
viszonyítva az intézményi átlagunk (62%) meghaladja az országos mérések adatait. A
csoportonkénti összehasonlításból is látható, hogy a mérésben résztvevő csoportok 70%-ának
eredményei jóval meghaladják az országos átlagot vagy esetleg annak a közelében vannak. A
legmagasabb szinten ebben az alapkészségben a Mókus csoport (89%) áll, őket követi a még
mindig magas eredménnyel a Maci csoport (79%) és a Csiga csoport (73%). Az országos
átlag felett teljesített még a Napocska csoport (67%) is, de nem sokkal lettek rosszabbak a
Micimackó csoport (52%) mérési eredményei sem. Két óvodában kell a fejlesztési terv
megírásánál erre a területre fókuszálni, a Margaréta csoport (43%), illetve a Kamilla csoport
(33%) csoportjába járó gyermekek esetében.
A pedagógusoknak az egyéni értékelések során figyelemmel kell lennie azokra a gyerekekre,
akiknél ez az eredmény nem éri el az 40%-ot, mert ez azt jelenti, hogy a gyermek
folyamatosan, egyesével 10-ig sem tud számolni, amiből a többi hiánya már következtethető
(számkörök átlépése, számlálás visszafelé, hozzáadás, elvétel, kiegészítés…stb.).
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RELÁCIÓSZÓKINCS

Minden nyelv alapját néhány száz relációszó, a relációszókincs képezi. Ezek a szavak
tulajdonságok, dolgok, folyamatok közötti viszonyokat, relációkat fejeznek ki. A
relációszókincs ismerete, biztonságos alkalmazása nélkül a nyelv használhatatlan. A
gyermekek többsége elsajátítja a relációszókincset, de jelentős hányaduk nem ér e tanulási
folyamat végére. Nyolc-kilenc éves koráig minden ép gyermek elsajátítja a relációszókincs
alapkészletét.
Közismert, hogy a gyermekek különböző életkorban kezdenek beszélni. Ebben az érési
folyamatok is közre játszanak, de az anyanyelvtanulás folyamatát a környezet is befolyásolja,
vagyis a nyelvi közeg nélkül felnövő gyermek nem tanulhat meg beszélni. Kutatások azt is
bizonyítják, hogy azok az azonos életkorú gyerekek, akiknek nem szoktak mesélni, tudásukat,
magatartásukat tekintve másfél évvel fejletlenebbek voltak, mint akiknek szinte naponta
mesélnek. Tehát a relációszókincs spontán elsajátítási folyamatát a napi meseolvasással, a
meséről kezdeményezett beszélgetésekkel jól lehet fejleszteni, segíteni.
A csoportok relációszókincsének összesítéseiből kiderül, hogy intézményünk valamennyi
óvodájában a gyerekek a mérések alapján magas szinten állnak. Az intézményi 85% DIFERindex ebben az alapkészségben jól mutatja a pedagógusok ezzel kapcsolatban tett
erőfeszítéseit. Ez annak tükrében nagyon fontos, hogy a mai gyermekeknek ebben a
felgyorsult, digitalizált világban egyre kevesebb mesét olvasnak otthon a szülők. Inkább az
egyszerűbb, de annál károsabb televízió nézést, laptop, tablet, számítógép alkalmazását
részesítik előnyben. Éppen ezért fontosak és kiemelkedők azok az erőfeszítések a kollégák
részéről, melyeket a napi többszöri meseolvasás révén tesznek a gyermekek érdekében.
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Relációk
88%
79%

87%

86%

86%

92%

75%

A csoportonkénti elemzésre ebben az alapkészségben nincs is szükség, hiszen az ábra is jól
mutatja, hogy minden csoport a 75%-os DIFER-indexet teljesítette, ami azt jelenti, hogy a
Befejező és az Optimum szinten van minden gyermek.
A jövőben továbbra is ezt az irányvonalat kell megtartanunk, ugyanilyen tudatosan és
következetesen kell ennek az alapkészségnek a fejlesztésére figyelnünk, hiszen ez az
eredményes szóbeli kommunikáció egyik alapfeltétele.

BESZÉDHANGHALLÁS
A beszédhanghallás spontán fejlődő készség, amely lehetővé teszi, hogy a beszédhangokat
változó hangkörnyezetben, önállóan észlelni tudjuk. Közreműködik a beszédészlelés során a
tiszta hangejtésben, a szavakat alkotó hangsorok differenciálásában, a szó értelmezésében.
A beszédhanghallás az életkorral párhuzamosan fejlődik. A készség fejlődési idejének nagy
része az óvodáskor egészére, és a lassabban fejlődők esetében az iskoláskor első két évére
esik. Az iskolába lépő gyermekek 40%-ának kialakulatlan ez a készsége, pedig a
beszédészlelés az olvasás-írástanulás egyik kritikus kognitív feltétele, így a beszédhanghallás
készsége e folyamatok összetevőjeként is szerepel.
A beszédhanghallás fejlődése intenzíven 3 - 4 éves kortól kezdődik, fejlődése 7-8 éves korig
tart. Az olvasás és az írás tanulás során is szükség van erre a készségre.
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Ha egy készség még a tanulás fázisában van, nem biztosítja a sikeres tanulás feltételeit
maradéktalanul. A beszédhanghallás esetében ez betű-felismerési nehézségekhez, cserékhez
és szóértési zavarokhoz vezethet, növelheti a helyesírás akusztikus tipusú hibáit,
pontatlanságait.
Az 5 éves ép értelmű és ép hallású gyermekek 30%-a még beszédhibás. Amennyiben nem
beszédszervi rendellenesség (szájpadhasadék, fogsor, állkapocs-rendellenesség) vagy a
hangképzésben közreműködő izmok renyhe működése miatt torzít, cserél fel vagy hagy ki
hangokat, akkor a beszédhanghallás fejletlensége, esetleg sérült működése az okozati tényező!
A beszédhanghallás fejlesztése tehát nagyon fontos feladat az óvodában, ehhez segítséget
nyújt a logopédus és a fejlesztés is.
A tisztán beszélő gyermekek mindegyikénél sem egyenes következmény, hogy jó a
beszédhanghallása, ezért középsőcsoporttól figyelni kell a készség alakulására. A
beszédhanghallás nem biztos, hogy pedagógiai segítség nélkül mindenkinél kialakul.
Ez nem csak logopédiai fogalom, hanem fejlesztés módszertani kérdés, iskolaérettségi
kritérium is. Miután a készség fejlődési ideje ismert, így az 5-8 éves korú gyermekekkel
foglalkozó pedagógusok feladatkörébe is beletartozik a beszédhanghallás fejlesztése, mert
általában a súlyosabb problémával küszködő gyermekek kerülnek logopédushoz.

BESZÉDHANGHALLÁS
88%

82%

73%
57%
42%

42%

50%

A DIFER mérések elemzése során kiderült, hogy intézményünkben ennek a készségnek az
eredményeinél figyelhető meg a legnagyobb szórás, 42 százalékponttól 88 százalékpontig. A
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Mókus csoport (88%), a Napocska csoport (82%), illetve a Csiga csoport (73%) magasabb
szintet mutat a többi csoportnál ezen a területen, de a többi csoport is az országos átlaghoz
közeli mérési számokat produkálták (57% és 42% között mozog). Függetlenül, attól, hogy a
beszédhanghallás területén az országos átlaghoz képest jó eredmények születtek, a
pedagógusainknak továbbra is nagyon pontosan nyomon kell követni a gyermek fejlődése
szempontjából ezt a készséget. Tervezésnél szem előtt kell tartanunk, hogy minden gyermek
megkapja a szükséges előkészítést, és csak a súlyos problémákkal küzdők kerüljenek
logopédushoz, ahol a beszédhanghallás fejlesztése a logopédiai munka részeként folytatódik
tovább.

