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1. TÖRVÉNYI HÁTTÉR
2011. évi Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, és annak aktuális módosításai
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelemről és a gyámügyi igazgatásról és módosításai
1990. évi IV. tv. a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházról.
2003.évi CXXV. törvény az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség elmozdításáról
255/2009(XI.20) Kormány Rendelet Óvodai Nevelés Országos Alapprogram módosítása
2011évi CXC. törvény nemzeti köznevelésről
2012.évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
229/2012(VIII.28) korm. rend. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési - oktatási intézmények működéséről és módosítása
23/1997. (VI.4.) MKM rendelet a Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvei
32/1997 (XI. 5. ) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve
és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról és módosításai
Melléklet az 1/1998. (VII. 24.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények kötelező
(minimális) eszközeiről és felszereléséről
Továbbá a fenntartói és a helyi (önkormányzati) rendeletek, valamint a katolikus óvodák
részére elkészített segédanyag
Egyházi Törvénykönyv
II. Vatikáni Zsinat dokumentumai
Etikai Kódex
Intézményi Etikai Kódex
Alapító okirat
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2. ALAPÍTÓ OKIRAT
A
Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája
ALAPÍTÓ OKIRATA
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
A fenntartói jogokat gyakorló Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek (1029
Budapest Templom köz 1.) az alábbi módosított alapító okiratot adja ki:
1.

Az intézmény alapítója, az alapító székhelye:
Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek (1029 Budapest Templom köz 1.)

2.

Az intézmény fenntartója, a fenntartó székhelye:
Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek (1029 Budapest Templom köz 1., a
továbbiakban: Fenntartó)

3.

Az intézmény működtetője, a működtető székhelye:
Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek (1029 Budapest Templom köz 1.)

4.
5.

Az intézmény hivatalos neve: Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája
OM azonosítója: 064274

6.

Az alapítás időpontja: 2011. 08.31.

7.

Az intézmény típusa: Óvoda

8.

Az intézmény munkarendje: nappali gyermeknevelés

9.

Az intézmény felügyeleti szerve:
– a szakmai és törvényességi felügyeletet a Fenntartó gyakorolja,
– a fenntartói tevékenység törvényességi felügyeletét a II. Kerületi
Önkormányzat jegyzője gyakorolja

10. Az intézmény feladatellátási helye:
a, Az intézmény székhelye: 1028 Budapest Templom u. 7.
11. Az intézmény alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
Alapfeladat:
a, óvodai nevelés
b, a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése (a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján érzékszervi vagy
beszédfogyatékos gyermek)
Elsősorban Budapest és környéke lakosságának igényeit figyelembe véve, óvodás korú
gyermekek nevelése a Magyar Katolikus Egyház és a Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco
Nővérek hagyományait követve.
6

e, Alapfeladat TEÁOR szám szerinti besorolása:
8510 Iskolai előkészítő oktatás
(alapfokú oktatást megelőző nevelés: óvoda, max 100 fő)
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
56 29 Egyéb vendéglátás (munkahelyi, óvodai étkeztetés gyermekek,
alkalmazottak részére)
68 20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
88 91 Gyermekek napközbeni ellátása (óvoda) max. 100 fő
94 91-Egyházi tevékenység (vallásoktatás, keresztény szellemű nevelés)
Továbbá:
- Kiemelt figyelmet igénylő gyermek:
a, különleges bánásmódot igénylő gyermek:
aa, sajátos nevelési igényű gyermek
ab, kiemelten tehetséges gyermek
b, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint,
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nevelése
f, Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám:
Összesen:

100 fő

g, Óvodai csoportok száma: 4 (vegyes korcsoportban)
12. Az intézmény jogállása: önálló egyházi jogi személy
13. Az intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon:
A Budapest II. kerület Templom u. 7. alatt fekvő, Pest-hidegkúti Ófalu Római
Katolikus egyházközség tulajdonát képező Budapest II. 11050sz. tulajdoni lapon
felvett 54320 HRSZ. 3095m2 terület 2/3 részét, felajánlja az óvoda épület és járulékos
részei számára, a telek tartós használati szerződése.
A tárgyi eszközöket az intézmény leltára tartalmazza.
Az óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő és oktató feladatai
ellátásához szabadon használhatja.
14. Az intézmény vagyona feletti rendelkezési jog:
Az intézmény az általa használt ingatlanok tulajdonjogát nem ruházhatja át, illetve az
ingatlanokat az illetékes tulajdonos és a Fenntartó hozzájárulása nélkül nem terhelheti
meg, nem adhatja bérbe. Az intézmény vezetője a rábízott vagyon felhasználásáról
évente beszámolót ad a Fenntartónak, az intézmény átmeneti szabad kapacitását a
vezető az alaptevékenység sérelme nélkül a Fenntartó hozzájárulásával jogosult bérbe
adni vagy egyéb módon hasznosítani.
15. Az intézmény gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
Az intézmény a Fenntartó által megállapított költségvetés alapján önálló gazdálkodási
jogkörrel rendelkezik, a köznevelési törvény és az intézményre vonatkozó hatályos
jogszabályok előírásai szerint, az intézmény vezetőjének vezetői felelőssége mellett.
Az Óvoda a Fenntartó által jóváhagyott költségvetési kereten belül önálló
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bérgazdálkodást folytat, de a gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a Fenntartó
jóváhagyása nélkül nem vállalhat.
16.

Az intézmény ellátható vállalkozási tevékenysége, mértéke:
Az Óvoda vállalkozási tevékenységet nem folytathat

17. Az intézmény egyéb jellemzői:
a, az intézmény adószáma: 18084159-2-41
b, az intézmény pénzforgalmi számlaszáma: 58300134-14000058
18. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a Fenntartó nevezi ki határozott, öt év időtartamra és
gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
19. Az intézmény képviselete:
Az intézmény képviselőjét a Fenntartó nevezi ki, határozott időtartamra és gyakorolja
felette a munkáltatói jogokat. A képviselő az ügyek meghatározott körére esetenként
vagy állandó jelleggel a képviseleti jogot átruházhatja.
20. Az alapító okirat hatálya:
A Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája alapító okirata 2012. december 10-től
lép hatályba
21. A fenntartói határozat száma:
A Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája alapító okiratát a Segítő Szűz Mária
Leányai Don Bosco Nővérek a 2012/5. számú határozatával hagyta jóvá.
22. Záró rendelkezése:
A jelen Alapító Okirat hatályba lépésével minden eddigi Alapító Okirat hatályát veszti

Budapest, 2012. december 10.

Beatrice Romani FMA
Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek
magyarországi képviselője
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3. BEVEZETÉS
„Ha az életedet valami nagyon jónak
és nemesnek akarod szentelni,
valami szentnek, sőt isteninek,
akkor neveld az ifjúságot.”
Don Bosco

Óvodánk célja – az Óvodai nevelés országos alapprogramjának figyelembevételével – a
gyerekek teljes értékű, harmonikus személyiségfejlesztése, és az életre, a későbbi
nehézségekre való felkészítés. Ezt segíti egy keresztény világnézetet közvetítő, testbenlélekben, érzelmi- és társas kapcsolataiban az evangélium szellemében történő nevelés
megvalósítása, amely vegyes életkorú csoportokban, komplex formában, családias légkörben
történik Don Bosco „Megelőző módszere” alkalmazásával.

Nevelésünk egyik forrása a Szentírás és az Egyház tanítása. Az ember, a Biblia szerint, Isten
képe. A keresztény ember életének célja Jézus Krisztus követése, vagyis Jézus tanításainak és
élete példájának szabad elfogadása, és az ennek megfelelő élet.
Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, jogainak és alapvető
szabadságának tiszteletben tartására és annak megerősítésére kell irányulnia; az egyenlő
hozzáférés biztosításával.
Az

óvodáskorban

szerzett

ismeretek,

alapvető

magatartásformák

életre

szólóan

meghatározóak. Ezért fontos, hogy a nevelő kritikusan és módszeresen adja át a műveltséget,
a teljes emberi személy kiteljesedésére. Feladatunk megtanítani a gyermekeket rácsodálkozni
a teremtett világra, és az abban végbemenő változásokra. A gyermeket, mint fejlődő
személyiséget – gondoskodás illeti meg.
Az óvodában a keresztény viselkedési mód és viselkedési forma a nevelő személyiségén
keresztül sugárzik a gyermekre, szülőkre, munkatársakra. A nevelés folyamatában fontos
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feladatunk az evangéliumi örök emberi értékek, erkölcsi tulajdonságok megismertetése,
megértetése, gyakorlása.
Célunk egymás önzetlen és kölcsönös megismerése és türelmes elfogadása. Csak együtt,
közösen érdemes élni! Tudnunk kell, hogy függünk egymástól, és ez nemcsak kötöttség,
hanem segítség, ajándék is. Szükségünk van a másik ember szolgálatára, magára a másik
emberre is. Csak úgy bízhatunk magunkban, ha van, aki bízik bennünk. Ide illik József Attila
gondolata:
„hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat.”
Eszményképünk a toleráns gondolkodású ember. Társadalmunk természetes feszültségei
között felbecsülhetetlen jelentőségű, ha a gyerekek megtanulják a konfliktusok megfelelő
kezelését, és felnövekedve hozzájárulnak a társadalmi megbékéléshez, az alkotó
együttmunkálkodáshoz.
„Bárhová kerülnek, hasznos polgárok és jó keresztények lesznek”- mondja Don Bosco.

Nevelésünk másik forrása Don Bosco „Megelőző módszere”, amely az értelem, a vallás és a
szeretetreméltóság hármasán alapul.

Ebből

vezet

el

minket

Don

Bosco

a

harmadik

nevelési

forrásunkhoz,

a

gyermekközpontúsághoz.
Ennek lényege a gyermeki személyiség belső fejlődésébe, kibontakozásába vetett bizalom. Ez
a szemléletmód azt is jelenti, hogy a nevelő a gyermek kíváncsiságára, tudásvágyára épít, és
segíti az egyéni kezdeményezések kibontakozását. Ebben az együttműködésben a hangsúly
nem a teljesítményen, hanem a gyermek egyéniségének fejlődésén van.
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3.1. A szalézi nevelői közösség küldetése
„Igyekezz jó példákkal
és szavakkal lelkeket menteni
ott, ahová az Úr küld téged!”
Don Bosco
Az első Oratórium megalapítása után az öt földrészen, kb. 90 országban vannak jelen a
Szalézi Család képviselői. A férfiág hivatalos neve: Szalézi Szent Ferenc Társaság, vagy Don
Bosco Szalézi Társasága. A női ág hivatalos neve: Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco
Nővérek, vagy rövidebben csak Don Bosco Nővérek. Emellett ezrével vannak a világi
segítők: a Szalézi Munkatársak.
A Szalézi Társaság eredete két szent nevéhez fűződik: Szalézi Szent Ferenc és Bosco Szent
János nevéhez.
A szalézi küldetés előnyben részesíti a szegény és veszélyeztetett helyzetben lévő fiatalok
nevelését; ezért bevonja munkájába mindazokat, akik elköteleződnek az átfogó formáció
mellett, és magukra vállalják Mária iskolájának sajátosságait, hogy olyan jelenlétté váljanak,
amely együttműködik a Szentlélekkel, hogy Krisztus növekedhessen a fiatalok szívében.
A Szalézi Család lelkiségének alapvonásai: a keresztény reménységből fakadó optimizmus és
öröm. Don Bosco megszentelte az élet örömeit, és olyan utat nyitott a fiatalságnak, hogy
boldogok lehessenek.
Szalézi Szent Ferenc és Don Bosco iskolájában a „szalézi” – legyen bár egyházi személy vagy
világi –, néhány jellegzetes és alapvető viselkedési normának jut birtokába:
- Bizalom a jó győzelmében.
„Minden fiatalban van egy pont, amelyen keresztül megnyerhető a jó ügy számára, minden
nevelőnek elsőrendű kötelessége a szívnek ezt az érzékeny pontját megtalálni, és használni.”
Don Bosco
- Nyitottság minden emberi értékre.
A „szalézi” igényli a világ értékeit, és elutasítja a „mai idők” hibái feletti siránkozást. Minden
jóhoz ragaszkodik, különösen, ha az tetszik a fiataloknak. Aki hajlamos az állandó
siránkozásra, abból hiányzik a szalézi lelkiség.
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- A mindennapok örömére nevelés.
„Sok türelemmel kell törekednünk egy olyan nevelésre, amely során megtanuljuk, vagy újra
tanuljuk a sokféle emberi örömet – amelyet a Teremtő életutunkon számunkra tartogat – a ma
egyszerűségében felismerni és élvezni.”

Don Bosco

Don Bosco alapvető lelki beállítottságát, valamint életének és küldetésének vezérfonalát
nevezzük szalézi szellemnek.
A Szentlélek által vezetve, Don Bosco különösen fogékony volt az Evangélium bizonyos
alapvonásai iránt:
- Isten mindenekelőtt jó Atya, ő a szeretet, az élet, a közösség és az öröm.
- A teremtés mindenestől Isten szeretetének megnyilvánulása. Az embert a saját képére
teremtette Isten, ezért illeti meg őt az emberi méltóság.
- Isten jósága és emberszeretete Jézus Krisztusban jelent meg. Mint minden
kereszténynek, Bosco Jánosnak is Jézus volt az eszményképe életének kialakításában.
- A Jó Pásztor: - aki a kicsiknek és rászorulóknak utánamegy,
- aki jóságával és odaadásával megnyeri a szíveket,
- aki örömmel hirdeti Isten országát.

3.1.1. A Szalézi Család küldetése a társadalom felé
Don Bosco olyan időben élt, amikor a hit kemény próbának volt kitéve, és a liberális ateista
eszmék fenyegették.
A „szaléziság” alapelve Don Bosco szerint az életszentség. Olyan életszentség, amely a
kötelességteljesítésen, tanuláson, munkán és a közösségi életen alapul.
A fejlődés, az alakulás, mindig sajátja volt Don Bosco módszerének.
„Az ő pedagógiai üzenete biztosan elvárja tőlünk,
hogy okosan és bátran továbbra is elmélyedjünk…”
II. János Pál pápa.
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Amikor a katolikus nevelésről szólunk - Jézus által adott küldetésről van szó – szükséges
megfontolni:
-

a Szentírás tanítását, belőle Jézus tanítói és nevelői magatartását, az apostoli küldetést

-

az Egyházi törvénykönyv rendelkezéseit

-

a zsinati dokumentumokat és a pápai megnyilatkozásokat

3.1.2. A Szalézi Család küldetése a pedagógusok felé
A nevelőt Don Bosco a következőképpen jellemzi: „Az ifjúság javára szentelt ember”.
Véleménye szerint a nevelő olyan ember, aki minden kényelmetlenséget és fáradságot
hajlandó elviselni, csakhogy elérje célját. Ez a cél a rábízottak társadalmi, erkölcsi és szellemi
nevelése.
Mária nevelői jelenlétének bizonyosságában, és engedelmeskedve a hívásnak: „Tegyétek
meg, amit mond” (Jn 2,5), hagyjuk, hogy kézen fogjon bennünket és megtanuljuk napról
napra az ő pedagógiáját, azt, ami képes átalakítani az életünket és a fiatalok életét.
Az intézmény légköre, a benne alkalmazott módszerek sikere pedagógusfüggő.
A zsinat is megfogalmazza ezt a tényt: „a nevelők gondoljanak felelősségükre: tőlük függ
elsősorban, hogy a katolikus „iskola” valóra tudja-e váltani céljait és kezdeményezéseit.”
A II. Vatikáni Zsinat tanítása 193. old.
A pedagógusi hivatást a jó nevelőtestületen belül lehetőségünk van erősíteni, fejleszteni.
Don Bosco a minőségre törekedett, különösen, ha az Istenhez való viszonyról volt szó.
A nevelő küldetését az alábbi pontokban foglalta össze:
1. Rendszerének alapjaként az Istenbe vetett hitet tekinti. Hívőnek lenni, vallásos
meggyőződés szerint élni, másokat is Istenbe vetett hitre tanítani.
2. A második helyre a közösségi életet állítja, azaz a szívélyes és „atya-fiú viszonyt a
nevelők és a növendékek” között. Az egészséges közösség jellemzője a vidámság és az
öröm. Az öröm a nevelési módszerének a lelke, a lelkiségének a feltétele.
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3. Testvéri tevékenység, azaz sohasem önkényes cselekedetek. A közösségi élet
ellenségei az önszeretet és individualizmus. Isten népe vagyunk mindannyian – éljünk
közösségben, tehát közösen!
A keresztény nevelőnek, hogy Don Bosco módjára tudjon nevelni, a következőkre is kell
ügyelnie:
1. Saját személyében gazdag értékeket mutasson fel.
2. A gyerekek hallgatni tudjanak rá.
3. Mint határozott vezető és példakép álljon a gyermekek előtt.
Három szóban foglalta össze követelményeit: vidámság, tanulás és jámborság.
Egy harmonikusan működő katolikus intézményben szükséges, hogy valódi közösség
alakuljon ki az ott dolgozó pedagógusokból.
A hiteles közösség feltételei:
-

