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OVODAI NEVELESI PROGRAM SZAKERTOI
 
VELEMENYEZESE
 

---------------------;------------
Intezmeny: BAROSS OVODA KINDERGt\RTEN BAROSS OVODA 
Intezmenyvezet6: Belteczkyne Szende Hilda 

- ----- - ----~-------------------

Az ovodai nevelesi program torvenyi es jogszabalyi hattere: 

•	 A tObbsz6r m6dositott 1993. e\ i LXXIX. tOrveny a k6zoktatasr6l vonatkoz6 
paragrafusai 

•	 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelesi-oktatasi intezmenyek muk6deser6l 
•	 1997. evi XXXI. tOrveny a Gyermekek vedelmer6l es a gyamligyi igazgatasr6l 

•	 1991. evi LXIV. t6rveny altaI elfogadott, a Gyermekek jogair6l sz6l6 1989. evi New 
York-i egyezmeny 

•	 A m6dositott 1993. evi LXXVII. tOrveny a nemzeti es etnikai kisebbsegek jogair61 

•	 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbseg 6vodai nevelesenek 
iranyelve es a Nemzeti, etnikai kisebbseg iskolai oktatasanak iranyelve kiadasar6l 

•	 1/1998. (VII. 24.) OM rendelet a K6zoktatasi intezmenyek k6telez6 eszk6zeinek es 
felszereleseinek jegyzeker6l 

•	 2/2005. (III. 1.) OM sz. rendelet a sajatos nevelesi igenyu gyermekek, tanu16k 6vodai 
nevelesenek, iskolai oktatasa iranyelveir6l es a Sajatos nevelesi igenyu tanu16k iskolai 
oktatasanak iranyelve kiadasar6l 

•	 255/2009. (XI. 20.) Kormanyrendelet az Ovodai neveles orszagos alapprogramjanak 
kiadasar6l 

•	 Az intezmeny helyi nevelesi programja 

Az intizmeny helyi neveLesi programjlit megvizsgliltam, es a Kozoktatlisi torveny 44. § (1) 

bekezdeseben megfogalmazott jogosultsligom alapjlin adom ki szakhtifi velemenyemet. 

Szakertoi adataim: Farkasne Egyed Zsuzsanna - k6zoktatasi szakert6 
Szakert6i igazolvany szama: 013434-02 

Szakteriilet: 6vodai neveles, tantigyigazgatas, szervezet es min6segfej lesztes, 
pedag6giai ertekeles, sajatos nevelesi igenyu gyermekek 6vodai nevelese es tanu16 
iskolai nevelese es oktatasa,integralt neveles es oktatas, hatranyos helyzetu 
gyermekek, tanu16k integralt oktatasa, egytittnevelese, uni6s (k6z6ssegi) palyazatiras 
es projektmenedzsment 

Szakirany: intezmenyvezetes, pedag6giai program tartalma es megva16sitasa 
Lakhely: 1063. Budapest, Szinyei M. P. u. 17. 
Telefon: 06 (20) 823 1705 
E-mail: egyedzs(a).gmail.com 
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BEVEZETES 

A "BAROSS 6VODA" "JATEK - EGESZSEGES ELETMODRA NEVELES 
KULSO VILAG TEVEKEA'Y MEGISMERESE" alcimet visel6 

helyi nevelesi programjat szakvelemeny keszitese celjab61 a Pesterzsebet 
Onkormanyzata (1201" Budapest XX. Kos'luth ter 1.) megbizasab61 vizsgaltam. 

A Kormany 255/2009. (XI. 20.) rendeletevel m6dositotta az Ovodai neveles orszagos 
alapprogramjat, amit a 137/1996. (VIII. 28.) Kormanyrendeletben szabalyozott. Ennek 21. § 
(1) bekezdese ertelmeben az 6vodaknak feltilvizsgalt nevelesi programjukat el6sz6r a 
2010/2011. 6vodai nevelesi evben kell alkalmazniuk. 

A szakert6i velemeny az intezmeny nevel6testlilete es a sztil6i szervezet kepvisel6je 
altai elfogadott nevelesi program alapjan Kesztilt, melyet az intezmeny fenntart6ja juttatott el 
szamomra a j6vahagyas el6tti szakert6i velemenyezes celjab61, melyet a k6zoktatasr61 sz616 
1993. evi LXXIX. t6rveny 44. § (1) bekezdese ir el6. 