TAPASZTALATI KÖVETKEZTETÉS
A tapasztalati következtetés a kritikus kognitív készségek egyike. A műveletvégzés kizárólag
a gyermek személyes tapasztalataira és a mindennapi szituációk nyelvhasználatára épít.
Deduktív gondolkodás egyik formája, a gondolkodási képesség egyike. A készség fejlődése
már kisgyermekkorban kezdődik, viszont a spontán fejlődés nagyobb része az iskoláskor
előtti időszakra esik. A következtetési sémák megértését és használatát megalapozó nyelvi
fordulatok gyakorisága nagymértékben függ a szereplők iskolázottságától, vagyis az iskolába
lépők fejlettségét ebből a szempontból elsősorban a szülők nyelvi kultúrája, iskolázottsága
befolyásolja.
E készségek relatív egyszerűsége ellenére az iskolába lépő gyermekek egy része nem érti,
illetve nem tudja megfelelően használni ezeket az egyszerű logikai struktúrákat és
következtetési sémákat. Ez pedig óriási lemaradást, hátrányt okozhatnak neki, mivel
akadályozhatja a hallott vagy olvasott szöveg értését, ezáltal a tanári magyarázat, a tankönyvi
szövegek és általában a tanítás megértését.
Az országos adatok szerint a tapasztalati összefüggés területén a középső csoportosnál az
optimális fejlettségi szintet a gyerekek 7%-a, a befejező szintet a 13%-a, összesítve mintegy
20%-uk éri el, vagyis tudja használni a tapasztalati következtetés vizsgált sémáit. Fejlesztési
feladatok inkább az e két szintet el nem érő gyerekekkel kapcsolatban vannak, akiknek az
arányuk az országos átlag alapján 80%.
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Tapasztalati következtetés
70%
62%

68%

62%
53%

43%

44%

Az intézményi értékelésnél, ha figyelembe vesszük a fenti megállapításokat, akkor látható a
diagramból is, hogy nincs nagy lemaradás az országos mérési eredményekkel kapcsolatban.
Igaz, hogy egyetlen csoport sem érte el az optimum fejlettségi szintet átlagosan, de az egyéni
mérések esetében körülbelül az országos átlagnak megfelelő, vagyis 7 százalékpontos
eredmény született. Vagyis a DIFER méréseket elvégző gyerekek közül már ennyien elérték a
legmagasabb fejlettségi szintet. Ami viszont jó, hogy a mérési átlagok alapján kettő csoport a
befejező szintet már elérte (Napocska csoport és Csiga csoport), illetve a Micimackó csoport,
a Maci csoport és a Kamilla csoport haladó szinten vannak. Kettő csoport, a Mókus és a
Margaréta pedig a kezdő szint vége felé járnak. Legalacsonyabb eredménye a Margaréta
csoportnak lett, de ez azért van, mert már fentebb is utaltam rá, hogy a gyermekek fejlettsége
nagymértékben függ a szülők nyelvi kultúrájától, iskolázottságától. Tehát ezek a gyerekek,
akik alacsony iskolázottságú közegben élnek, rendkívül nagy hátránnyal kezdik meg az
iskolai életüket is ennek a készségnek a szempontjából, hiszen számukra sokkal nehezebb lesz
az iskolai nyelvvel szembesülni.
Az óvodás korú gyermekekkel kapcsolatos fejlesztés módszerei közül a kötetlen
beszélgetések, a meseolvasás utáni beszélgetések bizonyulnak a leghatékonyabbnak. Ez azt
jelenti, hogy hogy a fejlesztés érdekében nincs szükség külön fejlesztő foglalkozásokra, a
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legtöbb esetben a szokásos óvodai foglalkozások, tevékenységek során, azokkal
összekapcsolva is kielégítő eredményeket tudunk elérni.
TAPASZTALATI ÖSSZEFÜGGÉS-MEGÉRTÉS

Az oktatásra szánt ismeretek jórészt összefüggésekre vonatkozó ismeretek. Ezért az
összefüggések megismerésének, megértésének, alkalmazásának készségei a tudásszerző
képesség, ennek következtében az iskolai eredményesség, az életminőség alapvető feltételei.
A tapasztalati összefüggés-megértés terén 3-4 éves korban rendkívül gyors fejlődéssel
szembesülhetünk. Ennek a készségnek a fejlődése spontán folyamat: a környezetben a
szociális közegben, a mesékben a foglalkozásokon, tevékenységek közben előforduló
összefüggések hatására alakul. A spontán fejlődés velejárója, hogy szélsőségesen nagy
különbségek alakulnak ki az azonos életkorúak között, ezért fontos nekünk pedagógusoknak
az összefüggés-megértés készség elsajátításának szándékos segítése, hogy lehetővé váljon az
alkalmazkodás a különböző fejlettségi szintekhez és ütemekhez. Ennek egyik legegyszerűbb
módszere az egyszerű beszélgetések az összefüggésekről, beszélgető körök kezdeményezése,
kialakítása, mesék történetek feldolgozása.
Az országos mérések alapján a középső csoportos gyermekek 10%-a még csak a kezdő
fejlettségi szinten van. Legtöbben a mérések alapján (61%) ebben a korban még csak a haladó
szintet érik el és jóval kevesebben 26 %-a tud csak befejező szintet elérni. A legmagasabb
fejlettségi szinten pedig csak a gyerekek 3 %-a áll.

Tapasztalati összefüggés
79%
57%

72%
62%

58%
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67%
54%

A fenti ábra tükrében elmondható, hogy a tapasztalati összefüggés-megértés intézmény szintű
átlag eredménye alapján az országos mérések adatait figyelembe véve teljesen megegyező
eredmények születtek. A két legalacsonyabb fejlődési szinten az előkészítő és a kezdő szinten
egyetlen egy csoport sincs. Négy csoportunk már stabilan a haladó szinten van, ami azt
jelenti, hogy a mérési értékek, az 50-69 százalékpont közé estek, illetve kettő csoport már
befejező szinten van, vagyis elérték a szinthez tartozó 70 százalékpontnyi eredményt. Az
optimum szintet még nem érte el egy csoport sem, de mint ahogy a tapasztalati
következtetéseknél is megjegyeztem az egyéni mérési adatokban már megtalálható, ami a
gyerekek kb. 2-3%-át teszi ki.

CSOPORT SZINTŰ ÉRTÉKELÉSEK

Ebben az évben 7 csoportban végeztük el a méréseket középsős korú, 5. életévüket betöltött
gyermekekkel. Mindenhol a csoport óvodapedagógusai vették fel az adatokat, hiszen ők azok,
akik a legjobban ismerik az adott gyermekeket.
Az Ady Endre Utcai Óvoda Micimackó csoportjában 11 kisgyermek esetében került sor a
mérés elvégzésére. Ezen gyermekek kora a mérés pillanatában átlagosan 5 év 3 hónap. Az
adatok szerint átlagosan 143 Difer pontot értek el, mely alapján 70%-os a Difer-indexe a
csoportnak. Ez a haladó fejlettségi szintnek felel meg, amely az országos mérésekkel
összevetve megfelel a gyermekek életkori sajátosságainak, életkori fejlettségi szintjének.