A nevelői

egység, amely egyesíti

a munkatársakat a

nevelési program

megvalósításában, ahol a kötelességét mindenki feladatköre szerint valósítja meg.
- Felelősségteljes együttműködés, közös feladatvállalás, melyet az evangélium
szellemében teljesítenek. Olyan tanúságtétel, amely nem csak építi a közösséget, hanem
kisugározza a környezetre is.
Don Bosco nevelésében hangsúlyozza a nevelő példamutatását az élet minden területén.
A nevelés során a nevelőnek alkalmazkodnia kell a gyermek fejlődési szintjéhez, életkori
sajátosságaihoz. A nevelő és a növendék olyan közösséget alkot, ahol a szabadság és tekintély
elvét összekapcsolja a meggyőzés módszerével.
A hit főként személyes kapcsolatok által, közösségben születik és növekszik.
A szalézi nevelő közösség résztvevői:
- A gyermekek, a neveléshez való jog hordozói, akiknek a nevelés során kibontakozik a
személyiségük.
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- Az óvodapedagógusok, akik felelősek a gyermekek szakmai és hitbéli neveléséért,
egyenrangú kapcsolatot tartanak a családokkal. Fontos a pedagógusok önismerete,
önelfogadása, és állandó önképzése.
- A kisegítő személyzet, akik a nevelői közösség teljes jogú tagjai. Az óvodában dolgozó
két közösség olyan emberek együttmunkálkodása, akik a krisztusi értékrendnek akarnak
érvényt szerezni a nevelés egész területén.
- Az óvodavezető „Legyen a türelem és szeretet példaképe”, beosztottjainak „barátja,
testvére, gyakorta „érintkezzék” munkatársaival, bizalommal, jóindulattal legyen
hozzájuk.”
- A munkatársaknak „egy szívet, egy lelket kell alkotniuk” vezetőjükkel. Az együtt
elfogadott program egységben történő megvalósítása „a házainkat valóságos földi
paradicsommá varázsolja”.
- A szülők, akik a gyermekeik nevelésének első és legfontosabb felelősei, elfogadják a
pedagógiai programot, és tapasztalataikkal alkotó módon hozzájárulnak az óvodai
neveléshez. A szülők egymást megismerve, segítve, közösséggé válva, támaszt jelentenek
a számos otthoni és óvodai konfliktus kedvező megoldására.
- A szerzetes közösség szaktudásával, lelkiségével alapja és meghatározója a programban
szereplő keresztény értékeknek, és elősegíti a rendszeres párbeszédet a nevelőkkel és a
családokkal. Feladata segíteni az egységet a nevelői közösség egyes résztvevői között.
- Az egyházközség, amelynek tagjai közé tartoznak a szerzetes közösség, a nevelők és a
szülők többsége, támogatja az óvoda nevelői programját, védelmezi, segíti a hitre
nevelést. Az óvoda programjában szereplő egyházi ünnepeken a templomban a plébános
atya vezetésével vesznek részt a liturgiákban.
A nevelőközösség minden tagjának képességei szerint mindent meg kell tenni a neveltjeiért,
sohasem megfeledkezve arról, hogy ”ültethetünk, gyomlálunk, de a növekedést az Isten adja”.
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3.1.3. A Szalézi Család küldetése a gyermekek felé
„Ha jó akarsz lenni,
csak három szempontra figyelj, és minden jó lesz!
Légy vidám, tanulj és légy jámbor!”
Don Bosco
Don Bosco vallja, hogy a nevelő az önmegismerésben, az önfejlesztésben segíti a
gyermekeket. Optimizmus, bizalom és hit az emberi jóságban és szeretetben; így találkozik a
keresztény világnézet és a gyermekközpontúság gondolata Don Bosco módszerében.
Don Bosco a múlt század végén a gyakorlatban megvalósította mindazt, amit azóta a
neveléstudomány differenciált képességfejlesztésnek, személyközpontúságnak, a nevelő
modell értékű szerepének -, a környezeti nevelés és az egészséges életmódra nevelés
fogalmaként - ismer és alkalmaz a gyakorlatban. Ugyanakkor felismerte a játék alapvető
személyiségformáló szerepét a gyermek életében.
A szalézi nevelési program alapelvei:
- A Krisztus-központúság, ahol minden gyermek a pasztorális munka központjában áll.
- A gyermek-központúság, mely elősegíti a gyermek önmegvalósítását, elképzeléseit.
- Minden gyermeket optimizmussal és realizmussal kell elfogadni, szeretettel segítve
fejlődésüket.
- A közösségben alkalmazkodni kell a gyermekekhez a napirendben, a tevékenységekben.
- A szalézi nevelői közösség tagjai kézen fogva, Don Bosco szellemében, a hitből fakadó
bizalom légkörében munkálkodnak a gyermekekért, figyelve Jézus szavát:
„Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük”
(Mt 18, 20)
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3.2. Don Bosco „Megelőző módszere”
Don Bosco megelőző nevelési módszere teljesen személyhez szóló. A szeretet
pedagógiájának nevezte. A test és a lélek szükségleteivel egyaránt törődött. Nevelési
törekvéseinek célja egy olyan harmonikus emberi személyiség kialakítása, aki minden
helyzetben képes természetesen, bölcsen és erényesen cselekedni.
A Don Bosco által használt kifejezés: megelőző, nem csak pedagógiai-nyelvi újítás.
A „megelőzni” először is azt fejezi ki, hogy a fiatalokat meg kell kímélni azoktól a negatív
hatású helyzetektől, amelyek kockára tehetnék fejlődésüket, olyan eszközöket kell adni a
kezükbe, amelyek arra segítik, hogy szembe tudjanak nézni önállóan és ellentmondás nélkül
az élet minden nehézségével. Ezért fontosnak tartjuk, hogy egy olyan környezetet alakítsunk
ki, amelyben az értékek tovább adása nem elméleti formában, hanem a gyakorlati életben
átélve jut el a gyermekekhez.
Egy másik fogalom is társul a „megelőző módszerhez”: nem elég a rosszat megelőzni, hanem
segíteni kell a jót, amit háromféle módon érhetünk el:
-

elismerjük önmagunkban és a gyermekben azt az elégséges erőt, amely elegendő az
önállóságra (optimizmus);

-

megkedveltetjük velük a fejlődést, a fáradságot a nevelés minden terén azáltal, hogy
példát adunk nekik;

-

próbáljuk a gyermekekben felfedezni emberi értékeiket, pozitív képességeiket, és segítjük
őket, hogy tisztában legyenek ezekkel; és egy időben lehetőséget és segítséget nyújtunk
nekik, hogy ezeket tovább fejlesszék önmagukban.

Don Bosco nevelésének központja az Isten, aki a Szeretet.
„Don Bosco nem vetett el a modern pedagógiából semmit, amit jónak talált benne. Mindent
megszentelt, és az evangélium lelkületével töltötte meg.”
(E. Ceria: Annali I. 681)
Don Bosco nevelési módszerének három alappillére:
1. Szeretetreméltóság
Sok nevelő határozottan állítja: „Olyan mértékben nevelünk, ahogyan szeretünk.”
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Don Bosco így mondta: „Ne felejtsétek el, hogy a nevelés a szív dolga, a szív pedig olyan
erődítmény, amely be van zárva mindig a merev szigor és a durva keménység előtt. Tanuljuk
meg megszerettetni magunkat!”
Ez a módszer teljesen Szent Pál szavaira támaszkodik, aki azt mondja: a szeretet türelmes és
jóságos, mindent elvisel, de mindent remél, és bármilyen bajt eltűr. Ezért csak a keresztény
tudja eredményesen alkalmazni a „Megelőző módszert”.
A szeretetreméltóság jellemzői:


Jelenlét: „Töltsd a lehető legtöbb időt a fiatalokkal!” Sajnos a mi társadalmunk hozzájárul
ahhoz, hogy a családban kevesebb tere legyen a szerető jelenlétnek: apa és anya
dolgoznak, a gyermek az óvodában vagy az iskolában van. Az első lépés, hogy neveljünk:
jelen lenni. Ezért fontos, hogy jelenlétünk olyan kifejező, beszélő legyen, amely azzal a
ténnyel, hogy jelen vagyunk, elmondjon valamit. Don Bosco „mindig a fiatalok között
volt. Körbejárkálva hol az egyikhez, hol a másikhoz ment oda, és anélkül, hogy ők
észrevették volna, kikérdezte őket, hogy megismerje természetüket és szükségeiket.
Bizalmasan a fülébe súgott valamit ennek-annak… Mindig vidám és mosolygós volt, de
semmi, ami történt, nem kerülte el a figyelmét.” (MB)



Befogadás: ami által megértésünket, elfogadásunkat, szeretetünket és örömünket
közöljük. „Örülök, hogy vagy!” Ez azt jelenti, hogy feltétel nélkül igent mondunk a
gyermek életére. A gyermekeknek nagy szükségük van arra, hogy érezzék: elfogadják
őket. Ez az alapja az öntudatuknak, a bizalmuknak, mások és önmaguk iránt.



Bizalom, bátorítás: a gyermek, mint személy, akkor növekszik és érik, ha a nevelőben
bizalom él vele szemben, és így ő is bízik magában. „Minden fiatalban van egy pont, ahol
a jó behatol a bensőjébe… a nevelő feladata tehát megtalálni ezt a pontot, a szív ezen
érzékeny

húrját,

és

felhasználni

azt.”

Nem

természetszerűleg

fejlesztjük

személyiségünket, hanem akkor, ha valaki szeret, megbecsül minket. A mai gyermekek
különösen törékenyek a velük támasztott követelményekkel szemben, ezért úgy van
szükségük a bátorításra, az optimizmusra, a bizalomra, amivel támogatjuk őket, mint a
kenyérre.


Örömben és vidámságban megszületik a családias szellem, amelyben jól érzi magát
mindenki és az egyszerű, de szívélyes szeretet „légkörét lehet belélegezni”. „Mutassuk
meg a világnak, milyen vidámnak lenni anélkül, hogy megbántanánk az Urat!” Ez a
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vidámság a Szentlélektől és az Isten kegyelméből származó örömön alapul, a közös
szereteten, a jól végzett kötelességen, az egyszerűségen és a józanság örömén.


Türelem és kedvesség, vagyis állandó és fárasztó munka egy olyan növekedési
folyamatban való közreműködés, amely önmagában lassú, és folyamatos ösztönzésre
szorul. Türelem, ami azt jelenti, hogy nem a rákényszerítés rövid útját választjuk, hanem a
meggyőzés hosszú útját.

2. Értelem
Az értelem szó a hamisítatlan emberi és ugyanakkor keresztényi értékek valódi jelentése, a
személy, a lelkiismeret, az emberi természet, a kultúra, a munka világa, a társadalmi élet
kifejezése.
Don Bosco nagyon figyelt a fiatalok történelmi körülményeire, szükségleteire és törekvéseire,
de még inkább a túlvilági perspektívára. Ő olyan emberi nevelési eszményt tűzött ki maga elé,
amely „jól sikerült egység a lényegesnek állandósága és a történelminek esetlegessége, a
hagyományos és az új között.” Az értelem tehát „átdolgozott és teljes értékű antropológiai
vízió, amely mentes a leszűkítéstől. A modern nevelőnek tudnia kell figyelmesen olvasni az
idők jeleit, hogy meghatározhassa a kimagasló értékeket, amelyek vonzzák a fiatalokat: mint a
béke, a szabadság, az igazságosság, a szolidaritás.” (Juvenum Patris 10)
Az ésszerűség hozzásegíti a nevelőt egy tudatos, kimért és kiegyensúlyozott életstílus
kialakítására, hogy magatartása mindig higgadt, derűs és jókedvű legyen. Ha a nevelő az
ésszerűség világához alkalmazkodik, akkor baráti és bizalom-keltette válaszra lesz képes a
fiatal. A nevelő az ifjút spontán tudja vezetni az érett ítélőképességre, a higgadt döntésre
vezető úton.
Mindezek következményeként kialakul a bizalmas beszélgetés a gyermek és a felnőtt között.
3. Vallás
A vallás szó arra emlékeztet, hogy Don Bosco pedagógiája lényegében transzcendens. A
vallásnak kell megvilágítania a nevelési tevékenység célkitűzéseit. Ezért „a formált és érett
ember az a polgár, akinek van hite, aki élete középpontjába a Krisztustól hirdetett új ember
eszményét helyezi, és aki bátran tanúságot tesz a maga vallási meggyőződéséről. (Juvenum
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Patris). Becsületes állampolgár, mert jó keresztény, a hite eleven, a mindennapok valóságában
gyökerezik, Isten jelenlétének tudatában és a kegyelmére való ráhagyatkozásban.
A vallás tehát a „nevelési épület” alapjában helyezkedik el: ez motiválja és inspirálja egész
valóságát. Általános és teljes meglátással Don Bosco maga vázol fel egy nagyon egyszerű és
mindenkihez közelálló lelki szintézist: „Bárhol is legyetek, jó keresztények és derék emberek
gyanánt viselkedjetek.”

4. ISTEN GYERMEKEI, KATOLIKUS ÓVODAKÉP
A Don Bosco Nővérek Szent Család Óvoda Nevelési programjának készítésekor a
nevelőtestület figyelembe vette:
Az Óvodai nevelés országos alapprogramját, az Egyházi Törvénykönyv ide vonatkozó részeit,
a nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelveit, a sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelésének irányelvét, és Don Bosco „Megelőző módszerét”.
Programunk a gyermeki személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az embergyermek
egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény egyszerre.

4.1. Katolikus gyermekkép
„A legértékesebb, ha jót teszünk,
ha mindig vidámak vagyunk, és
hagyjuk a verebeket csiripelni.”
Don Bosco
A gyermek a család és a nevelő számára Isten ajándéka.
„A régi ember hitében a gyermek hat-hét esztendős koráig Isten tenyerén él,
a Teremtő határtalan szeretetét hozta magával, s az Ő bölcsessége hatja át
kifogyhatatlan kíváncsiságát, kérdéseit, mozdulatait.” - írja Molnár V. József.
Mindenki járhatja a maga felfedező útját, néha kudarcokkal is, de mindenképpen új
tapasztalatokkal gazdagodva.
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A gyermekek törekedjenek a Jézus élete által mutatott példa szerint élni. Tehát a katolikus
szemlélet hassa át az óvodai nevelés pedagógiai alapelveit. A nevelés során kialakulnak a
gyermekben azok az erények, értékek, amelyek képessé teszik arra, hogy Krisztus szavát
hallgatva, munkálkodjék Isten Országának építésén. Ebből fakad a biztonság, az önbizalom, a
másokra való odafigyelés, az érzelmek irányítása, az öröm. Képes egyeztetni a személyes
igényeit mások elvárásaival. Ehhez kell kialakítani a tiszteletet magunk, mások, környezetünk
iránt, valamint a szolidaritás, az igazságosság és a cselekvőkészség érzését a „közjó”
érdekében. A szorongók, visszahúzódók, az agresszívek egyéni foglalkozással, az okok
feltárásával, a káros hatások kiküszöbölésével válnak a közösség értékes tagjává.
„Azokat a nehézségeket figyeljük, amik érik a gyermeket,
és nem azokat, amelyeket okoz.” - figyelmeztet Piaget.
Azok a képességek és tulajdonságok, amelyek megkönnyíthetik az ember kapcsolatait az
embertársaival, a világgal és az Istennel, kisgyermekkorban alakulnak és fejlődnek, tehát az
óvodás évek döntő fontosságúak. Mivel a gyermek utánzással tanul, a családi és az óvodai
példa alakítja szokásait. A keresztény, a vallásos nevelésnek a mindennapi életből és a magyar
néphagyományból kell táplálkoznia, és a nevelés egészébe kell beépülnie. A legfontosabb
mondanivalónk Istenről a gyermekeknek: Isten szeret minket.
„A nevelés a szív dolga” - mondja Don Bosco, majd később:
„Legyetek vidámak nagyon, nagyon vidámak.”

4.2. Katolikus óvodakép
A katolikus óvoda a katolikus közoktatás legalsó láncszeme. Szakmailag önálló nevelési
intézmény, amely segíti a családi nevelést. Biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és
nevelésének optimális feltételeit.
Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez szükséges
gyermeki személyiségvonások fejlődését.
Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek
környezettudatos magatartásának kialakulását.
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A katolikus óvoda, része az Egyház üdvösséget szolgáló küldetésének, ezért különösen fontos
kötelessége a hitre való nevelés, az evangelizáció. Természetesen, mint minden más óvoda,
segíti a teljes emberi személyiség kibontakozását, mindig figyelve az eltérő adottságokra,
képességekre, szokásokra, nembeli és vérmérsékleti különbségekre.
A feladatok megvalósításához a gyermekek megismerése az első mozzanat. Az óvodai
fejlesztő-, nevelőmunka személyre szólóan, differenciáltan valósul meg. Az óvodai
nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez kell
igazodniuk: a gyermeki személyiség kibontakozását elősegítve, az életkori és egyéni
sajátosságok és eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével.
A vegyes életkorú csoportokban a gyermekek mindhárom korcsoport feladataival, eszközeivel
megismertetve, kudarc nélkül, örömmel tevékenykednek, önmagukhoz képest fejlődnek. A
nevelők feladata a lemaradók egyéni fejlesztése.
A nevelők szolgáló szeretettel, elkötelezettséggel fordulnak a gyermek felé. Ez a
nevelőmunka nem csak érzelmi alapú, hanem tudatos a gyermekek elfogadása, tisztelete,
amely során kialakul a biztonságérzetük. A nevelők feladata, hogy egyensúlyt teremtsenek a
hit és az élet, a hit és műveltség között, az életkori sajátosságokat figyelembe véve.
Óvodánk a családi nevelés kiegészítőjeként együttműködik a családokkal, segít a negatív
társadalmi hatások elkerülésében, a nevelés óvó és értékmegőrző szerepét hangsúlyozva. Az
otthoni és az óvodai nevelés összehangolt, derűs légköre a nyugodt, boldog gyermekkor
kialakítását eredményezi.
Óvodánkban meleg, családias a légkörben, sok egyéni és közös beszélgetéssel teremtünk
lehetőséget a gyermekek őszinte megnyilvánulására. A személyiség kibontakoztatása, a testi,
lelki, szellemi és szociális képességek alakítása a mással nem helyettesíthető egész napos
játék során valósul meg.
A sokféle játéktevékenység fejleszti kreativitásukat, társas kapcsolataikat, közben
tapasztalatokat szereznek a környezetükről, csökkenek a feszültségek, a szorongások. A
nevelés során a gyermek ismeretet szerez önmagáról, életéről és az őt körülvevő valóságról.
A nevelő egyik alapfeladata - az alapprogram szellemében - a gyermekek egészséges testi,
lelki és szellemi szükségleteinek, fejlődésének biztosítása.
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A programunk kiemelten foglalkozik az érzelmi biztonságot adó kapcsolatok, az egészséges
életmód, az alapvető szokásrendszer megalapozásával. Az óvodai élet egészét áthatja a
nyugodt, családias, együttműködő légkör, és a családdal való szoros együttműködés.
Az óvodai nevelésünkben alapelv:
A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés és bizalom
övezze.
A nevelés segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni képességeinek
kibontakoztatását.
Az óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció. Az óvodában a
gyermekeket különleges védelem illeti meg.