44. § (1) A nevelesi-oktatasi intizmenyben a nevelO es oktato munka nevelesi, illetve 
pedagogiai program szerint folyik. A nel'elesi, illetve pedagogiai programot a nevelotestiilet 
fogadja el, es a jenntarto jovahagyasaval va!ik ervenyesse. A fenntarto a nevelesi program 
es a pedagogiai program jovahagyasa elott kOteles az adott intizmenytipusnak megfelelo 
szakteriileten eljarni jogosult kozoktatasl szakerto velemenyet beszerezni. 

A k6zoktatasr61 sz616 t6rveny el6irja a nevelesi programok tartalmat. 

47. § Az ovoda nevelesi programja tartalmazza: 

a) az ovoda nevelesi alapelveit. celkitiizeseit,
 
b) azokat a nevelesi feladatokat tevekenysegeket, amelyek biztositjak a gyermek
 
szemelyisegenek jejlodeset, koziJssegi Metre torteno felkesziteset, a szocia!isan
 
hatranyos helyzetii gyermekek diflerencialt fejleszteset, fejlodesenek segiteset,
 
c) a gyermek- es ifjusagvedelemmel osszefiiggo pedagogiai tevekenyseget,
 
d) a sZiilo, a gyermek. a pedagogus egyiittmiikodesenek formait, tovabbfejlesztesenek
 
lehetosegeit,
 
e) nemzeti vagy etnikai kisebbsegi ovodai nevelesben reszt vevo ovoda eseten a
 
kisebbseg kulturajanak es nyelwinek apolasaval jaro feladatokat,
 
j)
g) a nevelesi program vegrehajta.l,ahoz sZiikseges, a nevelO munkat segito eszkozok es
 
ftlszerelesek jegyzeket.
 

Az ovoda nevelesi programja a fenntarto jovahagyasaval valik ervenyesse! 
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A NEVELESI PROGRAM ERTEKELESE 

Az 6vodai nevelesi program feHilv 1zsgalatamil figyelembe vettek az alapit6 okiratban 
megjelolt szakfeladatokat. 
A kiegeszitest ugy keszftettek eL hogy a program harom egyseges szerkezeti reszet 
meg6riztek. 

1. A tobbsegi gyermeknek elkeszitett program. 

2. Sajatos nevelesi igenyu gyermeke kiegeszit6 program 

3. Nemet nemzetisegi nevelesi program (magyar es nemet nyelven. 

A nevel6kozosseg es a sziH6k szamara ez olyan szakrnai forras, gyujtemeny, amely 
alapjan az 6vodar6L az ott foly6 nevelesr61 teljes es hiteles kepet kapnak. 

1. ALAKI FORMAl MEGFELELES 

1.	 Szerepel a dokumentumon OM-azonosit6. 
2.	 Az alapit6 okiratban meghatarozott feladatok megjelennek a programban. 
3.	 Szerepel 

•	 a keltezes, 
•	 megtalalhat6, je16lt az intezmenyvezet6 alafrasa, a belyegz61enyomat 
•	 az alkalmazotti kozosseg kepvise16jenek, a program elfogadasanak hitelesit6 

alairasa, 

Ezzel a neve16testillet jogainak ervenyesiilese a torvenyessegnek megfele16, tovabba eleget
 
tettek:
 
Kt. 19. § (1) h): A pedag6gus joga es kdtelessege, hogy a nevelotestulet tagjakent reszt
 
vegyen a nevelesi program fervezeseben es ertekeleseben.
 
Kt. 57. § (1) a) A nevelotestulet ddntesi jogkdrebe tartozik a nevelesi, illetve pedag6giai
 
program, is m6dosftasanak e(fogadasa.
 
A ddntesrol keszult jegyzokdnyv rdgzftette a szUkseges adatokat, tenyeket: 11/1994. (VI 8.)
 
MKM rendelet 4. sz. Melleklet: 9.
 
Jegyzokdnyvet kell keszfteni, ha a nevel5testulet az intezmeny miikddesere, a gyermekekre,
 
vagy a nevelO-oktat6 munkara vonatkoz6 kerdesekben hataroz, helyet, idot jelenlevok szamat,
 
never (jelenleri fv) nyilatkozatait a szavazasi eljaras szabalyair61 sz616 megallapodast a
 
ddntes tenyet (hatarozat) a jegyzokdnyvvezeto es egy vegig Jelen leva nevel6testUleti tag
 
~16frasat, az intezmeny belyegzolenyomatat.
 