Szintek szerinti eloszlás:






Előkészítő

Előkészítő szint: 1 gyermek
Kezdő szint: 3 gyermek
Haladó szint: 4 gyermek
Befejező szint: 1 gyermek
Optimum szint: 2 gyermek

Kezdő

1

2

3

1

Haladó
Befejező

4
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Optimum

Ez alapján elmondható, hogy 1 gyermek esetében kell a jövőben a fejlesztések során nagyobb
hangsúlyt fektetni, hiszen ő még csak előkészítő szinten van, illetve ebből az is kiderül, hogy
3 gyermek, akik a Befejező, illetve az Optimum szintet már elérték, korosztályukhoz képest,
az ő fejlettségi szintjük már előrehaladottabb értékeket mutat.
Az elemi alapkészségek összesítéséből kiderül, hogy a csoport a szocialitás (97%), illetve a
relációk (92%) területén áll a legmagasabb szinten, míg írásmozgás koordináció (33%), az
elemi számolás (52%) és a beszéd-hanghallás (50%) tekintetében az eredmény alul marad a
többi vizsgált területhez képest.

Az írásmozgás koordinációval kapcsolatban mutatkozik a legnagyobb elmaradás, ebben a
területben a vizsgált gyermekek közül csak 2 lépte át az 50%-os értékelési eredményt, a
többieké a 12% és a 41% közé tehető. Ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy ennek a
készségnek a kialakulásához 5-8 évre van szükség, ez az a terület, amely az óvodás korú
gyermekek esetében nagy többségben csak az iskoláskor elejére alakul ki.
Az elemi számolási készség valamint a beszéd-hanghallás vizsgálatával kapcsolatban viszont
elmondható, hogy mind a kettő területen a csoportnak, mintegy fele nem érte el az 50%-ot.
A következő években a fejlesztések meghatározásánál ezt majd figyelembe kell venni.
A tapasztalati következtetés és a tapasztalati összefüggés megértés esetében teljesen az
országos
átlaggal
hasonló
eredmények
születtek.

Szocialitás

92%

97%

ADY ÓVODA-MICIMACKÓ CSOPORT

62%

Relációk

50%

Beszéd-hanghallás
33%

52%

67%

Elemi számolás

Tapasztalati összefüggés
Tapasztalati következtetés
Írásmozgás koordináció

1
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A Szilády Áron Utcai Óvoda Csiga csoportjában 13 középső csoportos gyermeknél
végezték el a pedagógusok a méréseket. Az átlag életkor a mérés elvégzésekor 5 év 2 hónap.
A legfiatalabb gyermeknek 4 év 10 hónap, míg a legidősebb gyermeknek 5 év 6 hónap volt a
kora, emellett 3 gyermek pont betöltötte az 5. életévét. Ezt azért volt fontos megjegyeznem,
mert az alacsony életkorok figyelembe vételével is a csoport magas fejlettségi szinten áll a
korosztályos átlaghoz képest. A csoport átlagos Difer pontja 159, míg a Difer-index 77%-os
eredményt mutat.
Szintek szerinti eloszlás:






Előkészítő szint: 2 gyermek
Kezdő szint: 1 gyermek
Haladó szint: 1 gyermek
Befejező szint: 3 gyermek
Optimum szint: 6 gyermek

Előkészítő
Kezdő

2
6

3

1

Haladó

1

Befejező
Optimum

A diagramból nagyon jól látszik, hogy a csoport 70%-a már elérte a befejező illetve az
optimum szintet, ami azt jelenti, hogy előrehaladottabb szinten vannak már az iskolaérettség
tekintetében, mint a korosztályukhoz tartozó gyermekek átlaga. A jövőre való tekintettel két
gyermekkel kapcsolatban kell majd a fejlesztések meghatározásánál nagyobb hangsúllyal
lenniük, hiszen ők még csak az előkészítő szinten vannak, míg a kezdő szinten lévő gyermek
már a szint végét, illetve a haladó szint kezdetét közelítette meg.
A területek elemzése kapcsán elmondható, hogy kivétel nélkül az országos mérések
elemzéseivel megegyező értékeket mutatnak, illetve talán két terület van, ahol meg is haladja
egy kicsit az országos átlagot. Ezek a tapasztalati összefüggés megértés, illetve a tapasztalati
következtetés, melyek tudjuk, hogy nagyban függnek a gyermek környezetétől, elsősorban
szülők nyelvhasználatától , iskolázottságától. Ebből pedig jól látszik az is, hogy a csoportba
járó gyermekek megfelelő szociokulturális háttérrel rendelkeznek.
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Szocialitás

70,50%

Elemi számolás
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Írásmozgás koordináció

A Vasút Utcai Óvodában kettő csoportból vannak adataink a DIFER mérések kapcsán. A
Mókus csoportban 14 gyermek esetében végezték el a méréseket az óvónők. A csoport átlag
életkora a mérés pillanatában 5 év 3 hónap. Korosztályos összetétel alapján homogén
csoportról beszélhetünk, nincsenek nagy kor béli eltérések, hiszen a legfiatalabb gyermek 5 év
2 hónapos, a legidősebb pedig 5 év 6 hónapos. Az eredmények is ennek megfelelőek, vagyis a
többségük a tőlük elvárt kezdő vagy haladó szinten vannak. Egy kisgyermek esetében kell a
fejlesztési terv összeállításánál nagyobb figyelmet fordítani az egyéni differenciálásra, hiszen
ő még csak előkészítő szinten van, annak is még csak a közepénél jár (66 pont, 33%).
Viszont azt is fontos megjegyezni, hogy négy gyermek a mérések alapján már a legmagasabb
szintet, az optimumot is elérte, ami azt mutatja, hogy iskolaérettség szempontjából a vizsgált
területek kapcsán magasabb szinten vannak a társaiknál. Ők már a 90%-os Difer-index
eredményt értek el, de van olyan, aki már meg is haladta. Az ő esetükben érdemes lesz a
következő fejlesztésnél a figyelmet egy esetleges tehetséggondozásra tenni. A diagramból az
is jól látszik, hogy befejező szinten egy gyermek sincs, vagyis két szélsőség alakult ki a
csoportban, a kezdeti és az iskolaérett szint.
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Szintek szerinti eloszlás:


Előkészítő szint: 1 gyermek



Kezdő szint: 7 gyermek

1

Kezdő

4



Haladó szint: 2 gyermek



Befejező szint: 0 gyermek



Előkészítő

Haladó
0

7

2

Optimum szint: 4 gyermek

Befejező
Optimum

A hét terület mérési eredményinek vizsgálatából kiderül, hogy teljesen átlagos szinten vannak
a korosztályok kapcsán mért országos vizsgálatokkal. Két területet kiemelnék, ahol a
következő évben a fejlesztés irányvonalának, céljának, feladatának meghatározásakor, szem
előtt kell tartaniuk a pedagógusoknak ezeket az eredményeket. Az egyik a tapasztalati
következtetés (45%, kezdő szint), melynek esetében a műveletvégzés kizárólag a gyermek
személyes tapasztalataira, a mindennapi szituációk nyelvhasználatára épít. Már előzőleg is
megjegyeztem, hogy ezen a területen a fejlettségi szint függ a szülők nyelvi kultúrájától,
iskolázottságától, az otthonról hozott dolgoktól, mintáktól. Viszont e készségek fejlettsége
nagyon fontos ahhoz, hogy kudarcmentesen kezdhessék meg a gyermekek az iskolát.
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VASÚT UTCAI ÓVODA - MÓKUS CSOPORT

45%

46%

Relációk
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Tapasztalati összefüggés
Tapasztalati következtetés
Írásmozgás koordináció

A másik terület, amit kiemelnék az írásmozgás-koordináció (46%), melyre az iskola kezdést
megelőző utolsó nevelési évben nagyobb hangsúlyt kell fektetni az óvónőknek a fejlesztés
meghatározásakor. Ezzel kapcsolatban is tettem már fentebb megjegyzéseket, miszerint ennek
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a területnek a fejlődése hosszabb időt igényel, illetve ez dominánsan életkor-specifikus, a
környezeti tényezők kevéssé befolyásolják, az életkor előrehaladtával bekövetkező érési
folyamat (mielinizáció, velőhüvelyesedés) a döntő tényező.