5. A KATOLIKUS ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK
ELVEI
5.1. Személyi feltételek
A hatékony, eredményes munkát a mindenki által elfogadott keresztény értékek jelentik.
Tanúságtevő élettel, feltétel nélküli szeretettel, keresztény önismerettel fordulunk egymáshoz,
a gyerekekhez, a szülőkhöz.
Fontos,

hogy

a

dolgozók

rendelkezzenek

megfelelő

nyitottsággal,

toleranciával,

magyarságtudattal. Csak ezek segítségével válnak képessé a nevelőtestület tagjai szoros, nyílt
és

őszinte

kapcsolatok

kialakítására

a

szülőkkel,

gyerekekkel,

kollégáikkal,

az

óvodavezetővel.
Legyenek segítőkészek, figyelmesek és szakmailag rátermett pedagógusok, akik észreveszik,
hol tudnak segítséget nyújtani kollégáiknak, felebarátaiknak.
A minőségi munka elérése az egész nevelőközösség hatékony együttmunkálkodásából fakad.
Ezért fontos, hogy a dolgozók ismerjék Don Bosco nevelési módszerét és rendelkezzenek a
Szalézi nevelő attitűdjeivel.
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Don Bosco gondolata: „Sose feledkezz meg arról, hogy ti e szeretett ifjak szüleit
helyettesítitek.” Tehát szülői szeretettel, feltétel nélküli őszinte szeretettel kell a nevelőnek
szeretnie a gyermeket. (Elfogadom, megértem, szeretem a gyermeket, őt magát, nem a tetteit.)
A gyermekek felé irányuló szeretetnek látható formában is jelen kell lennie az óvodában. A
pedagógus kedvesen, vidáman fogadja minden nap a gyermekeket, legyen érdeklődő, nyitott
feléjük, türelmesen hallgassa végig őket, legyen önzetlen, segítő az egész nap folyamán.
Nagyon fontos, hogy a metakommunikációja által, és testi kontaktussal is (simogatással,
öleléssel) kifejezze a gyermekek felé a szeretetét.
A vidámság az egész napot át kell, hogy hassa, hiszen Don Bosco szerint a leghatékonyabb
eszköz a gyermekek nevelésében a szeretet és a vidámság.
„ Szerettesd meg magad”- mondta Don Bosco. Ez a nevelői feladatok közül a legfontosabb,
ezáltal alakul ki a bizalom, amely segíti a nevelés eredményességét és az oktatás
hatékonyságát.
A gyermekek neveléséhez fontos, hogy a pedagógus gazdag és erős erkölcsi alapon álljon,
szakmailag felkészült legyen, folyamatosan képezze magát, hogy a különböző képességű
gyerekekkel differenciáltan tudjon foglalkozni. Beszéde, mondanivalója, előadásmódja
feleljen meg az adott korosztály életkori sajátosságainak. Az eszközöket, a módszert, az
időpontot körültekintően válassza meg. Vegye figyelembe a gyermekek érdeklődési körét és
fejlettségi szintjét, mi az, amire lehet építeni. Az óvodáskorú gyermeknél nagyon fontos a
játékosság és a motiváció, erre külön hangsúlyt kell helyeznie.
A nevelő találja meg a helyét, és végezze jól a feladatát. Legyen ereje a nehézségeket
leküzdeni, sikertelenség esetén újra kezdeni. Tudjon hosszú távon gondolkodni. Képes legyen
nagylelkűen munkálkodni.
Don Bosco példa számunkra, hitt és bízott a fiatalokban. Minden fiatalban van egy jóra való
pont. A pedagógus feladata, hogy megtalálja ezt a pontot, és erre építsen. „Minden fiatalban,
még a legelvetemültebben is van egy jóra való pont. A nevelő feladata, hogy megtalálja ezt a
pontot, a szív nemes húrját, és erre építsen”- mondta Don Bosco.
A pedagógus elsősorban a saját személyiségével hat, ezért nagyon fontos, hogy hiteles
személyiség legyen. Nem mondhat mást, mint amit gondol vagy érez, mert lelepleződik a
metakommunikatív megnyilvánulások által. Minden, amit mond vagy tesz, példa a gyermek
számára, ami formálja az életét, ezért fontos, hogy példát mutasson a feltétel nélküli szeretetre
és elfogadásra.
Legyen jelen a nevelő életében a Don Bosco által megkívánt „szeretetreméltóság”:
Igyekezzen, hogy nyílt legyen és szívélyes, kész arra, hogy mindig megtegye az első lépést a
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gyermekek, szülők és kollegái felé, és mindig a jóság, tisztelet, alázat és türelem vezesse.
Nyitott legyen a problémák megoldására és kezelésére.
Bizalmon és barátságon alapuló viszony létesítésére törekedjen mindenkivel, hogy
egyszerűséget és kedvességet sugárzó családias légkört teremtsen maga körül.
A nevelők között fontos, hogy egyetértés legyen, és bizalommal forduljanak egymás felé.
„Szeressétek egymást, mint jó testvérek, támogassátok és viseljétek el egymást, mint testvérek.
Ígérjétek meg, hogy testvér módjára szeretitek egymást” - mondta Don Bosco.
Don Bosco és Mazzarello Mária apostoli munkájukban első helyre tették a nevelői
közösséget, mint a nevelés elsődleges színhelyét.
A nevelő közösség tagjai különböző feladatokat látnak el, és közösen valósítják meg a
nevelési programot.
A nevelőtestület így lesz képes arra, hogy közösen tervezzen, együtt végezze a feladatokat, és
együtt értékelje az elvégzett munkát. Az ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerünk elemeit az
Önértékelési rendszer törvényi elvárásaihoz igazítva dolgozzuk ki.
A nevelőmunkát vegyes életkorú csoportban végzi a pedagógus, munkáját pedig a
vezetőóvónő és a fenntartó képviselője (esetleg szakértő bevonásával) ellenőrizheti. A dajka
munkáját az óvónő és a vezetőóvónő összhangban ellenőrzi és irányítja.
Gyerekcsoportonként 2 óvónő és 1 dajka jelenléte szükséges egy olyan harmonikus, nyugodt
légkör kialakításához, amit Don Bosco is igyekezett megteremteni a védencei számára.
A korszerű és sokszínű nevelés feltétele a nevelők részére az állandó önképzés mellett, a
rendszeres házi és külső továbbképzés, és minden munkatárs számára a lelkigyakorlatok.
Ezek segítik a munkaközösség életét.
A dajka közvetlenül segíti a pedagógusi munkát, és biztosítja az óvoda rendjét és tisztaságát.
A konyhás a melegítő konyhában látja el feladatát, munkáját felelősségteljesen, becsületesen
végzi el.
A balesetmentes környezetet, a kisebb javítások elvégzését, az udvar és a kert rendjét a
gondnok végzi el.
Az óvodatitkári feladatokat az óvoda titkára, a könyvelői feladatokat egy könyvelő Kft. látja
el.
Az óvodások egészségügyi felügyeletét, a beiskolázáshoz szükséges vizsgálatokat
gyermekorvos és védőnő látja el. A dolgozók egészségét üzemorvos felügyeli.
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A gyermekek fejlődését segíti a pedagógiai Szakszolgálat munkatársai logopédus, fejlesztő
pedagógus, pszichológus.

5.2. Tárgyi feltételek
Az udvaron fű, díszcserjék, néhány fa és két hatalmas homokozó van. A kötélből készült
létra-mászóka, a faragott babaházak, egyensúlyfejlesztő játék, mászófal és csúszda a
gyermekek mozgásfejlesztését szolgálják. A gyermekek kinti játékát kialakított zöldséges
kert, kis gyümölcsös és sziklakert teszi még kiegyensúlyozottabbá. Az esztétikus nevelésre
törekszünk az ablakokban elhelyezett virágdíszítéssel is.
Az 1995-ben épült óvodánk korszerű, világos, eltolt háromszintes, szép épület. Az évek során
szükségessé vált a tornaterem csoportszobává alakítása, és így az oratóriumnak kellett
tornateremmé válnia.
Az oratórium ennek ellenére továbbra is megőrizte eredeti funkcióját. (Értekezletek,
bábelőadások, közös együttlétek helye. Olykor kézműves foglalkozásokat biztosítunk a
szülők és gyermekeik részére.)
A csoportokat lekerekített sarkú fenyő bútorok, fenyőfa székek, fenyő gyermekbútorok,
színes függönyök és szőnyegek teszik otthonossá.
Az étkezéshez porcelán, üveg és rozsdamentes edényeket használunk. Textil abroszok,
függönyök, vessző kenyérkosarak és szép tálcák egészítik ki a terítéket.
Az ágynemű a csoportok színével harmonizál, jellel hímezve.
A programunk speciális eszközöket nem igényel. Az óvoda 1996-os indításakor törekedtek
korszerű, természetes anyagú bútorok, eszközök, játékok beszerzésére.
Kiemelkedően fontos eszközök a hitre nevelés és az ünnepek megfelelő hangulatának
elősegítésére a képzőművészeti alkotások reprodukciói, hanglemezek és hangkazetták.
Sok képességfejlesztő játékkal, mozgásfejlesztő (a tornateremben és az udvaron), és a
néphagyományokhoz kapcsolódó eszközzel, képpel, ruhával bővítettük az átlagos óvodai
foglalkozási és játék eszközeinket.
Fontosnak tartjuk, hogy a legújabb kiadványokkal állandóan bővüljön a könyvtár, mert a
mesekönyvek, szakkönyvek, ismeretterjesztő könyvek segítik az óvodapedagógusok
munkáját.
A fejlesztőpedagógus munkáját segíti az emeleten kialakított fejlesztő szoba, ahol sok
fejlesztő játék is található.
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Az óvodának rendelkeznie kell a helyi PP megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel:
-

felszereltsége legyen biztonságos, a baleset- megelőzését szolgálja

-

biztosítson megfelelő munkakörnyezetet az óvodai munkatársaknak

-

teremtsen lehetőséget a szülők fogadására.

Az óvodában dolgozók hozzanak létre a gyermekek ismeretszerzését és tanulását támogató
környezetet. Ennek során építsenek a gyermekek előzetes ismereteire. (Tanulást támogató
közeg megteremtése az óvoda minden területén – csoportszobában, folyosón, öltözőben,
mosdóban, tornateremben.)

5.3. Az óvodai élet megszervezése
Az óvodai Pedagógiai Programunk alapján a csoportszintű nevelési tervek a liturgikus évhez
illeszkednek és a népi hagyományokhoz kapcsolódnak.
A nevelési terv megszervezése és értékelése éves, a szervezési feladatok tervezése,
megszervezése és értékelése havi, míg a tevékenységekben a tanulási folyamat tervezése éves
bontásban készül, ebből a képesség- és készség fejlesztési terv elkészítése heti színtű.
A gyerekek fejlődésének nyomon követése a személyiség naplóban történik. Minden felvett
kisgyermeket még a befogadás előtt az óvó nénik meglátogatnak az otthonukban, ezzel is
segítve a befogadásukat az óvodába. A személyiség napló tartalmazza: a gyermek
személyiség lapját, családlátogatási tapasztalatokat, fogadóórára készült jellemzéseket,
logopédusi eredményeket, orvosi eredményeket, iskola érettségről tájékozódó felmérést,
egyéni képességfejlődést mutató táblázatot, mely tartalmazza a befogadási és beilleszkedési
tapasztalatokat, év-eleji és év-végi gyerek rajzot, meghatalmazásokat és engedélyeket. Ez
alapján az óvónő folyamatosan tájékoztatja a szülőket gyermekük fejlettségi szintjéről,
fejlődésének jellemzőiről. Ezek dokumentálását törvényi előírásnak megfelelően végzi.
A pedagógusnak kötelessége felkészülni minden egyes napjára megfelelő eszközökkel és
szakmai tudással. Ezek ellenőrzését a vezető óvónő és a fenntartó (szakértő bevonásával)
ellenőrzi.
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AZ ÓVODAI CSOPORTOK NAPIRENDJE

Szeptember 01. – Június 01.
Időtartam * Időtartam *
7.00.-7.30.

7.00.-7.30.

Párhuzamosan tervezett differenciált tevékenységek
Gyerekek folyamatos fogadása. Reggeli ügyeleti időszak, a csoport másik
csoporttal összevontan működik.

7.30.-12.00.

7.30.-12.15.

Gyerekek fogadás saját csoportban, játék.
Heti egyszer: (8.00.-8.40.) tervszerűen kötött mozgás a szabadban, vagy a
tornateremben. Gondozási feladatok: tisztálkodás mozgás előtt és után.
8.15.-9.15. folyamatos reggeliztetés. Közben kötetlen játék, ill. szervezett,
differenciált tevékenységek, egyéni fejlesztések játékos formában.
Gondozási feladatok: tisztálkodás reggeli előtt és után.
Mindennapos frissítő mozgás.
Ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése spontán és szervezett
formában.
Tevékenységekbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó
műveltségtartalmak közvetítése, tevékenységekben megvalósuló tanulás:
Verselés, mesélés, ének, zene, énekes játék, gyermektánc, rajzolás, festés,
mintázás, kézimunka, matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése, mozgás,
Gyümölcsfogyasztás, nagycsoportosok játékos fejlesztése udvari játék előtt.
Gondozási feladatok: tisztálkodás, öltözködés.

10.45.-11.45. 11.00.-12.00. Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység: séta, a környező világ
tevékeny megismerése, játék a szabad levegőn.
Gondozási feladatok: öltözködés, tisztálkodás.
12.00.-12.35. 12.15-12.50.

Ebéd. Étkezési ima ebéd előtt és után.
Gondozási feladatok: tisztálkodás, fogmosás, öltözködés, terem előkészítése a
pihenéshez. Pihenés előtti ima és mese.
Heti egyszer nagycsoportosok fejlesztő mozgása a tornateremben.

13.05.-14.35. 13.15.-14.45. Pihenés egyéni szükségleteknek megfelelően.
14.35.-15.00. 14.45.-15.10. Gondozási feladatok: öltözködés, tisztálkodás, fésülködés, teremrendezés.
15.00.-15.25. 15.10.-15.35. Uzsonna. Étkezési ima uzsonna előtt és után.
Gondozási feladatok: tisztálkodás. Játék, ill. tervezett differenciált
tevékenységek, egyéni fejlesztések játékos formában, játék az udvaron a szülők
érkezéséig.
16.30-17.00.

16.30-17.00.

Összevont csoport az ügyeletes csoportban, játék.

Az időpontok változtatása az óvónő pedagógiai szabadságához tartozik.
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Nyári napirend
Június 1-től augusztus 31-ig
Időtartam *
Párhuzamosan tervezett differenciált
tevékenységek
7.00.-12.00.

Gyermekek fogadása, játék, párhuzamosan tervezett differenciált
tevékenység a csoportszobában vagy a szabadban.
Mindennapos frissítő mozgás vagy tervszerűen kötött mozgás (teremben,
tornateremben vagy szabadban)
Gondozási feladatok: tisztálkodás.
8.45-9.10 Tízórai. Étkezési ima tízórai előtt és után.
Gondozási feladatok: tisztálkodás.
Ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése spontán és
szervezett formában.
Tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó
műveltségtartalmak közvetítése, a tevékenységben megvalósuló tanulás:
Verselés mesélés, Ének, zene, énekes játék, gyermektánc, Rajzolás,
festés, mintázás, kézimunka, Matematikai tartalmú tapasztalatok
szerzése.
Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység: séta, a környező
világ tevékeny megismerése, játék a szabad levegőn.
Gondozási feladatok (tisztálkodás, öltözködés)

12.00.-14.30.

Ebéd. Étkezési ima ebéd előtt és után.
Gondozási feladatok: tisztálkodás. fogmosás, öltözködés.
Pihenés előtti ima, mese, ének.
Pihenés, egyéni szükségletnek megfelelően.
Gondozási feladatok: tisztálkodás, öltözködés.

14.30.-17.00.

Uzsonna. Étkezési ima uzsonna előtt és után.
Gondozási feladatok: tisztálkodás.
Játék, párhuzamosan végezhető tevékenység a szülők érkezéséig.
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A fenntartó a szülők igénye alapján minden évben meghatározza a nyitva tartás idejét, amit a
házirendben és az éves munkatervben rögzítünk.
Tevékenységek javasolt szervezeti formája
Párhuzamosan tervezett differenciált tevékenység tervezése, szervezése:


Játék



Verselés, mesélés



Ének, zene, énekes játék, gyermektánc



Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka



Mozgás



Környező világ tevékeny megismerése



Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése



Munka jellegű tevékenységek

Szervezett tevékenységek:


Hitre nevelés



Mozgás, Mozgásos játék, Mindennapos mozgás

Tevékenységek formái:


Egyéni, mikrocsoportos, frontális

A témakörnek és a gyermekek fejlesztésének megfelelően az óvodapedagógus megítélése
alapján párhuzamosan is irányíthat tevékenységeket.
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HETIREND
Szeptember 1 - május 31-ig
Szervezett

Párhuzamosan végezhető differenciált tevékenység

párhuzamosan végezhető

(Szabadon választható tevékenység)

differenciált tevékenység
Tevékenység

Tevékenység

megnevezése

ideje

Tevékenység megnevezése

Tevékenység ideje

Környező világ tevékeny megismerése
Matematikai tartalmú tapasztalatok
Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
Hitre nevelés, reggeli áhítat
Mozgásos

A hét meg-

Játék

A hét minden napján

játékok

határozott

Munka jellegű

napjain

tevékenységek

heti két
alkalom
Ének, zene,

A hét

énekes játék,

meghatározott

gyermektánc

napján

Verselés, mesélés

Csoportosan,

Környező világ tevékeny

kötelezően irányított

megismerése,

foglalkozások a hét

Ének, zene énekes játék

minden napjára
csoporttól függően

Mindennapos

Minden nap

frissítő mozgás

reggel és alvás

elosztva

után

A tevékenységek formái egyéni, mikro csoportos, frontális módon, a témakörnek és a
gyermekek fejlesztésének megfelelően az óvodapedagógus megítélése alapján történik

31

HETIREND
Június 1 - augusztus 31-ig
Párhuzamosan végezhető differenciált tevékenység

Szervezett
párhuzamosan végezhető
differenciált tevékenység

Szabadon választható

Tevékenység

Tevékenység

Tevékenység

megnevezése

ideje

megnevezése

Tevékenység ideje

Hitre nevelés
Mozgás,

A hét minden

mozgásos

napján

játékok

Játék

Nincs meghatározott
napja

Verselés, mesélés

(a gyermekek spontán

Ének-zene, énekes játék,

érdeklődése alapján,

gyermektánc

gyermek vagy az egy

A környező világ tevékeny

csoportban dolgozó

megismerése

óvodapedagógusok

Matematikai tartalmú

megbeszélése szerint)

tapasztalatok
Rajzolás, festés, mintázás,
kézimunka
Munka jellegű tevékenység
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6.