A Vasút Utcai Óvoda Mackó csoportjában hét kisgyermekkel végezték el a pedagógusok a
DIFER méréseket. Az átlag életkor a mérés felvételekor 5 év 1 hónap, és teljesen homogén
korú gyermekekről beszélhetünk. Az életkor figyelembe vételével teljesen optimális
eredmények születtek, hiszen a csoport a kezdő és a befejező szint valamelyikében tart éppen
az eredmények alapján. Előkészítő szinten, illetve az optimum szintet még egy gyermek sem
érte el.
A mérési eredmények átlagolásából kiderül, hogy a csoport DIFER pontja 148, míg a DIFERindexe ennek megfelelően 72%, vagyis jelen pillanatban átlagosan a haladó szintet érte el a
csoport, annak is a vége felé járnak már. Ez teljesen megfelel a korosztályi fejlettségi
szintnek, és egybehangzik az országos mérési eredményekkel.

Szintek szerinti eloszlás:


Előkészítő szint: 0 gyermek

Előkészítő



Kezdő szint: 3 gyermek

Kezdő



Haladó szint: 2 gyermek



Befejező szint: 2 gyermek



Optimum szint: 0 gyermek

0 0
2
3

Haladó
Befejező

2

Optimum

A vizsgált készségek közül a szocialitás (90%), az elemi számolási készség (79%), a relációk
(86%) esetében magasabb eredményeket produkálnak már most is. A tapasztalati
következtetés (62%), és a tapasztalati összefüggés megértés (72%) pedig maximálisan
megfelel mind az országos méréseknek, mind a korosztállyal szemben felállított
elvárásoknak. Viszont a beszéd-hanghallás (57%) fejlesztése kapcsán a jövőben a fejlesztés
megtervezésekor kiemelten kell kezelniük az egyéni bánásmódot, az egyéni differenciálást.
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Az átlagos eredmény nem is indokolná ezt, viszont, ha figyelembe vesszük az egyéni
méréseket, akkor 3 gyermek ért el csak100%-ot, viszont kettő gyermek csak 50%-ot, illetve 2
gyermek pedig semmilyen eredményt nem ért el. A jövőben velük kapcsolatban még további
vizsgálatok lennének javasoltak, illetve tanácsos lenne ezen a területen a teljes DIFER mérés
idevonatkozó feladatait elkészíteni. Így még pontosabb képet kaphatnak a pedagógusok a
következő irány megjelölésével kapcsolatban.
Az írásmozgás-koordináció kapcsán, ami 38%-os eredményt mutat csoport szinten, a fentebb
már említett fiziológiai érési folyamatok miatt lehetséges.
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62%

72%
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38%
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VASÚT ÓVODA - MACI CSOPORT
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Írásmozgás koordináció

Az Átlós Úti Óvoda Kamilla csoportjában 12 gyermek esetében végezték el az
óvodapedagógusok a DIFER méréseket. Az értékeléssel kapcsolatban fontos megemlíteni az
óvoda tekintetében, hogy ide nehéz anyagi háttérrel rendelkező, rossz szociokulturális
közegből járó gyermekek járnak, ahol a csoportba járó gyermekek mindegyike hátrányos-,
vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Az életkorukat tekintve is nagy a szórás, a gyerekek
közül a legfiatalabb 5 éves, míg a legidősebb már a 6. életévét is betöltötte. Sajnos a mérési
eredményekben is mutatkozik ezeknek a hátrányoknak az eredménye.
A csoport átlagolt DIFER pontja 108, az ebből következő DIFER-index is csak 58%, az
eredmények alapján meghatározható DIFER fejlettségi szint pedig az előkészítő és a haladó
szinten belül vannak. Az azért bizakodásra ad okot, hogy csak 3 gyermek van az előkészítő
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szinten, akiknek az eredményei a 93 és a 99 pont között mozognak, ami 48-49%-os Diferindexet jelent, míg a többiek kezdő és haladó szinten vannak. Azt is nagyon fontosnak tartom
megjegyezni, hogy a csoportban dolgozó mind két kolléganő tavaly szeptemberben kezdte
meg munkáját ezekkel a gyerekekkel, de már most is érzékelhető a fejlődés a csoporton belül.
Ehhez nélkülözhetetlen volt mind a kettőjük részéről a következetes és tudatos fejlődési terv
meghatározása, létrehozása, a közös és egymás munkájára épülő egyéni differenciálás
megvalósítása.
Szintek szerinti eloszlás:


Előkészítő szint: 3 gyermek



Kezdő szint: 6 gyermek



Haladó szint: 3 gyermek



Befejező szint: 0 gyermek



Optimum szint: 0 gyermek

00
Előkészítő
Kezdő

3

3

Haladó
Befejező
Optimum
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A fentebbi eredményekkel megegyező eredmények születtek az alap-készségek elemzései
kapcsán. Viszont azt is meg kell jegyezni, hogy a szocializáció (75%) és a relációk (86%)
alkalmazása terén az elvárttal szemben sokkal jobb eredmények születtek, amelyeknél
meghatározó szerepe volt a két kolléga személyének, a pozitív példaadásnak, a megfelelő
minták közvetítésének. A csoportba járó gyermekek cigány nemzetiségű családokból
érkeztek, ahol ezekkel a mintákkal, példákkal nem igazán találkozhattak. Ezért is kiemelendő
a kollégák plusz erőfeszítései a fejlesztésekkel kapcsolatban, amelyeknek már látható
eredményei is vannak az elmúlt évekhez képest.
Az elemi számolási készség (33%) és az írásmozgás koordináció (29%) fejlettsége mutat, ami
alacsonyabb szint az elvártnál. Míg az első, a számolással kapcsolatban a statisztikák azt
mutatják, hogy az iskolakezdéskor a gyermekek közel felének olyan fejlett a számolási
készsége, hogy lehetővé teszi a sikeres iskolai matematikatanulást, további 30%-uk a haladók
csoportjába tartozik. De azt is fontos megjegyezni, hogy mikrocsoportban az elemi számolási
készség hatékonyan fejleszthető, szakemberek szerint a leghatékonyabban fejleszthető
készség. Ezt figyelembe véve a következő évben nagyobb odafigyelést igényel a kollégák
részéről ennek a területnek a fejlesztése.
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Az írásmozgás-koordináció fejlesztésével kapcsolatban az óvónőknek nem is inkább a
szándékos gyakorlásra kell a hangsúlyt fektetni ezen a területen, hanem inkább a
finommozgás-koordináció

fejlesztésére,

melyet

legkönnyebben

gyurmázással,

gyöngyfűzéssel, összerakós-kirakós játékokkal, vagyis minden olyan játékos tevékenységgel
fejleszthető, amely az ujjak, a kéz kisméretű mozgásával valósulhat meg.