A

KATOLIKUS

ÓVODAI

NEVELÉS

ÁLTALÁNOS

FELADATAI
Az Egyház nevelésre irányuló alapelvei
Az

Egyház

az

emberek

üdvösségének

szolgálatára

irányuló

küldetésének

megvalósítása során főként azokkal az eszközökkel él, amelyeket maga Jézus Krisztus bízott
rá, de fölhasználja azokat az eszközöket is, amelyek különböző korokban és különféle
kultúrákban alkalmasak arra, hogy természetfölötti céljához közelebb segítsék, és
előmozdítsák az emberi személy kibontakozását. Az Egyház azért hozta létre iskoláit,
intézményeit, mert egészen különleges eszközt lát bennük a teljes ember kiformálására.
(C.I.C. 794-795. Kánon).
A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai közül különösen a Gravissimum Educationis
Momentum kezdetű leszögezi a katolikus nevelés jelentőségét, amikor azt írja: „Az
Egyháznak is feladata a nevelés, sajátos okból: először is azért, mert el kell ismernie, hogy
nevelésre képes közösség. Legfőképpen pedig azért, mert kötelessége hirdetni az üdvösség
útját minden embernek. A hívők számára át kell adni Krisztus életét, és állandó
szorgoskodással segíteni kell őket, hogy ennek az életnek teljességére eljussanak.”
A katolikus óvoda, iskola, része az Egyház üdvözítő küldetésének, különösen a hitre való
nevelés területén. Az Egyház a katolikus óvoda, iskola által, mely fölkínálja korunk
embereinek a maga nevelési elgondolását, sajátos módon részt vállal a kulturális
párbeszédben, s ezzel elősegíti a valóságos fejlődést, amely az ember kibontakozásához vezet.
A katolikus óvoda a katolikus közoktatási rendszer legalsó láncszeme. Szakmailag önálló
nevelési intézmény, amely a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az
iskolába lépésig, legfeljebb nyolc éves korig.

6.1. Az óvodai nevelés feladatai az anyanyelvi nevelés tükrében
Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósuló feladat, amely
végigkíséri az óvoda napi életét, a gyermekek megnyilatkozásait, az óvónő és a gyermek
kapcsolatát.
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Célunk: A gyermekek tisztán és pontosan ejtsék a hangokat, megfelelő nyelvi formákkal,
gazdag szókinccsel, színesen és szívesen beszéljenek. A gyermekek beszédfejlettségénél
(alakilag, tartalmilag, beszédtempóban) az egyéni fejlődés ütemének különbözőségeit
figyelembe vesszük.
A kialakult beszédhelyzethez és az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedően, jól érthetően,
határozottan, választékosan beszéljenek. Az anyanyelvük ismerete mellett fontos, hogy
szeressék és megbecsüljék a magyar nyelvet.
Speciális célunk, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekeknél megfelelő szakemberek
véleményét kérjük ki, ha szükséges.
Feladatunk: A gyermeki kommunikáció különböző formáinak alakítása helyes mintaadással.
Ezért törekszünk kihasználni a nap során adódó lehetőségeket, alkalmakat, az érdeklődés
felkeltése segítségével. Odafigyelünk, hogy olyan kedves környezet vegye körbe a
gyermekeket, amely nemcsak az esztétikai érzéküket fejleszti, hanem a gondolataik
kifejezésére is ösztönzi őket. (Dekoráció, segédeszközök, díszek, képek, képkiállítások). A
pedagógus feladata felismerni a beszédhibákat, és szakemberhez irányítani azokat a
gyermekeket, akiknek erre szükségük van. A gyermek anyanyelvi szintjét korábbi történetek
felelevenítésével, anyanyelvi játékokkal és az egyéni fejlesztés alkalmával javítjuk,
tökéletesítjük. Ezért fontos szempontnak tarjuk, hogy óvónőink beszéde helyes, tiszta és
példaértékű legyen.
Feladatunknak tartjuk a megfelelő beszédfegyelem kialakítását, amit egy-egy csoportos
beszélgetés alkalmával a gyermekek saját maguk is fejleszthetnek türelmükkel, figyelmükkel,
kitartásukkal.
Néphagyományőrző programunkban számtalan alkalom nyílik a szókincsbővítésre, a
tájnyelvek szépségének felfedezésére. A régen használatos tárgyak nevét megismerik,
játékukba fokozatosan beépítik, illetve a különböző népi játékok, rigmusok szófordulatait
beszédjükben használják.
A kommunikáció fejlesztéséhez szorosan hozzátartozik az illem szokásainak elsajátítása, ami
magában foglalja a felnőttekhez intézett kérdéseket, a velük szembeni udvariassági
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szokásokat. (Kinek, mikor és hogyan köszönjön? A bemutatkozás, az egymással való
beszélgetés szabályainak elsajátítása.)
A nap folyamán lehetőséget adunk a gyermekeknek, hogy tapasztalataikat, élményeiket
elmondhassák,

érzéseiket

kifejezhessék.

Különböző

játékokkal

fejlesztjük

a

metakommunikatív képességeiket is.
Hogy neveltjeink beszédfejlődése minél kiegyensúlyozottabb legyen, a beszélgetés,
bemutatás, magyarázat, gyakorlás, megfigyelés, megerősítés módszere mellett a játékba való
integrált nevelést és megelőző módszert alkalmazzuk.
Eszközként képeket, műalkotásokat, rajzaikat, bábokat, jelmezeket, anyanyelvünket, mint az
önkifejezés eszközét alkalmazzuk.
Óvodánkban törekszünk a megelőző pedagógia mellett az egyéni, differenciált nevelésre is
hangsúlyt

fektetni,

ami

az

anyanyelvi

nevelésen

belül

is

megjelenik.

(Játékos

beszédindítással, az elemi kommunikáció elindításával, hangdifferenciálással, helyes kiejtésre
szoktatással, a beszéd és mozgás koordinálásával.)

6.2. A katolikus hitre nevelés
Óvodánkban a gyerekek keresztény nevelésére és tanítására nyílik lehetőség. A gyerekek hitre
neveléséhez komoly pedagógiai-, pszichológiai-, teológiai felkészültség és élő hit szükséges,
hiszen életkori sajátosságaikhoz igazodó, továbbfejlesztő tanítást kell adni számukra.
A keresztény hitre nevelés szerepe a kisgyermek életében, hogy előkészítse és elősegítse Isten
Igéjének befogadását, hogy később ő is Isten útját válassza.
Leghatásosabban azzal neveli a nevelő a gyermeket az Isten és az emberek szeretetére, ha ő is
kifejezetten szereti Istent és embertársait, és ez nem csak szavaiban, hanem tetteiben is
megnyilvánul.
A katolikus nevelés fontos módszere a Krisztus követésében való példamutatás. A gyerekek
látják a nevelőt és utánozzák őt. Ha a pedagógus Jézust követi, akkor a gyerekek őt látva
szintén Jézust követik, és nyitottá válik a szívük Isten felé. Tehát a keresztény hitre nevelés
elsődlegesen példamutatással történik, melynek a Krisztussal való személyes kapcsolatban
kell gyökereznie.
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Óvodánkba elsősorban hívő családok jelentkeznek, akik igénylik a keresztény nevelést. Azok
a gyerekek, akik hívő családból érkeznek, már részesültek vallásos nevelésben: Voltak
templomban, hallottak Istenről, Jézusról, szoktak szüleikkel együtt imádkozni. Szüleik
példája nyomán kialakult bennük a hitérzék, a természetes hit.
Célunk: A hit ébresztése és fejlesztése, az egész személyiség gazdagítása, hogy képessé
váljon az elkötelezett döntésre, a felnőtt keresztény életre. Példaadó és hitvalló, aktív tagja
legyen a keresztény közösségnek.
Az óvoda, a Don Bosco Nővérek és a plébánia szakrális közösséget alkot, ahol a gyerekek az
óvodai közösségen kívül - a családdal együtt - megtapasztalhatják az egész egyházi közösség
összetartozásának örömét, ünnepnapokon, a vasárnapi szentmisén és más programokon.
A szereteten alapuló értékrendnek és a keresztény erkölcsnek kell érvényre jutnia.
Feladatunk, hogy a keresztény nevelés áthassa az egész óvodai életet.
Óvodánkban hatékony erkölcsi nevelést biztosítunk. A szakszerű tanítás mellett a gyerekek szüleiken kívül is - hívő felnőtt példaképet találhatnak az óvodában, akin keresztül követendő
erkölcsi magatartásmintát kapnak.
Feladatunk, hogy a gyerekeket az igazság szeretetére, felelősségtudatra, becsületességre,
megbocsátásra és kiengesztelődésre neveljük. Segítjük a munkára, az önfegyelemre, a
kötelességtudatra, valamint a közösségi életre, a szülők, nagyszülők tiszteletére való nevelést.
Feladatunk, hogy segítsük a figyelmesség, segítőkészség, a türelem, a tapintat, az
alkalmazkodás erényének kialakítására.
Óvodánkban a közvetlen környezetünk alakításával, esztétikus gondozásukkal, megfelelő
tevékenységek biztosításával önálló alkotásra és esztétikai élmények átélésére, a
rácsodálkozásra adunk lehetőséget.
Óvodánk alapvető feladata az elfogadó, védettséget nyújtó, szeretetteljes, örömteli légkör
kialakítása.
A gyerekek elsődleges szocializációs helye a család, melyet az anya, majd a többi családtag
biztosít számukra. A gyerekek az utánzás, a modellkövetés útján sajátítják el a
magatartásmódokat, a tevékenységformákat és az értékeket. Ezért nagyon fontos az óvoda és
a család szoros együttműködése.
A másodlagos szocializáció helye az óvoda, ahol a gyerekek a szociális tanulás tudatos,
szakszerű irányításával eljutnak az együvé-tartozásig, az együttműködésig. A vegyes életkorú
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csoportokban a szociális tanulásra gazdagabb lehetőség nyílik. Itt a testvérek is együtt
nevelődnek, így az óvodai életbe való belenövés is zökkenőmentesebb. A „beiskolázásnál” a
még visszamaradó nagycsoportosnak nem kell új gyermekközösségbe kerülnie. A nagyobbak
példája modell a kisebbek számára, szükség van a nagyobbak együttműködésére,
segítőkészségére, türelmére a kicsinyekkel való bánásmódban.
Éljék át az óvodában az oltalmazottság örömét, amely abból fakad, hogy elfogadnak
olyannak, amilyen vagyok. Így később majd azt is el tudják fogadni, hogy Isten elfogadja és
szereti őket.
A pozitív érzelem, a hála, nem a szoktatás kérdése csupán, hanem a helyes örömszerzés, a
mértékletes ajándékozás következménye, s a társakra, felnőttekre való ráutaltság érzésének
megélése. A szülők és az óvónők egymás iránti tiszteletteljes beszéddel, a dicsérettel, a
köszönetmondással tudják felébreszteni a gyerekekben a hála érzését.
Megtanítjuk gyermekeinket a csend megteremtésére. Tudjanak elhallgatni a csodálkozástól a
szép szemlélése közben, elnémulni a tisztelettől (pl. a templomba lépéskor, ima közben),
odafigyelni rövid magyarázatra, a mesére, elmerülni egy-egy tevékenységben. Csak ha
csendben vagyunk, akkor tudunk Isten felé fordulni.
Fontosnak tartjuk a „jóra kész akarat” fejlesztését. Don Bosco „Megelőző módszerének” az
alapja is ez.
Óvodánkban a hitre nevelés elsődleges feladata a családi keresztény nevelés támogatása.
Olyan szeretetteljes, imádságos légkört teremtve, ahol rajtunk keresztül Isten szeretetét érzik
meg a gyermekek. A vallásos élményekkel a vallásos érzelmeket próbáljuk ébreszteni és
erősíteni.
Csak vallásos ember nevelhet vallásosan. A vallásos nevelés csak akkor hatékony, ha a
nevelés egészébe beépül. Aki Istent szereti, örül a teremtett világnak, az életnek, aki a
vallásosságot a hétköznapokban is megéli, az lehet a vallás hatékony közvetítője, átadója.

6.3. Érzelmi, közösségi nevelés biztosítása
Célunk: Az optimális mentális környezet megteremtése mellett a teremtő Isten segítségének
megélése. A gyerekben a katolikus erkölcsi szokások kialakítása, erősítése, formálása, és a
társadalmi elvárások tudatosítása.
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Feladatunk, hogy megfelelő érzelmi nevelést tudjunk biztosítani gyermekeinknek, így a
csoportok kialakításánál is törekszünk az érzelmi állandóságra, derűs, kiegyensúlyozott légkör
megteremtésére, hogy a gyermekek szeretetteljes légkörben, érzelmi biztonságot nyújtó
kapcsolatok kialakításával megismerjék az együttélés alapvető szabályait. Az óvónő
empátiája segíti munkáját, képes a gyermeket érzelmei segítségével irányítani. Így ritkán van
szükség tiltásra, külső jutalmazásra, mert a példa, az óvónőre való hasonlítás vágya, és a
szeretettel, elfogadással járó öröm a hajtóerő.
Ezért kiemelt feladatunk – a példaadáson keresztül - a gyermeki jellem alakítása a türelem, a
szolidaritás, az igazságosság formálásával. Tanulják meg az egymásra való odafigyelést,
egymás segítését, alakuljon ki alkalmazkodó képességük, hogy ez által alakuljon bennük a
különbözőségek elfogadása, és a mások iránti tisztelet.
Don Bosco azt vallotta, hogy a negatív tapasztalatokat meg kell előzni, s azon kell lenni, hogy
a gyermekeknek minél több pozitív élményben legyen része.
Feladatunknak tekintjük megtanítani a megfelelő érzelmek kifejezésének elsajátítását, mint a
szeretet, féltés, félelem, bizalom. Érzelmeiket tudják önállón elmondani, kifejezni.
Gyakorolják a megfelelő önkifejezések formáit, és sajátítsák el az önérvényesítő törekvések
helyes módjait.
Fejleszthetjük önfegyelmüket, kitartásukat, önállóságukat

és fegyelmezettségüket

a

szerepjátékok, hagyományok, jeles napok feldolgozásával, ápolásával, és az egyházi ünnepek
megélésével. Így fejlődik fokozatosan erkölcsi

életük az erkölcsi

tulajdonságok

megismerésével (őszinteség, igazmondás, türelem, felelősség, feladattudat, szabálykövetés,
szolidaritás szociális érzékenység és igazságosság), az érzelmi átélés mellett a nevelő
személyes példáján keresztül.
A közös tevékenységek, játékok, jeles napok együtt ünneplése előrelendíti a társas
kapcsolatok alakulását.
A hagyományok megőrzése elsősorban a népdalokban, a dalos körjátékokban, a
kézművességben kerülnek kifejezésre. A hagyományok megélésével alapozzuk meg a
szülőföldhöz való kötődés jelentőségét, a hovatartozás érzésének megerősítését, a magyarság
identitását – ezzel kapcsolódunk őseinkhez.
A társas kapcsolatok alakítása során kiépül az egymás közötti bizalom, megismerik és
elfogadják az alá-, fölé-, és mellérendeltségi helyzeteket, fejlődik az egymás iránti
toleranciájuk, kialakul az udvariasságuk, szívesen együttműködnek egy-egy közös cél
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érdekében. Büszkék a csoportjuk eredményeire, szeretik az óvodájukat. A csoportok
közösségének kialakításáért a csoportban dolgozó óvodapedagógusok felelősek.
Az ésszerű keretet adó szokás- és szabályrendszer biztonságérzetet ad a gyermekek számára
és segít egy – társadalmilag elfogadott- normarendszer megalapozásában. Minden csoportnak
hagyománya, szokásrendszere, jelképrendszere van, ami sajátos egyéni színezetű légkört
biztosít, s ez mélyíti az összetartozást.
Az ember a „test és a lélek egysége” vallja a II. Vatikáni zsinat. A testi egészség mellett a
lelki egészség védelmére és erősítésére is szükség van. Az akarat edzésével, az önzés
leküzdésével, a játék feloldó erejével válnak lelkileg is „iskolaéretté” az óvodások.
Fontosnak tartjuk gyermekeinknél a környezetükkel, társaikkal, a felnőttekkel szembeni
pozitív érzelmi viszony kialakítását.
A nehezen szocializálható, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint
kiemelkedő képességű gyermekek megfelelő szakember közreműködésével kapnak
lehetőséget a fejlődésük előrelendítése érdekében.