ÁTLÓS ÓVODA-KAMILLA CSOPORT
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33%

54%

Elemi számolás

Tapasztalati összefüggés
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következtetés
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A Kertvárosi óvoda Margaréta csoportjában hét kisgyermek esetében készült DIFER
mérés. Ezen óvoda eredményeinek összegzése előtt is fontos megemlíteni, hogy a 3
csoportból kettő csoportba többségében cigány nemzetiségű gyermekek járnak, illetve a két
csoport létszámának kb. 85-90%-a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek alkotják. Ezekbe a csoportokba is, ugyanúgy, mint a fent értékelt Átlós óvoda
gyermekei, nehéz anyagi helyzetben élő, rossz szociokulturális háttérrel rendelkező
családokból kerülnek ki. Ebből kifolyólag a mérési eredmények is közel hasonló értékeket
mutattak a két csoport között. Itt is meg kell említeni a pedagógusok plusz erőfeszítéseit a
gyermekek fejlesztésével kapcsolatban, hiszen ahhoz, hogy egy gyermek megkaphassa a neki
járó plusz odafigyelést, egyéni differenciálást, óvodába kellene, hogy járjon. Vagyis külön
erőfeszítéseket tesznek a pedagógusok a szülőkkel kapcsolatban, hogy megértsék a rendszeres
óvodába járás fontosságát.
A mérések összesítéséből kiderül, hogy a Margaréta csoport gyermekei átlagosan 115 DIFER
pontot, vagyis 56%-os DIFER-indexet produkáltak, ami a kezdő szintet jelenti. A méréskor
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számított átlag életkor 5 év 4 hónap, melyen belül a legfiatalabb gyermek 5 év 1 hónapos, a
legidősebb pedig 5 év 8 hónapos. Az elemzésből kiderült, hogy a 7 gyermekből ketten még
csak előkészítő szinten vannak, ebből az egyikük 98 pontot ért el, ami 48%-os indexet jelent.
Ő már az előkészítő szint vége felé jár. A másik gyermek sajnos jóval alacsonyabb szintet
produkált, hiszen neki csak 47 pont, 24%-os DIFER index eredményt produkált úgy, hogy ő
az egyik, akinek a mérés pillanatában a kora 5 év 8 hónap volt. Mindenképp meg kell
jegyezni vele kapcsolatban, hogy a fentebb említett problémák közül a rendszeres óvodába
járás kapcsán sikertelenül tettek meg mindent az óvónők a szülők felé. Ennek az lett az
eredménye, hogy azóta a védelembe vételi eljárás is megindult. A többi gyermek kezdő,
haladó és befejező szinten van.
Szintek szerinti eloszlás:


Előkészítő szint: 2 gyermek



Kezdő szint: 3 gyermek



Haladó szint: 1 gyermek



Befejező szint: 1 gyermek

Befejező



Optimum szint: 0 gyermek
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A DIFER tesztben mért elemi-alapkészségek eredményeinek összegzéséből kiderül, hogy a
csoport a szocializáció

és a relációszókincs terén mutat magas eredményeket, ez a két terület

a haladó szinten van, valamint a tapasztalati összefüggés megértés, mely a kezdő szinten van.
Az elemi számolás, a beszéd-hanghallás, a tapasztalati következtetés területén a csoport még
csak a kezdő szinten van. Ami a legnagyobb elmaradást mutatja mind az országos, mind az
intézményi mérésekkel kapcsolatban, az az írásmozgás koordináció, amely területen a csoport
csak 29%-os eredményt produkált, ami az előkészítő szint közepét jelenti. Az utóbb felsorolt
két szinten lévő alapkészségek fejlesztésére, illetve az éves fejlesztési irányvonalra a csoport
pedagógusainak nagyon oda kell figyelniük, de egy tudatos, jól átgondolt tervvel jó
eredményeket lehet elérni.
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A Vackor óvoda Napocska csoportjában hét középső csoportos gyermekkel végezték el a
kollégák a DIFER méréseket, de ők még a teljes DIFER teszttel mértek. Ebben az
egycsoportos óvodában vegyes életkorú csoport működik, kis, középső és nagycsoportos
gyermekek járnak oda.
A teljes DIFER teszt annyiban különbözik, a RÖVID DIFERTŐL, hogy a pontszámok a
nagyobb számú feladat végeztetése miatt magasabbak, de a DIFER-index eredményei már
megközelítőleg ugyanazokat az eredményeket mutatják, függetlenül attól, hogy melyik mérést
végezték el.
Ennek megfelelően a mért gyerekek átlagos DIFER pontja 236 lett, míg a DIFER-index 65%os értéket mutat, ami a Haladó szintnek felel meg. Az egyéni összesítőkből kiderül, hogy 2
gyermek áll előkészítő szinten, 1-1 gyermek a korosztályának megfelelő kezdő és haladó
szinten, míg 3 gyermek magasabb szinten áll, ők már a befejező szint vége felé vannak. Az
átlagéletkor a mérés pillanatában 5 év 3 hónap.
A jövőre nézve a fejlesztési célok és feladatok meghatározásánál az előkészítő szinten lévő
gyermekek fejlesztési irányának megtervezésekor kell tudatosnak lenni a kollégáknak.
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Szintek szerinti eloszlás:


Előkészítő szint: 2 gyermek

Előkészítő



Kezdő szint: 1 gyermek

Kezdő



Haladó szint: 1 gyermek

Haladó



Befejező szint: 3 gyermek

Befejező



Optimum szint: 0 gyermek

Optimum
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Az elemi-alapkészségek vizsgálatából kiderül, hogy kimagasló szinten van a csoport a
beszéd-hanghallás (82%) és a relációszókincs (75%) készségek területén, míg a tapasztalati
következtetés (68%), tapasztalati összefüggés megértés (58%), elemi számolási készség
(67%) és a szocialitás (60%) terén átlagos eredményeket produkáltak. A jövőre nézve
ugyanúgy, mint a többi csoport esetében, az elemi-alapkészségek közül itt is az írásmozgás
koordináció (42%) fejlesztésére kell majd összpontosítani.
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ÖSSZEGZÉS:
Mindannyian tudjuk, hogy egyetlen csoportban sincs két teljesen egyforma gyerek. Van, aki a
mozgásban fejlettebb, van, aki egyszeri hallás után visszamond egy versikét, van olyan,
akinek nagyon jó a ritmusérzéke, és olyan is, aki felismeri képről és megnevezi az összes fajta
dinoszauruszt vagy éppen minden elhaladó autó márkáját. Ritkán járnak azonban mindezen
ügyességek együtt. A sok kiváló tulajdonság mellé pedig néha becsúszik egy-egy probléma
is, ami hátráltatja, sőt lehetetlenné teszi bizonyos dolgok megtanulását. A nagyon különböző
gyerekeknek végső soron mégis ugyanoda kell eljutniuk. El kell sajátítaniuk azokat az
alapkészségeket, amelyek a későbbi önálló tanulást lehetővé teszik. Nyilvánvaló, hogy ha
különböző helyekről indulnak, akkor nem ugyanazon az úton fognak a lehető legkönnyebben
beérni a célba. Ahhoz azonban, hogy hatékony segítséget kapjanak, elengedhetetlen a lehető
legpontosabban feltárni, hogy honnan is indul egy-egy gyermek.
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Ehhez nyújt nekünk segítséget a DIFER, hiszen az elemzésekből kiderült, hogy az egyes
gyermekek mérési eredményei és az országos átlag alapján hol állnak, hogy milyen a
gyerekek képességeinek általános fejlettségi foka. Segítségével összefoglalható képet
kaphatunk arról, hogy az elemi alapkészségek, melyek a sikeres iskolakezdés feltételei,
milyen szinten vannak, milyen fejlődési, érési folyamatot mutatnak az óvodás korban.
Azok a gyermekek, akik a haladó, a befejező és az optimális szinten állnak, azoknál az adott
képességek kialakultak. Akik az előkészítő és a kezdő szinten állnak, azok képességei még
nem alakultak ki teljes egészében, képességüket az egyéni fejlesztések során fejleszteni
szükséges.
Ennek alapján a csoport pedagógusai sokkal tudatosabban, pontosabban tudják megjelölni
azokat a fejlesztési célokat és a feladatokat, amelyek segítségével a hátrányok, lemaradások
csökkenthetők lesznek.

Kiskunhalas, 2022. 05. 31.

Kovács Renáta
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1.

2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 30-ig terjedő időszak

Fejlesztő munkámat szeptemberben a kinevezésem után Kiskunhalas város 3 óvodájában
kezdtem meg. Mindkét óvodai egységhez kapcsolódtam a Kiskunhalasi Napsugár Óvodához,
Vasút utcai és Pirtó Vackor Óvoda telephely és a Bóbita Óvodák és Bölcsődékhez Felsővárosi
Óvoda telephely.

Összesen 25 BTMN státuszú gyermekkel kezdtem el a tanévet.


Vasút utcai óvodában hétfőn, csütörtökön 11 BTMN-es gyermekkel kezdtem el.



Felsővárosi óvodában kedden, pénteken 11 BTMN-es gyermekkel indultam.



Pirtón a Vackor óvodában szerdai napokon tartottam a foglalkozásokat 3 BTMN-es
gyermeknek. És további 6 gyermeknek iskolai előkészítő foglalkozást tartottam
heti rendszerességgel.

Ajánlások évkezdéskor az óvodapedagógusoktól alapvizsgálathoz a Szakszolgálathoz,
amelyek a tanév során megvalósultak:
Felsővárosi Óvoda: 4 kérelem alapvizsgálathoz
Vasút utcai Óvoda: 5 kérelem alapvizsgálathoz
Pirtó Vackor Óvoda 1 kérelem alapvizsgálathoz
Összesen 10 gyermeknek indítottam kérelmet alapvizsgálathoz, amelyből 9 megkapta a
BTMN státuszt. Egy gyermeknek később lesz a vizsgálata.
Nagycsoportosok közül az óvónők ajánlására, méréseik megfigyeléseik nyomán választottak
ki további olyan gyerekeket, akiket nem javasolnak ugyan a Szakszolgálat vizsgálatára, de
fejlesztős gyerekek hiányzása esetén részt vehettek a fejlesztő foglalkozásokon. Ezekről a
szülők tudtak, beleegyeztek, támogatták az óvónők javaslatát.
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Feladataim szeptemberben:


A foglalkozás napjainak beosztása gyógypedagógus, logopédus és az óvónők
javaslatára.



Kilenc csoport pedagógusaival megismerkedtem, a munkánk alapjait átbeszéltük.



Megismerkedtem azokkal a gyerekekkel, akikkel előző évben megkezdődött a
fejlesztő tevékenység. Játékos feladatok, rajzolások, beszélgetések, rövid DIFER
mérés segítette tapasztalatgyűjtésemet.



Bemutatkoztam a szülőknek, munkámról tájékoztatás rövid beszélgetés vagy
fogadóóra jelleggel.



Megismertem fejlesztő óvodapedagógus kolléganőim munkáját, alapdokumentumokat,
a két óvoda fejlesztős dokumentációját Mongyi Marianna, Cs. Kovácsné Sáfrán
Szilvia segítségével.



Gyógypedagógus

kolléganővel

Bor

Ildikó,

és

logopédus

kolléganővel

megismerkedtem Nyilasné Katika személyében.


Bemutatkoztam a Pedagógiai Szakszolgálatnál, megismertem a vezetőt és helyettesét.



Órarend, foglalkozásrend, csoportok kialakítását megterveztem.



Fejlesztési terveket megírtam, óvodapedagógusoknak ezeket átadtam.



Nagycsoportos szülői értekezletek meghívásának eleget tettem, a kért témában
felkészültem.



A három fejlesztő szobában hangulatos környezetet alakítottam ki, hogy a gyerekek jó
érzéssel töltsék ott a játékos fejlesztő foglalkozásokat.

Az új munkakör feladataira már nyáron ráhangolódtam, fejlesztő játékokat készítettem,
ismerkedtem a gyerekek szakvéleményével. A fejlesztő munka dokumentációjával tanév
elején a két kolléganőm megismertetett és sok minta anyaggal segítettek a kezdeti időszakban.
Bármikor számíthattam a segítségükre a tanév során.
Mindezek megvalósulása után kezdtem a fejlesztő munkát október 1-től.
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2.

A fejlesztés céljai a tanévben


A gyermekeket önmagukhoz képest fejleszteni, kortársaik átlagos képességeihez
közelíteni őket.



Sokoldalúan,

hatékonyan,

rendszeresen

változatos

játékokkal

az

egyéni

képességeiknek és fejlődési ütemüknek megfelelően segíteni őket.
Feladataim


Sikerélményhez juttatni a gyermekeket, hogy a fejlesztés ne legyen számukra
unalmas, hanem örömteli, játékos tevékenység.



Az óvodapedagógusokkal partneri kapcsolatot kialakítani.



Szülők bevonása a fejlesztés folyamatába, ezt a fogadóórákon való megbeszélésen.

A fejlesztés területei, amelyek a legtöbb szakvéleményben szerepelnek


mozgáskoordináció, finommotorika



kifejezőkészség, szókincsfejlesztés



téri orientáció



szociális kompetenciák



ismeretek hiánya



figyelemprobléma

Változatosan, komplexen állítottam össze egy-egy foglalkozás anyagát, a folyamatos
motiválás érdekében, figyelembe véve a gyermekek fejlettségét, illetve azokat a területeket,
ahol a lemaradás jelentkezik náluk. A foglalkozásokon játszottak mindig olyan tevékenységet
is, amelyben sikerélményhez juthattak.
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A mindennapi munkában fokozottabban figyeltem a játékok összeállítására, ezen belül az
együtt dolgozásra, a gyermekek egymás közötti toleranciájára, türelmes elfogadására, s a
nagyobb beszédfegyelem kialakítására.
Tapasztalataim, nehézségek:


Hasonló fejlesztési területet kerestem, de olykor közbeszólt az együttműködés hiánya
a gyerekek részéről. A legnehezebb az autisztikus tünetekkel rendelkező gyerekekkel
volt a munkám, nagyon nehezen tudtam őket kihez tenni.



Az ADHD, és figyelemproblémás gyerekekkel szintén nehezen találtam meg a hangot,
sokat olvastam utána.



A szülőkkel való együttműködés nagyon változó. Van aki, ha megkapja a
Szakvéleményt elviszi ide-oda, pluszban mindent megtesz, keresi a megsegítés
módját, hogy beérje gyermeke kortársait. És van, aki hátradől, mert tudják a
csoportban egyéni bánásmódban részesítik, figyelnek rá, differenciálnak a
pedagógusok, a fejlesztés 1-2 foglalkozáson megvalósul.