6.4. Egészséges életmód alakítása
Célunk: A gyermekek testi és lelki fejlődésének elősegítése, az egészséges életmódra,
életvitelre nevelés, a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, kielégítése,
a helyes étkezési kultúra kialakítása.
Feladtunk: hogy gyermekeinknek önmaguk és környezetük esztétikuma iránti igényét
alakítsuk, formáljuk. Fokozatosan váljék szükségessé számukra az egészséges életmód és
életvitel igénye. Ezt a pedagógus az egészséges, biztonságos környezet megteremtésével, és a
megfelelő egészségügyi szabályok elsajátíttatásával igyekszik megteremteni. Törekszik a
helyes táplálkozási szokások kialakítására és a kultúrált étkezés illemszabályainak
megismertetésére, a helyes testtarás kialakítására, az időjárásnak megfelelő réteges öltözködés
rögzítésére.
Mivel a mozgás a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája, az óvodáskorban
jelentős szerepet kap a gyermek egészséges fejlődésének biztosításában. Ezt az óvoda a
megfelelő hely, eszközök és idő megteremtésével igyekszik a gyermekeknek biztosítani. Ezért

39

törekszünk a mindennapos mozgás, és a nagytorna heti két alkalommal való megtartására.
Kiemelt feladatunk a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése.
Az egészséges életmódra neveléshez hozzátartozik a megfelelő játék-, pihenési és étkezési idő
és hely kialakítása. A nyugodt játékot az elválasztott babaszoba, konyha, kockázó sarok,
mese-sarok szolgálja. Az asztalok mellett - nyitott polcon - az ábrázoláshoz (rajzolás, festés,
mintázás, kézimunka) és a népi kismesterségekhez (szövés, fonás, varrás, agyagozás,
batikolás, viaszolás) szükséges fejlesztő eszközök az egész nap folyamán elérhetőek.
Feladatunk a gyermekek helyes és szakszerű gondozása, egészségmegőrzése, betegség
megelőzése. Ennek során bensőséges kapcsolat alakul ki a gyermek és a felnőtt, illetve
gyermek és gyermek között. A gondozás elsősorban a nevelő feladata, de a gyermekeknek is
meg kell ismerkedniük fokozatosan, játékosan, a segítségnyújtással, illetve a higiénés
szokásokkal, a testápolási szabályokkal (kézmosás, mosakodás, fog- és haj ápolás, WC
használata), az önálló öltözködéssel, és étkezéssel. Ezeket a feladatokat, szabályokat az
óvodáskor végére önállóan végzik, elsajátítják. Fontos, hogy ezek a szabályok akkor válnak a
gyermekek viselkedésének belső szabályzójává, ha játékos formában, a napirendben
meghatározott, állandó időben gyakorolják, a felnőttek türelmes megértésétől kísérve.
A pedagógus feladatai közé tartozik - az otthoni étkezési szokásokat kiegészítve -, a helyes
táplálkozási szokások kialakítása. Ehhez kapcsolódik a saját konyhakertünk és kis
gyümölcsös kertünk rendben tartása, gondozása is. Fontos a környezet védelméhez és
megóvásához kapcsolódó szokások alakítása. A rendszeres kerti munkával és kirándulással
igyekszünk egészséges, életvidám gyerekeket nevelni.
Megfelelő

szakemberek

bevonásával

történik

-

a

szülővel,

óvodapedagógussal

együttműködve – a speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok
ellátása.
A jó szokások kialakítása, a természetes mozgás megszeretése, a testi képességek és fizikai
erőnlét fejlesztése segítségével válnak iskolaéretté az óvodások.

6.5. Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése
Célunk: Óvodánk egyik fő célja az egyéni, differenciált nevelés megvalósítása, ami Don
Bosco megelőző pedagógiájának alapja. A hátrányos helyzetű gyermekeknek ugyanolyan
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esélyeket biztosítani, mint a többi gyermeknek. Feltárni a fejlődés lemaradásának hátterét, és
az előforduló veszélyeket.
Feladatunk: A megfelelő kapcsolatteremtés kialakítása mind a gyermekekkel, mind az érintett
szülőkkel. Az érdeklődés fenntartását a helyes motiválással érheti el sikeresen a pedagógus.
Ezért figyelembe kell vennie a gyermek életkori és egyéni sajátosságait, valamint a sajátos
nevelést igénylő gyermeknek eltérő fejlődési ütemét ahhoz, hogy az esetleges potenciális
tanulási zavarokat kiszűrhesse és megelőzhesse.
Feladata továbbá a pedagógusnak a helyes, példaértékű verbális kapcsolat kialakítása.
(Üdvözlés, elköszönés; érdeklődés kialakítása gyermek-gyermek, és gyermek-felnőtt közötti
kapcsolatoknál). A pedagógus igyekszik fejleszteni a gyermekben érzelmei verbális kifejező
képességét (csodálat, elismerés, öröm, szomorúság, bánat.) Mindezekkel a helyes
kapcsolatteremtés fejlődését segíti elő.
Így a kialakult konfliktusokból, - fejlett verbális kifejezőképességgel -, könnyebben ki tud
lépni, illetve könnyebben meg tudja őket oldani. Ebben segítik őt az utánzás útján elsajátított
helyes gesztusok, arckifejezések, megfelelő hangerő, és hangnem. Ezért mind a szülőknek,
mind a pedagógusoknak jelentős szerepük van ezen képességek megfelelő, helyes
kialakításában. Majd a már elsajátított konfliktus-megoldó technikákkal a gyermekek képesek
lesznek arra, hogy kerüljék a túlzó gesztusokat és indulatszavakat; felelősséget vállaljanak a
tetteikért; megbocsássanak, és bocsánatot kérjenek társaiktól.
Mindezt helyes és szakszerű fejlesztéssel, a családi helyzet rendszeres felmérésével és a
gyermek pontos megfigyelésével érheti el a pedagógus.

6.6. Értelmi nevelés, differenciált fejlesztés megvalósítása
Célunk: hogy sokoldalú tapasztalatot szerezzenek a gyermekek az őket körülvevő természeti
és társadalmi környezetről, bővítsék és rendszerezzék ismereteiket, fedezzék fel az
összefüggéseket, és ismereteiket tudják alkalmazni a gyakorlatban. Tehát ismeretek,
jártasságok, készségek tudatos elsajátítása a gyermek tanulásában, egyéni fejlődési ütemének
megfelelően.
A legfontosabb feladatunk az élményhez juttatás, a sokféle tevékenység biztosítása, amelyek
között a legátfogóbb a játék. A játék mellett sok lehetőséget adunk kísérletezésre, hogy
maguk jussanak el az eredményhez, olykor akár kudarcokon keresztül is. A gyermek
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érdeklődésére, kíváncsiságára, meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve
biztosítjuk a változatos tevékenységeket. A kötetlen és kötött foglalkozások, a spontán
szerzett tapasztalatokkal együtt nyújtanak a gyermeknek új ismereteket. Ezekben a
tevékenységekben – egyéni sajátosságokat figyelembe véve - kapnak alkalmat a gyakorlásra.
Így fejlődik fokozatosan a gyermek kognitív képessége:
- Vizuális észlelése, alaklátása és formaállandósága (alak, forma, méret, szín, rész-egész
viszony)
- Téri tájékozódása , térérzékelése (oldaliság, irányok, viszonyok)
- Feladatmegoldó képessége
- Verbális, vizuális memóriája és figyelmének tartóssága, terjedelme
- Gondolkodása, emlékezete
- Képzelete, kreativitása
A mozgásos játékok segítségével fejlődik a gyermek keresztcsatornája, ami a jobb és
baloldaliság kialakításában játszik fontos szerepet. A gyermek életkorának megfelelően
fejlesztjük a gondolkodását (következtetés, konkretizálás, összehasonlítás, különbségazonosság) és a vizuális észlelések megfogalmazását.
A pedagógus feladata a gyermek kommunikációs képességeinek fejlesztése, ami szorosan
kapcsolódik az anyanyelvi neveléshez. Ezt óvodánk az egyik legfontosabb területnek tartja a
gyermek fejlődésében (beszédhallás, beszédértés, szóbeli reprodukció, beszédfelfogás, tiszta
beszéd, hangok tiszta ejtése, mondatszerkesztés, értelmes, folyamatos, összefüggő beszéd).
Fontosnak tartjuk a megfelelő kapcsolatteremtés kialakítását a beszélő társsal
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kommunikációs kedv fenntartását. Ehhez szükséges az igényes, helyes magyar beszéd.
Anyanyelvünk tanulása a gyermek testi-lelki képességeit egyszerre működteti, fejleszti. Ezért
szükségesnek tartjuk, hogy a pedagógus állandó beszédkapcsolatban legyen csoportjával, így
biztosítva számukra az egyenletes és harmonikus fejlődést.
A pedagógus feladata biztosítani a változatos, kötetlen tanulást, tevékenykedést, aminek
segítségével pontosabbá válik a gyermekek megfigyelése, érzékelése, tartósabb lesz
figyelmük, emlékezetük, gazdagodik fantáziájuk, fejlődik beszédük és gondolkodásuk, így
képessé válnak a problémák felismerésére és megoldására.

42

A problémamegoldó gondolkodás gyakorlásával, majd a fogalmi gondolkodás megjelenésével
alakul világképük, így érik el a megfelelő fejlettségi szintet.

7. A KATOLIKUS ÓVODA TEVÉKENYSÉGI FORMÁI
7.1. Hitre nevelés
Célunk: A hit ébresztése, a gyermekek személyes Isten kapcsolatra vezetése. A csoportos
áhítat-élmények révén váljanak képessé spontán, egyéni imádságra. A gyermekek a személyes
Isten kapcsolat felé forduljanak, a saját szavukkal megfogalmazott imákon keresztül. Az Isten
szeretetét óvodába lépéskor ugyanúgy tapasztalják meg, mint otthonukban, saját
családjukban. A csoportos áhítatok alkalmával érezzék meg, hogy ők is a katolikus egyházhoz
tartoznak.
Feladatunk: Ismerkedjenek meg a gyermekek Jézus életének főbb állomásaival a
Karácsonyhoz és a Húsvéthoz kapcsolódva. Ismerjék meg Jézus tanításának sarkalatos
elemeit, néhány evangéliumi példabeszéd feldolgozásával, és saját életünk eseményeihez,
feladataihoz kapcsolásával. Váljanak számukra ismerőssé, érthetőkké a főbb szimbólumok,
jelek.
Ezért az év folyamán feldolgozzuk a liturgikus év egyes eseményeit. Foglalkozunk erkölcsi
témákkal, az ide kapcsolódó aktuális ünnepek megemlékezésével. Sok játékot, énekes játékot,
dalt iktatunk be, a gyermekek életkori sajátosságát figyelembe véve. Törekszünk arra, hogy
pedagógusaink személyes példamutatásukkal formálják, alakítsák, mélyítsék a gyermekek
hitélményét. Így a gyermekek képesek lesznek fokozatosan elsajátítani, magukévá tenni a
keresztény hit alapelemeit.
3-4 éves korban megismertetjük és alkalmaztatjuk velük az óvoda hivatalos köszönési módját.
2-4 soros imákat tanítunk nekik, melyeket összetett kézzel mondanak el. Étkezés előtt és után,
valamint lefekvés előtt, hazamenetel előtt, fohászra szoktatjuk őket. Megismertetjük őket a
templommal, annak berendezésével, a plébános atyával.
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4-5 éves korban megismertetjük őket a keresztvetéssel. Újabb vallásos énekeket, imákat
sajátítanak el, és próbálkoznak saját szavú imák elmondásával is. A templomban a helyes
viselkedés szabályaira tanítjuk és szoktatjuk a gyermekeket.
5-6-7 éves korban tisztul és erősödik a szerető mennyei Atyáról alkotott képük, és gyarapodik
Jézusról szerzett lexikális ismeretük. Megismertetjük velük az Úr imádságát, és az Angyali
üdvözletet, és törekszünk ennek elsajátíttatására. Olyan szemléletet szeretnénk átadni a
gyermekeknek, hogy iskolába kerülve is szívesen és változatosan imádkozzanak saját
szavaikkal, és örömmel látogassák az Úr házát.
A legfőbb általános emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek, és Jézus életében
mutatkoznak meg a legteljesebben. Ezért a gyerekek elé példaként Jézust, az őt követő
szenteket, és a ma körülöttünk élő szentéletű és kiváló embereket állítjuk.
Az óvoda missziós feladata, hogy a családokat is minél inkább bevonja az egyházközösség
életébe a közös imádságokkal, a közös munkával, a közös ünnepségek megtartásával, és a
közös szentmise látogatásokkal.
Módszerünk: Mivel a hitre nevelés az egész napját átszövi az óvodás gyermeknek, ezért a
legfontosabb módszernek a beszélgetést és magyarázatot, a megfigyelést, bemutatást,
megerősítést emeljük ki.
Rávilágítunk a hit fontosságára, a Jóisten szeretetére, irgalmára, megbocsátó-képességére.
Megerősítjük bennük a hitet; beszélgetünk velük gondolataikról, problémáikról, amik a hittel
kapcsolatban merülnek fel bennük; és közösen előadunk, bemutatunk egy-egy történetet a
könnyebb megértés céljából. Mindez kiegészül a pedagógus egyéni módszerével, szem előtt
tartva a játékba való integrált nevelést.
Fontosnak

tartjuk,

hogy

olyan

légkörben

nevelődjenek

a

gyerekek,

amelyben

megtapasztalhatják a hit valóságát. Ezért is hangsúlyos óvodánkban a Krisztus mértéke
szerinti élet megalapozása. Ha érzelmi biztonságot nyújt az intézmény, a gyermek
fogékonyabb, nyitottabb lesz a hit befogadására. Ebben a szerető, elfogadó légkörben éljék
meg az összetartozás élményét, s így az iskolába lépéskor képesek lesznek a hit érettebb
továbbélésére.

44

A hitre nevelés áthatja óvodánk minden napját, minden foglalkozását. Ez megnyilvánul a
köszönési módban, az étkezés előtti és utáni imádságban, a templomlátogatások során, a
délutáni pihenés előtti imában, de legfőképpen a mindennapos lelki beszélgetések során.
Eszköz: Minden csoportszobában kialakítunk egy „szentélyt” ami a lelkiélet középpontját
jelenti a csoport életében. Itt vallásos tartalmú tárgyak díszítik a csoportszoba oltárát, ahol a
gyermekek a nap folyamán bármikor megállhatnak és beszélgethetnek a Jóistennel. Ezek a
tárgyak kapcsolódnak az egyházi év megfelelő időszakához. Így próbáljuk megteremteni a
gyermekek lelkében az ünnepekre való készülődés különleges hangulatát. Előfordul, hogy az
ünnepek tartalmát a gyerekekkel nehezebb megértetni, megéreztetni, ekkor válik szükségessé
a történetek bemutatása, szimbólumok használata, amelyek az adott ünnep lényegét még
jobban kifejezik.
A napot rövid áhítattal indítjuk, ahol tanult kis imák közös elmondásával, spontán kötetlen
fohásszal, kéréssel, hálaadással, elcsendesedéssel, befelé való figyeléssel készülünk a napi
élményekre, feladatokra.
Megismertetjük a rendalapító Don Bosco-t, és Mária Mazzarello Anyát, és beszélgetünk
néhány szentről a jeles napokkal kapcsolatban. Ezeket az ismereteket ráhangoló tárgyakkal
(gyertya, virág, kereszt, kép…), zenével, képművészeti alkotásokkal tesszük szemléletesebbé.
A titokra való rácsodálkozást jelmezekkel, animálással, bábozással, dramatizálással segítjük.
Fontosnak tartjuk az erkölcsi nevelést is: fontosak a közös élményeket nyújtó tevékenységek,
erkölcsi tulajdonságok megalapozása, kialakítása (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség,
figyelmesség, akarat), biztonságérzet megerősítése (feltétel nélküli szeretet, elfogadottság,
bizalom élménye).
A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodában dolgozók
kommunikációja, bánásmódja és viselkedése.
Óvodánk védőszentjei:
Bosco Szent János
Don Bosco egy sajátos szent-típus, aki önmagában megtestesíti Jézus határtalan szeretetét a
fiatalok iránt. Isten gondviselésének csodálatos eszközéül választotta ki őt azért, hogy általa
nagy dolgokat hajtson végre.
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Maria Dominica Mazzarello
„Egy életút Istennel a fiatal lányok nevelésében.”
A Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek alapítója, Don Bosco társalapítója.
Jelképei: a Mornese-i kút – óvodánk udvarán az eredetivel egyező másolat -,
Valponasca ház ablaka, szőlővessző.
Segítő Szűz Mária
„Egyetlen támaszom volt mindig, hogy a szentségi Jézushoz és Máriához, a keresztények
segítségéhez menekültem.”
Mária, a keresztények segítsége Don Bosco számára nem egy eddig ismeretlen címet jelent,
hanem utalás Mária egyetemes anyaságára. Don Bosco mélyen és tántoríthatatlanul meg volt
győződve arról, hogy Máriára rábízhatjuk magunkat.

7.2. Játék
Célunk: A játék által a keresztény értékekre fogékony, kreatív, társaikhoz alkalmazkodni
tudó, aktív, feladatokat értő és megoldó gyermekek nevelése. Az óvodáskor végére a
fejlesztés eredményeként életkoruknak megfelelő játékot válasszanak, kapcsolódjanak be a
közös játékokba, kövessék a szabályokat, legyenek képesek saját élményeik eljátszására. Az
óvodai élet tevékenységformái és az óvodapedagógus feladatai között a játék a
leghatékonyabb eszköz. A pedagógus szerepe és a szabad játék fontossága nagy hangsúlyt
kap.
Don Bosco felismerte a játék alapvető személyiségformáló, semmi mással nem helyettesíthető
szerepét a gyermek életében. „Az első templom az udvar”. Tehát a játék a gyermeknek nem
csak „élete”, hanem legbölcsebb tanítója is. Játék folyamán ismerkednek meg a külvilággal,
tárgyi és társas környezetükkel, ezeket cselekvéssel, azonosulással, ismétlő játékkal veszik
birtokba, miközben örömforrás számukra, és feszültségeik csökkenéséhez vezet.
„A modern pszichológia egyaránt hangsúlyozza a játék fontosságát
a gyermek életében; a néprajzi és a folklór tudomány pedig egyre
jobban rámutat azokra az értékekre, melyeket a hagyományos
népi játékok és gyermekmondókák jelentenek bármely nép gyermekei számára.”
Keszler Mária
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A játék fejlődése tehát megmutatja a gyermek fejlődését is. Ezért az óvónőnek figyelembe
kell vennie a játék fejlesztő hatását, amit a cselekvést kísérő pozitív érzelmek fokoznak.
Szabad játékban nyomon kell követnie az aktuális fejlettségi szintet, a fejlesztési feladatokat
egyénre és csoportra szabottan valósítja meg.
A játék derűjén, vidámságán, örömén átszűrve minden hatás felerősödik, s az új vonások
pozitív érzelmektől kísérve épülnek be a gyermek személyiségébe. A játékot kísérő érzelmek
közlési vágyakat ébresztenek, így fokozódik a gyermek beszédkedve. Ezért az óvónő feladata
ösztönözni a nyelvi kommunikációs készség fejlődését, a játék közben feltett kérdésekkel,
bátorító válaszokkal.
Lehetőséget biztosítunk a játékon keresztül az egyes gyermekek felzárkóztatására,
differenciált fejlesztésére is. Ezeket a fejlesztési feladatokat azonban csak a megfelelő
feltételek biztosításával érhetjük el. Ezért törekszünk a nyugodt légkör és hely biztosítására, a
megfelelő eszköz és hely megválasztására, hogy az együttélés alapvető szabályait, szokásait,
minél nagyobb biztonságérzettel sajátítsák el a gyermekek. Ennek sikeres eléréséhez
elengedhetetlen a természetes, hiteles, érzelem gazdag „anyapótló” óvoda pedagógusi
magatartása.
A játék gazdagítja a társas kapcsolatokat is, fejleszti a kitartást, a toleranciát, az emlékezetet.
Ezért fokozatosan arra neveljük a gyermekeket, hogy tudjanak egymás mellett, illetve a
nagyobbak egymással játszani, és a felmerülő konfliktusokat próbálják meg önállóan
megoldani. Csak ha nem sikerül, akkor kérjék a felnőttek segítségét. Fontosnak tartjuk, hogy
egy bizonyos idő eltelte után kialakuljon bennük a bocsánatkérés, a megbocsátás, a
vigasztalás készsége. Becsüljék meg egymás játékát, alkalmazkodjanak egymáshoz, és az
érdeklődő társaikat engedjék be maguk közé.
A csoportszobák berendezésénél figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat. Törekszünk
meghitt sarkok kialakítására (kuckósítására), ami mellett nagyobb teret biztosítunk a nagyobb
csoportokban játszók, illetve a mozgásos játékot játszók részére. Játék közben a gyermek
mozgása összerendezettebbé válik, szem-kéz koordinációja fejlődik, alakul világképe,
gondolkodása. Ezért törekszünk az udvarrészeken is a nyugodt helyek megteremtésére, hogy a
gyermekeknek széleskörű tevékenységekre legyen lehetőségük (barkácsolás, ábrázoló
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tevékenység, szerepjátékok, homokozás, mozgásos játékok, stb.). Figyelünk arra, hogy nagy
tér álljon rendelkezésükre a futások, a nagy mozgásos játékok gyakorlására.
Mivel a játék a gyermekek alapvető tevékenysége, ezért természetes, hogy a napirendben erre
tartjuk fenn a legtöbb időt. Ezt a cél tartottuk szem előtt a folyamatos reggeliztetés
bevezetésével is. A pedagógus tudatos jelenlétével a szabad játék túlsúlyának érvényesülése
szükséges. Fontosnak tartjuk, hogy kapkodás nélkül tevékenykedjenek, elmélyülten
játszhassanak, legyen idejük elképzeléseik megvalósítására. Minél többet játszanak a
gyerekek, annál nagyobb lehetőség van fejlődésük elősegítésére. Váljék a játék a
pszichikumot, kreativitást fejlesztővé, erősítővé és élményt adóvá.
Eszközünk: Alap eszközeink a játék tevékenységekhez a játékszerek, amelyek motiválják,
ösztönzik, gazdagítják a gyermekek elképzeléseit, segítik elgondolásaik megvalósítását, és
részben tárgya magának a játéknak. Mivel a játékeszközök nagymértékben fejlesztik a
gyermek manipulációs készségét, hatással vannak a szem-kéz koordinácó fejlődésére,
elengedhetetlenül szükséges, hogy a pedagógus esztétikus, könnyen tisztítható, veszélytelen
eszközöket adjon a gyermek kezébe, amik jó minőségűek, különböző anyagúak, és
sokféleképpen variálhatók, illeszthetők egymásra.
Módszerünk: Mindezeket, és Don Bosco megelőző, játékos pedagógiáját szem előtt tartva, a
beszélgetésben, ha kell a magyarázatban, a megerősítésben jelenik meg a mi módszerünk. Az
óvónő egyik alapmódszere emellett még a gyermek játékának megfigyelése, szakszerű
értékelése, és ha kell, finom javítása.
Az óvodapedagógusok feladata az élményszerzés lehetőségének megteremtése, amely alap a
gyakorló

játékokhoz,

a

szimbolikus

szerepjátékhoz,

konstruáló

játékokhoz,

a

szabályjátékokhoz, a barkácsoláshoz, a bábozáshoz, dramatizáláshoz. Az óvodapedagógus
feltételteremtő, játéktámogató feladata a megfelelő játékidő, megfelelő játéklégkör és a közös
tapasztalatszerzés biztosítása. Az óvodapedagógus játéktámogató magatartása, viselkedése,
modora, szellemi beállítottsága, viszonyulása a gyermekek játékához meghatározza a
csoportban uralkodó játékkultúrát.
Gyakorló vagy funkciójáték: A sokszori ismétléssel, gyakorlással különböző funkciók
fejlődnek (megfigyelőképesség, kitartás). A gyakorló játék lehet mozgásos, manipulációs és
verbális.
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Építő-, konstruáló játék: Az építés, konstruálás közben átélik az alkotás örömét, így fejlődik
kreativitásuk, megfigyelik a rész-egész viszonyát, ami által fejlődik megfigyelő képességük és
gondolkodásuk. Így gyarapodik fokozatosan szókincsük, a téri helyzetek, formák, színek,
anyagok fogalmának megismerésével, megnevezésével.
Az építésre, konstruálásra mind a csoportban, mind az udvaron lehetőséget biztosítunk a
gyermekeknek (homokvár készítése kiegészítőkkel, gesztenye toboz, zászló használata…)
Szerepjáték: A szerepjáték közben a gyermek önértékelése, önfegyelme, feladattudata,
döntésképessége fejlődik. Gyakorolják, rögzítik a közösségi élet szabályait, az általános és a
helyi sajátosságokkal kibővítve. A szerepjáték különböző fajtái: a tényleges szerepjáték, az
építő játékok, a konstrukciós (szerkesztő) játékok, és a mesedramatizálás, bábozás.
A szerepjátékban is sok lehetőség nyílik a beszéd fejlesztésére, hiszen játék közben a
beszédben gátolt gyermekek is megnyílnak. Erre hívta fel Don Bosco is a figyelmünket.
A játékon keresztül megtaláljuk az utat a gyermek szívéhez és lelkéhez. Ugyanúgy, mint Don
Bosco, mi is fontosnak tartjuk a játékot a megelőző pedagógiában, ezért úgy alakítottuk ki a
csoportszobákat, hogy lehetőség szerint minél több elkülönített hely álljon rendelkezésre a
különböző játékfajtákhoz.
Szabályjáték: A szabályjátékok segítségével könnyebbé tudjuk tenni számukra a
szabályokhoz való alkalmazkodást, a helyes magatartási formák elsajátítását, az egymáshoz és
a csoporthoz való helyes viszony elsajátítását.
A szabályjátékok egyes fajtái elsősorban a gyermekek mozgását, mások főként az értelmi
képességeiket fejlesztik.
Mozgásos szabályjátékok: - testnevelési játékok
- dalos népi játékok (fogócskák, bújócskák, körjátékok,
szembekötősdik, labdajátékok)
Értelemfejlesztő szabályjátékok:
- társasjátékok, dominók, kártyajátékok, logikai
játékok, nyelvi játékok, stb.
Barkácsolás: Óvodánkban a népi kismesterségek megismertetésére, elsajátítására és
megszerettetésére is törekszünk. Don Bosconak is ez volt az egyik nevelési alapelve:
munkával nevelni, segíteni a gyermeket az élő Isten felé. Az óvodáskorban ez a
munkatevékenység még a játék. Ezt a tevékenységet az alkotás öröme kell, hogy áthassa.
Segítségével fejlesztjük a gyermek kreativitását, finommotorikai képességét, és ösztönözzük a
harmonikus társas-kapcsolatok kialakítását, hiszen munka közben segíthetnek egymásnak,
gyakorolhatják a társas együttlét, a viselkedés szabályait.
Bábozás, dramatizálás: Ezeknek segítségével törekszünk fejleszteni a gyermek alkalmazkodó
képességét, beszédkészségét, önismeretét, önértékelését. Az arányos fejlődést az esztétikus
élménynyújtással, óvodapedagógusi bábjátékkal, bábkészítő tevékenységgel, a gyermekek
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bábjátékával, helyes és kifejező metakommunikációval igyekszünk elérni. A siker eléréséhez
szükséges a bábozás, dramatizálás elemeinek elsajátítása, a testséma fejlesztése, és a
megfelelő szerepazonosulás kialakítása.
A gyermek társas kapcsolatának és játéktartalmának alakulása óvodába lépéstől az iskolába
lépésig tart.

7.3. Verselés, mesélés
Célunk: A beszédkedv felkeltése, a beszédmegértés képességének fejlesztése. Az igény
kialakítása az irodalmi nyelvre, a mese és a vers megszerettetése, klasszikus és kortárs
irodalmi műveken keresztül. A könyvek iránti vonzódás kibontakoztatása, és a könyvekkel
való helyes bánásmód elsajátítása. Közösségi élmények erősítése, személyiség fejlesztés, a
néphagyomány őrzésével a nemzetiségi és migráns gyermekek esetében is.
A hallási-, és a beszédhallási figyelem fejlesztése, az akusztikus verbális emlékezet erősítése.
Analizáló és szintetizáló képességek fejlesztése a beszéden keresztül.
Az anyanyelvi jelzések helyes elsajátítása, és a metakommunikáció jelentésének
megismertetése az iskolába való problémamentes beilleszkedéshez. Önálló mesélésre,
verselésre való ösztönzés. Fontos a nemzeti, keresztényi tudat erősítése.
Feladatunk: Elérni, hogy a gyermekek szívesen mondjanak mondókákat, verseket, meséket, és
szeressék meg a hozzájuk tartozó játékokat és mozgásokat.
Örömmel hallgassanak mesét, és legyen igényük az újrahallgatásra. Tudjanak kiegészíteni
szóban ismert meserészleteket, képesek legyenek saját vers-, és mesealkotásra, jegyezzék meg
a mese legfontosabb eseményeit, szereplőit. Türelmesen és figyelmesen hallgassák végig
óvónőjüket és társaikat.
Vegyenek részt dramatikus játékokban, közös műsorkészítésekben, bábozzanak.
Feladatunknak

tekintjük

a

beszédművelést

nyelvtörőkkel,

ritmusgyakorlatokkal,

szójátékokkal, légző-gyakorlatokkal.
Ismerkedjenek meg a könyvtárral, szívesen nézegessenek, forgassanak könyveket,
folyóiratokat. Ha kérdésük van, bátran merjék azt feltenni.
A bibliai történetek megismerése által ismerkedjenek meg az ünnepek fontosságával és
közösségformáló szerepével. Így fejlesztjük egyszerre a gyermek személyiségét és társadalmi
kapcsolatát.
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Feladatunknak

tartjuk

a

megfelelő

beszédfegyelem

kialakítását,

amit

egy-egy

csoportbeszélgetés alkalmával a gyermekek saját maguk is fejleszthetnek türelmükkel,
figyelmükkel, kitartásukkal.
Módszerünk: hogy neveltjeink beszédfejlődése minél kiegyensúlyozottabb legyen, a
beszélgetés, bemutatás, magyarázat, gyakorlás, megfigyelés, megerősítés módszerét
alkalmazzuk.
Eszközeink: Maga az anyanyelvünk az egyik legfontosabb eszközünk, melyet az önkifejezés
eszközeként alkalmazunk. Ezt egészítjük ki képek, kártyák, festmények, stb. felhasználásával.
Törekszünk a minél színesebb, esztétikusabb, a gyermekek korának megfelelő eszközöket
alkalmazni. Ebben segít az óvodapedagógus saját fantáziája és alkotóképessége is.

7.4. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
„A zene és az éneklés nagy befolyást gyakorol a fiatalok szívére és fantáziájára. Nemesíti,
felemeli, jobbá teszi. Ha a fiatalok zenélnek, mindenki szívvel, és nem füllel hallgatja őket.”
Don Bosco
Célunk: A közös éneklés, a közös játék örömének megéreztetése, a zenei képességek
fejlesztése, a zenei ízlés formálása és az esztétikai fogékonyság alakítása.
A gyermekek jussanak minél több olyan zenei élményhez, amely zenei anyanyelvüket
megalapozza.
Feladatunk: Megismertetni a gyermekekkel minél több mondókát, gyermekdalt, énekes
játékot, komponált gyermekdalt, vallásos éneket, népi mondókát és népdalt, a saját
korosztályuknak megfelelően. Ezeken keresztül ritmusérzéküket, éneklési készségüket tudjuk
fejleszteni. Törekszünk a zenei nyelvi képességeik fejlesztésére, illetve a hallás fejlesztésére,
zenei képességfejlesztő játékokkal kiegészítve. Lényeges a hangsúlyos magyar beszéd
erősítése.
Mivel a gyermekek lassabban énekelnek, mint ahogyan beszélnek, a mondókák, énekek
lelassított ismételgetése segíti a helyes artikulációt, a szavak szép, pontos kiejtését. Ehhez, és
a tiszta énekléshez szükséges, hogy a pedagógus a fejlettségnek megfelelő, helyes
hangterjedelmű énekek kiválasztására törekedjen. Fontosnak tartjuk az érzelmi nevelést az
ölbeli játékoktól az énekes népi játékokig, valamint az esztétikai nevelést a zenei élményen és
a mozgáson keresztül.
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A népdaloknak, a néptánc elemeinek és a népszokásoknak a megismerése és gyakorlása a
hagyományok továbbélését segítik. Ez óvodánknak egyik sajátos feladata.
A zenehallgatáskor értékes érzelmi hatású dalokat, altatókat, vallásos énekeket énekeljenek az
óvónők. Ezzel egyben neveljük is a gyermekeket egy esztétikus, érzelmileg gazdag zenei ízlés
igényére.
A megfelelő zenei anyanyelv elsajátításával a gyermekek érzelmi világának gazdagítása
mellett fejlesztjük a zenei kreativitásukat, fantáziájukat, ami ebben a korban spontán és
örömteli a gyermek számára. A zenei alkotókedvet a hangszerek alkalmazásával,
bemutatásával igyekszünk fokozni.
Az ének foglalkozás közben a nyelvi képességek fejlesztésére is igyekszünk hangsúlyt
fektetni, mivel egy énekes játék megfelelő és szakszerű kiválasztása a szókincsbővítésre is
alkalmat ad.
Módszerünk, eszközünk: Minden pedagógus a szaktudásának megfelelően adja át ismereteit a
rábízott gyermekeknek, az általa megválasztott és a játékba integrált nevelés módszerét
alkalmazva. Ehhez választja ki azokat az eszközöket, amelyek a gyermek esztétikai és zenei
nevelésének megfelelnek.

7.5. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
Célunk: Az alkotás örömének megtapasztaltatása, a térbeli tájékozódó képesség fejlesztése, a
szín- és formavilág gazdagítása. Az érdeklődés felkeltése az ábrázolás tevékenysége iránt. A
vizuális jelek: pont, vonal, folt, színek, formák megismertetése.
A kézmozgások finomításával felkészíteni a gyermekeket az iskolára.
Feladatunk, hogy a gyermekek ismerjenek meg egyszerű munkafogásokat, különböző
anyagokat (agyag, gyurma, papír, textil, fonal…) és technikákat (mintázás, papírhajtogatás,
varrás, szövés, nemezelés, festés, nyomat készítés…).
Tudjanak megfigyelés után formázni, rajzolni, festeni, illetve alkossanak képet emlékezet
alapján, és jelenítsenek meg vallásos, néphagyományból merítkező vagy magyar történelmi
témákat.
Ezen tevékenységek az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segítik a
kifejezőképesség, térbeli tájékozódó– és rendezőképességek alakulását, a gyermeki élmény és
fantáziavilág gazdagodását, és annak képi kifejezését: a gyermekek tér-forma és szín
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képzeteinek gazdagodását, képi gondolkodásuk fejlődését, esztétikai érzékenységük, szép
iránti nyitottságuk ,igényességük alakítását.
A pedagógus feladata erősíteni és fejleszteni a gyermek vizuális látásmódját és érzelmi
világát, valamint megismertetni a gyermeket az eszközök használatával, a rajzolás, mintázás
és kézimunka különböző alapelemeivel és eljárásaival.
Módszerünk, eszközünk: Esztétikus élménynyújtással, a környezet esztétikai alakításával,
illetve műelemzésekkel, közös alkotásokkal, népi kismesterségek, népművészeti elemek,
vallásos témák megismertetésével, ajándékok készítésével és még sok más, saját maga által
megválasztott eszköz és módszer használatával érheti el a pedagógus a célját, figyelembe
véve Don Bosco megelőző pedagógiáját és a játékba való integrálást.
A pedagógus a saját szaktudásának megfelelően alkalmazza és használja fel ezeket az
eszközöket és módszereket, természetesen odafigyelve az esztétikus, igényes munkák
kivitelezésére, és a természetes anyagok használatára.