Több fogadóórát tartottam óvónőkkel együtt is, ahol őszintén beszéltünk arról a
szülőknek,

hogy

hogyan

tudnak

segíteni.

Ezeket

nagyon

előremozdító

beszélgetésekként éltem meg.


Hiányzás nem volt jelentős a nagyoknál, a 3-4 éveseknél az életkorból fakadóan több.



Az időszak legintenzívebb hónapja az óvodában maradás kérelmei körüli jellemzések
írása, kérelmek benyújtásában való segítségnyújtás volt. Mindhárom óvodában
minden igénylő kisgyermek megkapta, akik főként nyári születésűek közül kerülnek
ki.

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák
Vasút óvoda és Pirtó Vackor óvoda


A tanév során folyamatosan együttműködtem az óvónőkkel, logopédussal, pedagógiai
asszisztensekkel és a helyi Pedagógiai Szakszolgálattal.
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Részt vettem az óvodák rendezvényein, ünnepein, segítséget nyújtottam a csoportok
délelőtti időszakában, ha szükség volt rá.



Mindenhol támogató légkörrel találkoztam, beszélgetésekkel segítettük egymás
munkáját.



Pirtón az iskolai előkészítő csoport nagyszerű lehetőség, amivel mindenki jól járt.
Köszönöm a bizalmat a fejlesztő munkámhoz!

Készítette: Nagy-Czirok Anikó

Kiskunhalas, 2022. 08. 31.

Fejlesztő óvodapedagógus
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BESZÁMOLÓ A FEJLESZTŐ MUNKÁRÓL
A
2021 – 2022 NEVELÉSI ÉVBEN
(ADY, ÁTLÓS, KERTVÁROSI ÉS SZILÁDY ÓVODA)

Készítette: Mongyi Marianna
Fejlesztő pedagógus, Intézményvezető-helyettes
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1.

2020. szeptember 1. – 2021. október 31-ig terjedő időszak értékelése

A gyermekek fejlettségének vizsgálatát a DIFER illetve, ahol szükség volt rá, ott SINDELAR
I. vizsgálóeljárással végeztem el, négy tagóvodában, összesen 40 gyermek felmérését
készítettem el. A PREFER felmérés alapján, kiszűrtük, mely kisgyermeknél van szükség
további vizsgálatra. Ezután a gyermekek fejlettsége szerint, a fejlesztésre járó gyermekeket
közösön választottuk ki az óvó nénikkel, majd elkészítettem egyénre szabottan a fejlesztési
tervet, a fejlesztő feladatokat meghatároztam, a fejlesztendő területekhez igazodva.
Elkészítettem az éves fejlesztés egyéni-kiscsoportos időpont beosztását, igyekeztem
alkalmazkodni a logopédiai fejlesztéshez és a négy óvoda nagycsoportjában az
óvodapedagógusok által meghatározott heti rendhez.
A nagycsoportosok szülői értekezletén - igény szerint- a szülőket tájékoztattam a
fejlesztőmunkáról, a vizsgálóeljárásokról, az iskolaérettségről, továbbá fejlesztőjátékokat,
munkafüzeteket ajánlottam. Minden tagóvoda nagycsoportjának kezdő és szükség szerint
további szülői értekezletein a fejlesztésről, a gyermekek haladásáról a jövőben is szükséges
tájékoztatást adni, mert egyrészt a szülők egy részének kevés információja van a fejlesztő
munkáról, másrészt az együttműködésükre nagyobb szükség van, mert sok a fejlesztésre
szoruló gyermekek száma.
2.

2021. november 1. – 2022. május 31. tartó időszak értékelése

a)

A fejlesztés céljai ebben a tanévben a következők voltak.
 A gyermekeket próbáltam önmagukhoz képest fejleszteni. Sokoldalúan, hatékonyan,
rendszeresen igyekeztem az egyéni képességeiknek, az egyéni fejlődési ütemüknek
megfelelően segíteni őket. Megpróbáltam sikerélményhez juttatni gyermekeket, hogy
a fejlesztés ne legyen számukra unalmas munka, hanem örömteli, játékos tevékenység,
de ebben az évben is több kisgyermeknél kellett ismétlő, gyakorló foglalkozást
beiktatni.
 A fejlesztő tevékenységet (az óvó nénikkel együtt) igyekeztem összehangolni - az
óvodai élet mindennapjaival, igazodtam az óvodák eseményeihez, programjaihoz,
kéréseihez.
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b)

A fejlesztés területei:

A DIFER és a Sindelar vizsgálóeljárás kijelölte a gyermekek fejlesztésének irányát.
 Vizuális-akusztikus differenciálási terület fejlesztését a részletek, pici különbségek
észrevételét célzó játékok – pl. dominózás különböző dominókkal, kép-párosítók,
„papagáj” játék, termények, gombok, gyöngyök, karikák, formák, pálcikák egyéb
eszközök válogatása, különféle kártyajátékok, stb. segítették
 Vizuális-akusztikus alak-háttér fejlesztést a lényeg kiemelő játékok, puzzle,
„zűrzavar”- alak hátér játék, rész-egész- évszakos játék, és kakukktojás játékok, mi
változott meg típusú játékok segítették – melyhez nagy kedvenc játék volt a
szortírozós játék.
 Vizuális-akusztikus emlékezet fejlesztését a memória fejlesztését szolgáló játékok,
képek: 4-5-6-7 elem megjegyzése, a szólánc játék, gyűjtőfogalmak, szómagyarázat
stb. használatával igyekeztem elérni. Az auditív játékokat mozgással is összekötöttük.
 Vizuo-motoros koordináció fejlesztését - a látott és hallott információk
összehangolását - formajátékok, speciális gyakorlatok, finommozgás gyakorlatok apró tárgyak rakosgatása, jengatorony-építés, labirintus, ejtőernyő játék, stb. segítették
 Szerialitás fejlesztése - sorba rendezős játékok – képek, pálcikák, kavicsok, szavak,
ritmustaps, mozdulatok, munkalapok segítségével történt.
 Téri orientáció fejlesztése - fokozatok betartása, saját test ismerete, térbeli, majd a
síkbeli tájékozódási játékok – testséma játékok, testrészek, „mi hiányzik” - típusú
játékok, illetve a tükrös és mátrix játék segítségével történt, ezek a játékok segítették a
relációk, a balról jobbra haladás fejlesztését is.
A fejlesztési tevékenység kiegészült a számlálás és a számolás gyakorlásával és a
grafomotórium fejlesztésével.
c)

A fejlesztés formája, kiemelt feladatai:

A korábbi évekhez hasonlóan a fejlesztés egyéni-kiscsoportos beosztás és egyéni terápia
szerint, a gyermekek fejlettségének megfelelően, folyamatosan mikro csoportos formában (45-6 gyermekkel) történt, de volt ahol egy vagy csak 2-3- gyermek volt a fejlesztő csoportban.
Ebben a tanévben is változatosan, komplexen állítottam össze egy-egy foglalkozás
anyagát, a folyamatos motiválás érdekében, figyelembe véve a gyermekek fejlettségét, illetve
azokat a területeket, ahol a lemaradás jelentkezik. A foglalkozásokon játszottak mindig olyan
tevékenységet is, amelyben sikerélményhez juthattak.
A fejlesztés hangsúlya a vizuális figyelem, az vizuális és auditív emlékezet és
sorrend, az alak-háttér, a rész-egész fejlesztésére, a finommotorika fejlesztésére, a fentlent és a balról jobbra haladási irány alkalmazásának gyakorlására került. Ehhez
segítséget nyújtottak különböző játékgyűjtemények (az új vagy saját készítésű játék, és a régi
játékok használata stb.) Külön figyelmet fordítottam a gyűjtőfogalmak gyakorlására, az
ismereteik rendszerezésére. A jeles napokhoz kapcsolódó játékok is a fejlesztést részét
képezték.
116

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák
OM: 027560

A mindennapi munkában még fokozottabban figyeltem a játékok összeállítására, ezen
belül az együtt tevékenykedésre, a páros munkára is, továbbá a gyermekek egymás közötti
toleranciájára, türelmes elfogadására, s adott esetben a nagyobb beszédfegyelem kialakítására,
amelyre szükség is volt, hiszen különböző fejlettségi szintű gyermekek is kerültek egy
csoportba.
d)

A fejlesztés menete

 Az Ady Endre Utcai Óvodában 7 nagycsoportos gyermek járt rendszeresen
fejlesztésre, ebből két gyermek btmn-s, ez a két gyermek még marad egy évet óvodás,
így tovább tud folytatódni a fejlesztésük. Az ő esetükben a szülők keveset tudnak
segíteni.
 A Kertvárosi Óvodából 15 gyermek járt fejlesztésre, 11 nagycsoportos, 3 középsős, 1
kiscsoportos gyermek. A 15 gyermekből 8 btmn-s. A nagycsoportból 2 btmn- s
gyermek marad még egy évet óvodás, a szülők náluk sem tudnak besegíteni a
fejlesztésbe, csak azzal, ha rendszeresen hordják a gyermekeket óvodába.
 A Szilády Áron Utcai Óvoda nagycsoportjából 5 nagycsoportos gyermek és 1
kiscsoportos gyermek járt fejlesztésre. A nagycsoportosok közül két gyermek, aki
ebben a tanévben került a csoportba btmn-s, mindkettő megy iskolába.
 Az Átlós Úti Óvodából kezdetben 8 majd végül 7 nagycsoportos gyermek járt
fejlesztésre, egy gyermek időközben sajátos nevelési igényű lett, egy gyermek sni-s
státuszba kerülése pedig folyamatban van. 4 btmn-s gyermek marad még egy évet
óvodás, velük szépen haladunk, de még szükséges a további fejlesztésük.
Összesen: a négy óvodából 36 gyermek járt rendszeresen fejlesztésre, az összes fejlesztésre
járó gyermek 47 %-a btmn-s. A 36 fejlesztett gyermekből 8 gyermek marad még egy évig
óvodás, amely szakértői vizsgálatuk és fejlettségük miatt egyaránt indokolt, továbbá ők az
átlagtól többet betegeskedtek, s így kevesebb időt voltak az óvodában, s a szülők
iskolázottsága sem teszi lehetővé, hogy segítsék a fejlesztést.
e)

Gyakori problémák

A felmérések eredménye azt mutatta, hogy a gyermekek többségénél vannak gyakori
problémák. Sok gyermek hasonló területen igényel fejlesztést, ezek a következők:
A fejlesztésre került gyermekek nagy többségének gondot jelent a saját testen történő
tájékozódás a térbeli viszonyok, a téri tájékozódás ismerete, így a síkban sem tudták
alkalmazni a fentről-lefelé illetve a balról-jobbra haladás elvét.
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Ezt egész tanév során gyakorolni kellett, hogy eredményt érjünk el. (Pl.: dominózást,
tükör játék, mi változott meg, mi hiányzik játék, reláció játék, kirakós, papír-ceruza feladatok,
számlálás stb.)
Ehhez kapcsolódott a másik terület is a vizuális (látott) területen az alak-háttér
feladatokban történő gyengébb teljesítés, a gyermekek egy részénél ez gondot jelentett. A
téri tájékozódás és e vizuális terület szorosan összefügg, csak a kettő együttes fejlesztésével
tudtunk eredményt elérni. (Pl.: Sok-sok válogatós játékot játszottunk több szempont szerint,
kedvelték a különös rész-egész kirakó játékot, a karikás-játékot, a formaegyeztetős játékot, a
különböző puzzle - saját készítésű is, Sindelar ötletének megfelelően - játékok, párkeresők,
memória játékok sokat segítettek, időnként használtunk munkalapokat is, stb.). Vizuális
figyelmük ennek hatására sokat fejlődött
A gyermekek egy részénél gondot jelent a hallott szavakra emlékezés, illetve azok
sorrendjének felidézése (3-4 elemig), ennek javítása érdekében rendszeresen szólánc játékot
játszottunk. Sok kisgyermeknek gondot jelentett még a gyűjtőfogalom alá sorolás, valamint a
sor folytatása, kiegészítése, amely ebben a tanévben különösen sok gyakorlást igényelt. Ezt
összekapcsoltuk a kakukktojás játékkal is. A gyermekek egy részénél valószínűsíthető, hogy a
magyar nyelv hiányos ismerete is nehezíti a gyakorlást.
A 2021/22-es tanévben több volt azon gyermekek száma mind a négy óvodában, ahol a
vizuális és auditív figyelem, valamint a balról jobbra haladás gondot jelentett, ezért soksok gyakorlást iktattunk be, kisebb, apróbb lépésekben, több időt szántunk erre a
tevékenységre.
A fejlesztőmunka ebben a tanévben is folyamatos volt, a gyermekekkel jó kapcsolatot
sikerült kialakítanom. Mindig volt célunk, amelyeket igyekeztünk megvalósítani, a
munkatervnek megfelelően.
Volt, amikor ez lassabb tempóban és lényegesen több gyakorlással sikerült, voltak
hullámvölgyek is, de ezt a fejlődés részeként fogadtam el, lehetett hibázni, volt lehetőség a
javításra, ismétlésre.
A tanév során voltak kedvenc játékaink, visszatérő játékaink is, lehetőséget adva az
gyakorlásra, a pozitív élmények átélésére.
A pedagógia vélemények elkészítése, az írásbeli munka is folyamatosan történt.
Ebben a tanévben is volt több olyan fejlesztésre járó gyermek, aki logopédiai ellátásban is
részt vett.
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Egyéb elvégzett tevékenységek:

1)
Feladatom volt még év közben a szülők számára a segítségnyújtás, a szülőkkel való
együttműködés: A tanév folyamán bármikor, ha kérték, egyéni tájékoztatást adtam a szülők
részére gyermekük fejlettségéről, eredményeikről, problémáikról, a megoldandó közös
feladatainkról, vagy pl. az oktatási hivatalhoz közösen nyújtottuk be a kérelmet a szülő
kérésére
2) A tanév során folyamatosan együttműködtem az óvónőkkel, a pedagógiai asszisztensekkel,
szükség estén helyi Pedagógiai Szakszolgálattal, melyre folyamatosan szükség volt.

3)
Részt vettem az óvodai élet rendezvényein, a kollégáim munkaközösségi
munkájában.
4)
A Zöld Óvoda Szakmai Munkaközösségünk éves tervét elkészítettem, a tervnek
megfelelően elvégeztem a munkaközösségi feladatokat. Tartalmas munkaközösségi munka
volt egész tanévben, a mely a fejlesztő munkámhoz is kapcsolódott, hiszen a mérőmódszert a
hozzám fejlesztésre járó gyermekek részvételével próbáltam ki, de természetesen rugalmas
megvalósításra volt lehetőségünk és olyan gyermekek is bekapcsolódtak, egy-egy feladat
erejéig, akiknek nem volt szükségük fejlesztésre

Kiskunhalas, 2022. 08. 31.
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