7.6. Mozgás
Célunk: Az egészséges életmódra nevelés, a természetes mozgások alakítása és fejlesztése. A
fontos személyiség-tulajdonságok alakítása, fejlesztése (bátorság, kitartás, fegyelem,
közösségi-érzés, alkalmazkodó képesség).
Testi képességek fejlesztése (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség, testtartás), a növekedés
és önbizalom elősegítése.
A légző-, keringési-, csont-, és izomrendszer teljesítőképességének növelése.
A mozgáskoordináció alakítása. A szem-, kéz-, láb koordinációjának fejlesztése.
A nagymozgások, a rugalmasság, az egyensúly párhuzamos fejlesztése.
Feladatunk, hogy a gyermekek elsajátítsák a természetes mozgások elemeit (járás, futás,
kúszás, mászás), ismerjenek és gyakoroljanak gimnasztikai rendgyakorlatokat.
Feladatunk a változatos eszközök és kézi szerek alkalmazásával fejleszteni a gyermekek
ügyességét, kitartását, koncentráció-képességét, pontos, esztétikus mozgás kivitelezését,
térben, időben való látását, izomzatát.
Törekszünk minden nap alkalmat teremteni a spontán mozgásra, mind a levegőn, mind pedig
a csoportszobában. A mindennapi mozgásban figyelnie kell az óvónőnek a tartásjavító-, és a
lábtorna beépítésére, valamint a mozgásigény kielégítésére. A pedagógusnak feladata a nagy
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udvar lehetőségeit kihasználva minél több időt eltölteni a gyerekekkel a friss levegőn. A
mozgás megszerettetését a változatos játékok beépítésével tudja leginkább elérni.
A tornának, játékos mozgásoknak, az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységeknek
teremben és szabad levegőn, spontán vagy szervezett formában az óvodai nevelés minden
napján – az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve – minden gyermek
számára lehetőséget kell biztosítani.
Az óvónő feladata a mindennapos frissítő mozgáshoz szükséges megfelelő terület biztosítása,
a baleset megelőzése.
Módszerünk, eszközeink: Mozgásfejlesztést segítő eszközeinket folyamatosan bővítjük,
korszerűsítjük (TSMT, Mozgáskotta,…) céljainkhoz, az adódó igényekhez mérten.
Ugyanúgy, mint a többi tevékenységnél, a pedagógusnak szem előtt kell tartania Don Bosco
megelőző pedagógiáját és a játékba való integrált nevelést. Ezt kiegészítheti saját
személyiségére és tudására jellemző módszerekkel. Az óvoda eszközeit figyelembe véve a
pedagógus szabadsággal rendelkezik az eszközválasztásban.
A Teremtéstörténet szerint - a Biblia nyelvén szólva - az Úristennek külön gondja volt arra,
hogy a testet szépnek és jónak alkossa. A keresztény nevelés a múltban is, ma is fontosnak
tartja a testi nevelést. Az emberi test eszköz az életfeladatok teljesítésére, az embernek társai
segítésére, s hogy jobb eszköz legyen, szükséges az edzés, az egészségvédelem.
Az óvodában a gyerekek többnyire a mozgás, a tevékenykedés által szereznek tapasztalatot a
környezetükről.
A mozgásfejlesztés a nagymozgásoktól a finommotorikus tevékenységekig az egész
személyiség fejlődését segíti, alakítja a szociális képességeket, kedvezően befolyásolja az
értelmi fejlődést.
A mozgás az egész életet átszövi, a testnevelés mellett a játékot, a környezeti nevelést, a
művészeti nevelési területeket, a gondozási tevékenységeket.

7.7. A környező világ tevékeny megismerése
Célunk: A gyermekek érdeklődésének felkeltése a természeti jelenségek iránt élmények
segítségével, ami elvezeti őket az élő és élettelen környezetük megismeréséhez, az
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összefüggések felfedezéséhez. Így bővíthetjük fokozatosan ismereteiket. A teremtett világ és
az ember által épített világ megismerése során fejlődik a környezettudatos gondolkodása.
Célunk, hogy ismerjék meg és gyakorolják a társadalmi együttélés viselkedési szokásait,
óvják egészségüket.
A névnapok megünneplése során ismerjék meg a szülőföld, a vallási-, és néphagyományok,
szokások értékeit.
Szeressék természeti és társadalmi környezetüket, tudjanak gyönyörködni a környezetük, a
teremtett világ gazdagságában, harmonikus szépségében. Célunk a környezeti kultúra és
biztonságos életvitel szokásainak alakítása. Tudjanak rácsodálkozni a teremtett világ
szépségeire, miközben az Isten iránti szeretet és hála érzése formálódik, erősödik bennük.
Feladatunk: Olyan magatartásformák kialakítása, melyek a környezet óvására, ápolására,
gondozására irányulnak. Megfigyelő séták, kirándulások segítségével megfigyeltetni a
gyermekekkel a természetet, környezetük tulajdonságait, jelenségeit, szokásait, változásait.
Lehetőséget kell biztosítani a pedagógusnak a séták alatt gyűjtött kövek, botok, levelek,
gesztenyék stb., elhelyezésére a csoportban, amit folyamatos szemléléssel az évszaknak
megfelelően a gyerekek segítségével változtat.
Az egész év munkája az évszakok váltakozására és a népi hagyományokra kell, hogy épüljön.
A néphagyományon keresztül megismerik szülőföldjük hagyományait, szokásait. Ezeken
keresztül találkoznak munkafolyamatokkal és munkaeszközökkel. (Szüret, Luca búza ültetés,
vetés, aratás.)
A népi kismesterségek kipróbálása közben tapasztalatokat és ismereteket szereznek a
természetes anyagokról, mint például a gyapjú, agyag, viasz, csuhé.
Arra törekszünk, hogy ismerjék meg lakóhelyük hagyományait is, hogy kialakuljon bennük a
szülőföldükhöz való kötödés.
Fontos feladatunk a környezettudatos magatartásra nevelés, a környezet védelmére és óvására
nevelés, különböző játéktevékenységeken keresztül.
A közös tevékenységek során kapcsolatot teremtenek társaikkal, megtanulják elmondani
véleményüket, és adott helyzetekben döntéseket hoznak.
Feladatunk, hogy megismerjék az egyházi épületeket, egyházi helységeket, eszközöket,
viselkedési szabályokat, műalkotásokat.
A természet változásait tudatosan, tervszerűen tervezett séták alkalmaival figyelik meg a
gyerekek.
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Ezt a folyamatos megfigyelést a konyhakertben található, közösen ültetett és gondozott
növények segítségével még élménygazdagabbá és emlékezetesebbé igyekszünk tenni a
gyermekek számára.
A szülő mellett a pedagógus feladata is, hogy a gyermekek ismerjék meg a család, az óvoda,
az egyházközösség, a Rendház, a lakóhely tagjait, kapcsolatait, munkáját, és az egyházi
ünnepeket.

7.8. Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése
Célunk: Felkelteni az érdeklődést a környezet formai, alaki, mennyiségi, téri és síkbeli
viszonyai iránt. Ezzel fejleszteni akarjuk a gyermekek kognitív képességeit, logikai
gondolkodását, koncentrációs képességét, elvont gondolkodását, formák tulajdonságainak
megfigyelését, hasonlóságok, különbözőségek megnevezését, monotónia tűrését, stb.
Feladatunk: Megteremteni a megfelelő hátteret a mélyreható, hatásos értelmi neveléshez.
Ebben a korban különösen fontos a tudás játékba ágyazott átadása. Csak ezen keresztül
képesek megismerni a gyermekek környezetük formai, alaki mennyiségi, térbeli és síkbeli
viszonyait. A különböző tevékenységekkel összekapcsolva könnyen elsajátíthatják a
megfelelő téri tájékozódást, környezetükben, csoportszobájukban, otthonukban. Arra
törekszünk, hogy a gyermekek ne csak térben, hanem síkben is jól tájékozódjanak, mert ez
alap az iskolai tanulásban.
Ezért feladatunk a megfelelő hely, idő és módszer kiválasztása a minél pontosabb és
mélyrehatóbb információ átadásához. Az óvodapedagógusnak biztosítania kell az önálló
véleményalkotást, a döntésképesség fejlesztését kortárskapcsolatban és a környezet
alakításában.
Módszerünk, eszközeink: A megtapasztalás, megélés, átélés, megfigyelés, beszélgetés,
magyarázás. Megfelelő módon a pedagógus szabadsága itt is érvényesülhet, az eszközök a
természetből és a környezetünkből adódnak.
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7.9. Munka jellegű tevékenységek
Célunk: A munka iránti tisztelet megalapozása, az eredmények megbecsülése. A munka
erősíti a baráti, egymást segítő kapcsolatokat, összehangolja a család és az óvoda munkával
kapcsolatos elvárásait.
A munkavégzés közben alakulnak ki és finomodnak a munkához szükséges készségek, a
gyermekek megtanulják a legszükségesebb eszközök, szerszámok használatát.
Feladatunk: Egyes munkafajták fokozatos bevezetése. Megtanítani a gyermekeket az
elkezdett munka befejezésére. Az óvónő feladata megismertetni az eszközöket, azok ésszerű
használatát, a munka helyes sorrendjét. A pedagógusnak szem előtt kell tartani a
fokozatosságot, állandóságot és a folyamatosságot. Ennek megfelelően a csoport életében
megkülönböztethetünk különböző munka fajtákat:
Önkiszolgálás: Idetartoznak a testápolással kapcsolatos teendők (érdemes mosdófelelőst
választani, így a gyerekeket is bevonjuk a dajka néni és óvó néni feladatába), az
öltözködés (nagyok ösztönzése, hogy a kisebbeket segítsék az öltözködésben, ha már ők
elkészültek), és az étkezéssel kapcsolatos munkálatok (naposság, amit a dajka néni segít
ellenőrizni az óvónőkkel való egyeztetés után).
A közösség érdekében végzett munka: Amit a gyermekek a dajka néni és az óvónő
segítségével sajátítanak el az évek során. Mindig életkoruknak megfelelő munkafeladat
adására kell törekednünk. Ide tartozó munkatevékenységek a naposság, és a csoport
életéhez kapcsolódó feladatok. (Ezt az óvónők saját ötletességüknek megfelelően
bővíthetik, finomíthatják, szem előtt tartva a játékba integrált nevelés sajátosságait.)
Alkalomszerű munkák, és egyéni megbízások: Ide tartozik a környezet rendjének
biztosítása, segítségnyújtás a felnőtteknek, egymásnak, kisebbeknek, és az egyéni
megbízások teljesítése (csoportszoba díszítése, járvány idején játékok elpakolása,
virágzuhanyoztatáskor virághordás, stb.).
Az óvoda udvarán végzett kerti munkák: ősszel avar seprés, gereblyézés; télen
hólapátolás;

tavasszal

veteményezés,

ültetés.

Az

óvoda

udvarán

kialakított

veteményeskert folyamatos munkalehetőség a gyermekek számára. A gyerekek

57

megismerkednek egyes munkafolyamatokkal (pld. veteményezéskor: kapálás, ásás,
ültetés, locsolás.)
Az évszakoknak megfelelő tevékenységek: A csoportszobában, az udvaron, az óvoda
körüli

munkatevékenységekbe

való bekapcsolódás. Az óvónő törekszik

minél

élménydúsabb munkafeltételeket biztosítani a gyermekek számára.

7.10. TANULÁS
Célunk: A tapasztalatszerzés, a tevékenyég örömének átélésével a tanulás, a tudás iránti vágy
felkeltése.
Fejlődjön a gyermekek megismerési képessége, alakuljon képszerű gondolkodásuk, és váljon
tudatossá szóbeli kifejezésük.
Feladatunk, hogy a tanulás hatására a gyermekek tapasztalatai rendeződjenek: érzékelésük,
észlelésük, megfigyelésük pontosabb, figyelmük tartósabb, emlékezetük, fantáziájuk
gazdagabb legyen.
A gyermekeket a kíváncsiság, az óvónőhöz fűződő kapcsolat, a problémahelyzet és az
önállóság motiválja a feladat megoldására.
A pedagógus feladata odafigyelni a gyermek vizuális, akusztikai, kinesztetikus észlelés-, és
érzékelés képességének, a verbális emlékezet fejlesztésének játékos megvalósítására. Az
egyéni adottságokat az optimális terhelhetőséggel és a motiválással próbálja fejleszteni,
bővíteni. Az így szerzett spontán tapasztalatokat és ismereteket egymásra épülve kell
rendszereznie a gyermek gondolkodásában.
Az óvodai tanulás kiemelt elsődleges célja az óvodás gyermekek kompetenciáinak fejlesztése.
A szükséges kompetenciák egyike a szalézi karizma befogadására vonatkozik, ezen belül is a
Megelőző Módszerre.
Tehetségígéretre utaló tulajdonságok megléte esetén nagyobb figyelem, egyéni fejlesztés
szükséges (gyakori kérdezősködés, a környezet apró változásaira való felfigyelés, koncentrált
figyelem, kiemelkedő emlékezet, képzelőerő, és eredetiség).
A tanulás nemcsak társadalmilag hasznos ismeretek elsajátítása, hanem a biztonság és
kölcsönösség, az elfogadás és az elfogadottság élményének sokféle módon történő megélése.
Ezért, ha a tanulás akadályba ütközik vagy a tanulási folyamat megreked egy szinten, a
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gyermek fejlődési üteméhez igazodóan egyéni felzárkóztatás, fejlesztés szükséges. Az óvónő
feladata biztosítani ezt, vagy csoporton belül, vagy pedig egy szakember bevonásával, a
szülővel egyeztetve.
Módszerünk, eszközeink: Óvodánkban a tanulás a keresztény ünnepek - jeles napok megélésével történik, amelyben tetszőleges idő fordítható egy-egy témára, a természeti és
társadalmi környezet megismerésére, és a hozzá tartozó játékra, irodalomra, ének-zenére, a
vizuális-, és hitre nevelésre. a közös, állandó elemek mellett, minden időben és csoportonként
változhat a nevelők és a gyermekek pillanatnyi hangulata, viselkedése és felkészültsége
szerint. A fejlesztés tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg.
Megjelenik a kognitív képességek tevékenységbe ágyazott alakítása.
Az óvodapedagógus személyre szabott pozitív értékelése segíti a gyermek tevékenységben
megvalósuló tanulását.
A tanulás folyamatában a gyermekeket egyéni fejlettségüknek megfelelően differenciált
feladatadással késztetjük sokféle tevékenységre. A játékosság a tanulás egész folyamatában
érvényesül. Ezért a nevelő gyakran egyénileg, vagy mikrocsoportban foglalkozik a
gyermekekkel, ezzel is több lehetőséget biztosítva a folyamatos játéklehetőségre.

7.11. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
A kisgyermekek többsége óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges
fejlettségi szintet. Az iskolára való alkalmasságnak testi, lelki és szociális kritériumai vannak,
melyek közül egyik sem hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges a sikeres iskolai
munkához. Ezért óvodánk a három éves időszak alatt a gyermek kiegyensúlyozott fejlődéséért
minden megtesz, Don Bosco megelőző módszerét alkalmazva, és a játékba való integrálást
figyelembe véve. Célunk, hogy megfelelő iskolára való alkalmassági szintet érjenek el
gyermekeink, amit az előző tevékenységi formák megfelelő és szakszerű továbbadásával
valósíthatunk meg. Az óvodáskor végére elérendő fejlettség:
A testi

fejlettség szintje:

Az

életkorának

megfelelő

alakváltozás,

teherbírás,

összerendezett, harmonikus mozgás, testi szükségletek kielégítésének szándékos
irányítására való képesség kialakulása.
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A lelki képességek szintje: A gyermek lelkileg kiegyensúlyozott legyen, ismerje a
viselkedés általános szabályait. Rendelkezzen a tanuláshoz szükséges képességekkel szándékos bevésés, figyelem -, megfelelő kommunikációval, elemi ismeretekkel
önmagáról és a környezetéről.
Szociális képességek szintje: A gyermek szociális érettsége a környezete és társai felé
irányuló elfogadásban, a velük való együttműködési- és kapcsolatteremtési képességében
jelenik meg. Elsajátítja az alkalmazkodó képességet, a feladattudat kialakulóban van nála,
és kezdenek kibontakozni az ismeretszerzési tevékenységekhez szükséges tulajdonságok.
Óvodánk komolyan veszi a kötelező óvodába járást öt éves kortól. Csak így valósulhat
meg az óvodai nevelésben a teljes személyiség nevelése.
Ha szükségesnek látjuk, külső szakember segítségét vesszük igénybe, a szülő
beleegyezésével. A különleges gondozásra jogosult gyermekek a fejlettségüknek
megfelelő intézménybe kerülnek. Így próbáljuk biztosítani a differenciált nevelést is.
Az óvodából az iskolába való átmenetet segíti az óvodai a nevelés:


a képességek, készségek megalapozásával, fejlesztésével,



a pozitív énkép, önbizalom, önfegyelem, kitartás, figyelem, fegyelem önállóság,
szabálytudat, kommunikáció, együttműködés kialakításával,



a tudás iránti vágy felkeltésével, szándékos tanulás iránti pozitív attitűd
megalapozásával

8. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM
Célja: Feltárni azokat az okokat, melyek a gyermekek fejlődését akadályozhatják,
veszélyeztethetik. „A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését
biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez.” – határozza meg a Gyermekek
védelméről szóló 1997. évi XXXI. Törvény.
Az óvodás gyermekek családi helyzetének évenkénti felmérését a gyermekvédelmi felelős
végzi, aminek a szempontjai: Az óvodások száma összesen.
Ebből hány gyermek veszélyeztetett.
Hátrányos helyzetű gyermekek száma.
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Három vagy többgyermekes családban élők száma az óvodában.
A gyermek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekek védelmének biztosítására irányuló
tevékenység.
A gyermekek veszélyeztetettségét két nagy szempont köré csoportosíthatjuk: családi
környezet, vagy családon kívüli környezet. Óvodásaink családi környezete évek óta
kiemelkedően jó, többségük saját családi házban lakik, a szülők felsőfokú végzettségűek.
Évek óta nincs veszélyeztetett családunk. Ezt azonban nem zárhatjuk ki, ezért a
veszélyeztetettség okait vizsgáló szempontokat is feltüntetjük: Ilyen a nevelési hiányosság,
bűnöző

családi

helyzet,

rossz

lakásviszonyok,

egészségügyi

okok,

a

gyermek

személyiségében rejlő okok, anyagi okok, megromlott családi kapcsolatok.
Mivel óvodásaink megfelelő családi háttérrel rendelkeznek, ezért jelenleg nem volt szükség a
családon kívüli külső környezet vizsgálására sem. Abban az esetben, amint ez szükségessé
válik, felvesszük a megfelelő intézményekkel a kapcsolatot a gyermekvédelmi felelős
kezdeményezésével (Gyermekjóléti szolgálat, Családsegítő központ, Gyermekvédelmi
ügyintéző, Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság).
Óvodánkban a gyermekek több mint kétharmada nagycsaládban él. Minden családban az
anyagi

helyzet

megfelelő.

A

felmerülő

esetleges

segítségeket,

támogatásokat

a

gyermekvédelmi éves program foglalja magába.
A gyermekvédelmi program alapja a megelőzés.
Óvodánkban a gyermekvédelmi felelős óvónő irányításával az óvodába jelentkező
gyermekeknél családlátogatásokat szerveznek a csoportos óvónők, majd a beszoktatás végére
anamnézis készül minden gyermekről. Erre épül az egyéni fejlődésükről készült rendszeres
megfigyelés, írásos feljegyzés, a további feladat megjelölése.
Az óvónők rendszeres kapcsolatot tartanak az óvoda orvosával, a szülőkkel, a
gyermekvédelmi felelőssel és szükség esetén a szakellátással.
A gyermekvédelmi felelős biztosítja, ellenőrzi a megfelelő balesetmentes környezet
kialakítását is.
Sajátos nevelést igénylő gyermekünk nincs, ennek ellenére a felmerülő fejlesztési, nevelési
problémákat figyelembe véve, állandó kapcsolatot tartunk már évek óta a megfelelő
intézményekkel.
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9. A KATOLIKUS ÓVODÁKBAN AZ
ÓVODAPEDAGÓGUSOK, SZÜLŐK, GYERMEKEK,
ISKOLÁK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI,
TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI
A nevelőközösség tagjai:
Az óvodai nevelésnek különböző résztvevői vannak sajátos nevelői státussal, arra hivatva,
hogy kölcsönösen segítsék egymást.
Óvodavezető szerepe: Az óvoda törvényes működtetése érdekében tanügyigazgatási,
gazdasági, adminisztrációs, munkajogi, pedagógiai feladatokat lát el, és ennek érdekében
alakítja ki az óvoda dolgozóival, a szülőkkel és az óvoda közvetlen-közvetett partnereivel a
kapcsolatokat.
Óvónők: példaképek a gyermek számára, tanúságtevői és közvetítői az emberi-, keresztényés kulturális értékeknek, irányítói a nevelésnek. Jellemzői: érzékenység és készségesség az
emberi kapcsolatokra: optimizmus, öröm, együttműködés, részvétel.
Szülők: A gyermek első és helyettesíthetetlen nevelői, akik egyetértenek az óvoda
programjának nevelési, módszertani, oktatási, közösségi és társadalmi szempontjait illetően,
és azzal aktívan és felelősségteljesen együttműködnek.
Az óvoda figyelmet fordít a családra, és azon van, hogy a kölcsönös megismerés kapcsán
olyan konvergens nevelési beavatkozást valósítson meg, amely elősegíti a dialógust, az aktív
részvételt, az ismeretséget, és a családok közötti együttműködést.
Gyermekek: aktív és kreatív alanyai a nevelésnek, akik a játékon, emberi kapcsolatokon és új
tapasztalatokon keresztül szereznek tudást, válnak felelőssé és a közösség aktív tagjává.
Segítő személyzet: azok a személyek, akiket bevontak a nevelői terv megvalósításába –
magukévá téve nevelési stílusunkat -, hogy jobb és magasabb színvonalú ellátást kapjanak a
gyerekek, részt vállalva a közös felelősségből a nevelői munka egészét illetően.
Szerzetes közösség: bekapcsolódik – személyes jelenléttel képviselővel is - a nevelőiszakmai munkába, magával hozva a Don Bosco által ráhagyott nevelői örökséget – mint
emberi garancia, lelkiség, szaktudás -, ami elősegíti a párbeszédet és a részvételt. Tanúságot
tesz a nevelési programban található értékekről, állandó nyitottságban a Transzcendens felé.
Előmozdítja a nevelőközösség tagjai között a dialógust és a közreműködést.
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Plébános: az egyházközség vezetője, az egyházközségben felelős a missziós munkáért.
Óvodánkban kiemelt figyelmet szentelünk az óvoda és a család kapcsolatára. Gyermekeink
keresztény nevelése csak akkor eredményes és hatékony, ha mindkét nevelési közegben
azonos erkölcsi normák, elvárások és szemléletmód hat a gyermekekre. A nevelő közösség
egymást kölcsönösen elfogadva, sajátos nevelői státuszukat tiszteletben tartva, egymással
szeretetteljes dialógust folytatva tesz tanúságot a keresztény élet-közösségről.
Az óvoda kapcsolata a családdal
Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. A
család továbbra is megmarad a gyermek elsődleges nevelőjének.
Az óvoda tehát nem vállalja át a családi nevelés feladatait, és nem pótolhatja az otthoni
keresztény nevelést,

de

a

gyermek

harmonikus

fejlődése

érdekében

folyamatos

együttműködésre törekszik a szülőkkel, a hitbeli fejlődés terén is. A kapcsolatok alakításában
az óvoda legyen a kezdeményező, és törekedjen jó kapcsolatok alakítására már a gyermekek
óvodába való beíratása előtt. Az óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait,
szokásait, az együttműködés során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a
segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait.
Az együttműködés formái:


Közvetlen és személyes kapcsolat a szülők és a nevelők között, aminek feltétele a
kölcsönös bizalom;



„A nevelés a szív dolga” Szülői Közösségen keresztül, amelyben a csoportok képviselői
vehetnek részt segítve az információáramlást, az óvodai életben való aktív részvételt;



Az óvodai életbe a nyílt napok alkalmával nyerhetnek betekintést a szülők, így jobban
megérzik, megértik az óvónő nevelői törekvéseit;



A gyermek életkörülményeiről és az otthoni nevelésről a családlátogatás során
tájékozódunk, amikor mélyebben megismerheti az óvónő a család szokásait, nevelési
elveit, felszínre kerülhetnek a gyermekekkel kapcsolatos problémák;



A szülői értekezletek adnak lehetőséget nevelési programunk bemutatására és az óvodai
élet aktualitásainak megbeszélésére;

63



A kapcsolattartás legszemélyesebb formája a fogadóóra, ahol a szülőknek lehetőségük
nyílik

gyermekük

fejlődésével

kapcsolatos

észrevételek,

problémák

személyes

megbeszélésére;


A közös élmények (pl.: ünnepek, kirándulások stb.) erősítik a szülő-gyermek-óvoda
kapcsolatát;



Játszónapok, foglalkoztató tevékenységek, nyíltnapok lehetőségének megteremtése;



Közös kulturális programok szervezése;



Zarándoklatok, kirándulások felkínálása;



Közös szentmisén való részvétel;



Az óvodát népszerűsítő egyedi programok megvalósítása.

Az óvónő a folyamatban:


Megteremti az oldott kapcsolatteremtés lehetőségét;



A gyermek érdekeit szem előtt tartva tart kapcsolatot a családdal, tapintatosan egyre
jobban a keresztényi nevelési és erkölcsi értékek felé irányítva a szülők figyelmét;



A katolikus óvoda megkívánja a szülőktől a felelősségteljes magatartást a televíziózással,
a videózással kapcsolatban is, hogy gyermekeiket ne tegyék ki romboló lelki hatásoknak;



A szülők és a gyermekek személyiségjogait tiszteletben tartja az óvónő.



Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt
(bölcsőde, és egyéb szociális intézmények), az óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat
intézményei,

gyermekjóléti

szolgálatok,

gyermekotthonok,

egészségügyi,

illetve

közművelődési intézmények) és az óvodai élet után (iskolák) meghatározó szerepet
töltenek be a gyermek életében.
Az óvoda kapcsolata az iskolákkal
Az iskolakezdéshez szükséges készségek és képességek kibontakoztatása, a tehetséges
gyermekek gondozása, felkarolása kiemelt feladatunk.
Gyermekeink a környezetünkben lévő általános iskolákba kezdik meg tanulmányaikat, ezért
igyekszünk az intézményekkel jó kapcsolatot kialakítani.(Klebelsberg Kunó Általános Iskola,
Gyermekek Háza, Máriaremetei Általános Iskola, Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus
Általános Iskola)
Gyermekeink többsége a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskolába
jelentkezik, hasonló lelkisége, értékközvetítése miatt. Igyekszünk felvenni a kapcsolatot az
elsős tanítónénikkel, s a velük való konzultáció, tapasztalatuk megosztása segíti a hatékony,
iskolára való felkészítő munkánkat,
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Minden év tavaszán elvisszük a nagycsoportos gyerekeinket az Ökumenikus iskola első
osztályaiba, ahol részt vesznek egy tanítási órán. Itt óvodásainkat játékosan bevonják az óra
menetébe.
Az iskolák által meghirdetett rendezvényekre lehetőség szerint elmegyünk. Az iskolák
bemutatkozó tájékoztatóival időben megismertetjük a szülőket.
Egyéb kapcsolataink







A hátrányos helyzetű családoknak tapintatosan nyújtunk segítséget, akár nevelési
kérdésekben, akár segélyek vagy étkezési támogatások formájában, az
Önkormányzattal, Családsegítő Szolgálattal egyeztetve, megbeszélve.
A Kerületi Szakszolgálat segítségét kérjük az iskolaérettség megállapításához, ha
az óvodapedagógus, vagy a szülő ezt igényli
Szükség szerint a szülő bevonásával Szakértői Bizottsághoz irányítjuk a
gyermekeket.
A II. kerületi Tankerület vezetőjével
Az Utazó Gyógypedagógiai Hálózattal
A kerületi önkormányzati óvodákkal közös szakmai továbbképzésekbe való
bekapcsolódással.

10. A NEVELÉSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ
SZÜKSÉGES, A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS
FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE.
Eszközök, felszerelések

Mennyiségi mutató

Megjegyzés

csoportonként 1

4 csoportszoba van:

I. Helyiségek:


csoportszoba

(Búza, Szőlő,
Szivárvány, Csillag)


tornaszoba

óvodánként 1

van



logopédiai foglalkoztató,

óvodánként 1

orvosi szobával együtt
egyéni fejlesztő szoba



játszóudvar

óvodánként 1

van



óvodavezetői iroda

óvodánként 1

van



óvodatitkári iroda

óvodánként 1

van



nevelőtestületi szoba

óvodánként 1

nincs
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orvosi szoba

óvodánként 1

logopédiai foglalkoztatóval
együtt



gyermeköltöző

csoportonként 1

van



gyermekmosdó, WC

csoportonként 1

van



Kiszolgáló helyiségek:



felnőtt öltöző

épületenként 1

van



elkülönítő szoba

óvodánként 1

van



melegítőkonyha

óvodánként 1

van



felnőtt mosdó

épületenként 1

van



felnőtt WC

épületenként 1

van



egyéb raktár

óvodánként 1

nincs



szertár

épületenként 1

van

II. Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai
1. Csoportszoba


óvodai fektető

gyermeklétszám szerint 1

van



gyermekszék

gyermeklétszám szerint 1

van



gyermekasztal

gyermeklétszám

van

figyelembevételével


fényvédő függöny

ablakonként

van



szőnyeg

csoportonként

van



játéktartó szekrény

csoportonként 2

van

valamennyi gyermekágy

van

vagy polc


fektető tároló

tárolásához szükséges
mennyiség


élősarok szekrény

csoportonként 1

van



hőmérő

csoportonként 1

van



óvodapedagógusi asztal

csoportonként 1

van



felnőtt szék

csoportonként 1

van



eszköz-előkészítő asztal

csoportonként 1

van
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textiltároló szekrény

csoportonként 1

van



edény- és evőeszköz-tároló csoportonként 1

van

szekrény


szeméttartó



2. Tornaszoba



tornapad

2

van



tornaszőnyeg

1

van



bordásfal

2

van



óvodai többfunkciós mászó

1

van

csoportonként 1

van

3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba


tanulási képességet

nevelési programban

fejlesztő eszközök

foglaltak szerint



tükör

1

van



asztal

1

van



szék

2

van



szőnyeg

1

van

4. Játszóudvar


kerti asztal

1

nincs



kerti pad

2

nincs



babaház

1

van



udvari homokozó

1

van



takaróháló



mozgáskultúrát,

homokozóként

nincs
van

mozgásfejlődést segítő,
mozgásigényt kielégítő
eszközök

5. Óvodavezetői iroda
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íróasztal és szék

1-1

van



tárgyalóasztal

1

van



szék

2

van



telefon

1

van



könyvszekrény

1

van



iratszekrény

1

van

6. Óvodatitkári iroda


asztal

felnőtt létszám

van

figyelembevételével


szék

felnőtt létszám

van

figyelembevételével


iratszekrény

2

van



számítógépasztal és szék

1-1

van



telefon

1

van



fax

1

van



számítógép, nyomtató

1

van



könyvtári dokumentum

1000

van

8. Orvosi szoba


berendezése, felszerelése a 26/1997 (IX.3.) NM rendelet előírásai szerint

9. Gyermeköltöző



öltözőrekesz

gyermeklétszám

ruhatároló fogas

figyelembevételével

öltözőpad

gyermeklétszám
figyelembevételével

10. Gyermekmosdó, WC
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van

van



törülközőtartó

gyermeklétszám

van

figyelembevételével


falitükör

mosdókagylónként

van



hőmérő

helyiségenként

van



rekeszes fali polc

gyermeklétszám

van

fogmosótartó

figyelembevételével

III. Tisztálkodási és egyéb felszerelések


egyéni tisztálkodó-szerek

létszám szerint 1

van

(fésű, fogkefe, fogmosópohár)


tisztálkodó-felszerelések

mosdókagylónként 1

van



fésűtartó

csoportonként 1

van



törülköző

létszám szerint 3-3

van



abrosz

asztalonként 3

van



takaró

gyermekenként 1

van



ágyneműhuzat, lepedő

gyermekenként 3

van

IV. A felnőttek munkavégzéséhez szükséges eszközök


szennyesruha-tároló

óvodánként 1

van



mosottruha-tároló

óvodánként 1

van



mosógép

óvodánként 1

van



vasaló

épületenként 1

van



vasalóállvány

épületenként 1

van



szárítóállvány

épületenként 1

van



takarítóeszközök

épületenként 1

van



kerti munkaeszközök,

óvodánként 1-1

van

szerszámok


hűtőgép

épületenként 1

van



porszívó

épületenként 1

van
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V. A nevelőmunkát segítő játékok és egyéb eszközök
1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként)




különféle játékformák

gyermeklétszám

van, folyamatos

eszközei

30%-ának megfelelő m.

pótlás

mozgáskultúrát

gyermeklétszám

van, folyamatos

mozgásfejlődést segítő

figyelembevételével

pótlás

éne, zene, énekes játékok

gyermeklétszám

van, folyamatos

eszközei

figyelembevételével

pótlás

anyanyelv, kommunikáció

gyermeklétszám

van, folyamatos

fejlesztésének eszközei

30%-ának megfelelő m.

pótlás

értelmi képességet,

gyermeklétszám

van, folyamatos

kreativitást fejlesztő

30%-ának megfelelő m.

pótlás

ábrázoló tevékenységet

gyermeklétszám

van, folyamatos

fejlesztő eszközök

figyelembevételével

pótlás

környezet megismerését

gyermeklétszám

van, folyamatos

segítő eszközök

figyelembevételével

pótlás

munka jellegű

gyermeklétszám

van, folyamatos

tevékenységek eszközei

30%-ának megfelelő m.

pótlás

eszközök




eszközök




2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök


videó

óvodánként 1

van



televízió

óvodánként 1

van



magnetofon

csoportonként 1

van



diavetítő

csoportonként 1

van



vetítővászon

épületenként 1

van



hangszer (pedagógusoknak) óvodánként 1



hangszer (gyermekeknek)

gyermeklétszám
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van
van

30%-ának megfelelő m.


egyéni fejlesztést

gyermeklétszám

szolgáló

30%-ának megfelelő m.

van

speciális felszerelés

VI. Egészség- és munkavédelmi eszközök


mentőláda

óvodánként 1

van



gyógyszerszekrény

óvodánként 1

van



munkaruha (dajkák)

vonatkozó törvények

van, folyamatos

szerint

pótlás

védőruha (konyhás,

vonatkozó törvények

van, folyamatos

udvaros)

szerint

pótlás



formaruha(óvónők)

belső szabályzat szerint

van



tűzoltó készülék

tűzvédelmi szabályok szerint

van
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11. ÉRVÉNYESSÉGI NYILATKOZAT
A helyi nevelési program érvényességi ideje: 4 év.
Hatályba lépésének ideje: 2015. augusztus 24.
LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
A programot elfogadta: A nevelőtestület
Egyetértését nyilvánította: A nevelőtestület
Dátum: 2015. augusztus 24.
Aláírás:

Egyetértését nyilvánította
a szülők képviseletében:

Dátum:
Aláírás:

Jóváhagyta:

Fenntartó:
Dátum:
Aláírás:
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