•	 az egyetertesi / velemenyezesi jogot gyakor16k (sziil6i kepvise16) alaffi:lsa. 
•	 Egyetertesi / velemenyezesi jogot gyakor16 kisebbsegi onkorrnanyzat alafrasa 

4. Rendelkezik hatalyar61, 
•	 a hatalybalepes id6pontjar61 
•	 kozzetetelr61, nyilvanossagra hozasr61. 

Ezzel eleget tettek a Kt. 44. § (2) A nevele'ii programot nyilvanossdgra kell hozni . 11/1994. 
(VI8.) MKM rendelet 8. § (1): az 6voda a nevelhi programjat oly m6don kdteles elhelyezni, 
hogy azt a szulok szabadon megtekinthessek. 
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IL GYERMEKKEP, OVODAKEP 

Az Ovodai neveles orszagos alapprogramjanak iranye1vei es a Kozoktatasi tOrveny e1varasai 
az 6voda helyi nevelesi programjaban hamlOnizaInak. 

Tartalmi elemei kovethet6ek. reszletesen kidolgozottak, jogszabalynak megfele16ek. 

Kt. 8. § az ovodai neveles szakaszanak alapelveil megerositi az Ovodai neveles orszagos 
alapprogramja. 4 § (1) bekezdeseben. 10 § (1)-(2) bekezdeseben, es 13. §-ban foglaltakkal 
valik teljesse! 

A Kt. 47. § Az 6vodai nevelesi program tartalmi szabaIyozasa ertelmeben megjelenik benne a 
pedag6giai alape1vek koztil 

1.	 A gyermek nevelese els6sorban a csalad joga es kotelessege. 
2.	 Ervenyeslil az 6vodapedag6gusok pedag6giai es m6dszertani szabadsaga, ugy, hogy 

az intezmeny kornyezettudatos neve16i arculata kertil e16terbe. 
3.	 Ervenyeslil ezen a tertileten a cselekveshez kotOtt ismeretszerzes, az innovativ 

pedag6giai tOrekvesek a termeszet szeretetere nevelesben. 
4.	 Megjelenik a gyermeki szemelyiseg teljes kibontakoztatasara tOrekves, biztositott az 

egyen16 hozzaferes, az emberi jogok es a gyermeket megillet6 jogok, alapvet6 
szabadsagok tiszteletben tartasa. 

5.	 Hangsulyozott 6vodai nevelesiik gyermekkozpontusaga, a befogad6 jellege. 
6.	 Meghatarozzak annak m6djat, hogyan ervenyesitik azt, hogy a gyermeket - mint 

fej16d6 szemelyiseget gondoskoctas es klilonleges vedelem illeti meg. 
7.	 Elismerik, hogy a gyermek fe]16d6 szemelyiseg, ezert eletkoronkent (eletkori 

szakaszonkent) es egyenenkent vaItoz6 testi es lelki sZiiksegletei vannak, amit a 
csoportok kialakitasakor figyelembe vesznek. 

8.	 E16segiti a nemek tarsadalmi egyen16segevel kapcsolatos e16iteletek lebontasat. 
9.	 Ertekkozvetites, az onazonossag meg6rzese a nemet nemzetiseg nyelvenek es 

kulturajanak apolasa, a hagyomany6rzes er6sitese atOrokitese 
10. Az 6vodai integraci6s program IPR, amiben kieme1ked6 szerepe kap a 

szemelyisegfejlesztes, tehetseggondozas, felzark6ztatas 

Lenyeges -OJ eleme, hogy rogzitik mindharom programelemben, hogy egymas mellett 
r'parhuzamosan folytathatnak tevekenyseget a gyermekek. 

Meghatarozott a programokban az ovoda funkci6ja, celja, alapelvei, feladatok a 
gyemlekeknek es az 6vodapedag6gusoknak. 

Ez a barmas rendszer figyelhet6 meg minden alaptevekenyseg megfogalmazasakor. 

SZEM~LYIFELTETELEK 

A 255/2009. (XI. 20.) Kormanyrendelet kiemelten hangsulyozza, hogy az 6vodai neveles 
kulcsszerep16je az 6vodapedag6gus. Ez a programban vegig vezerfonalkent jelenik meg. 

Az 6voda 11.5 6rat tart nyitva, a Kt. 1. sz. Mellekletben meghatarozott alkalmazottak 
felsorolasa megfe1el a tOrvenyi e16irasnak. 
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A ket eptiletben mukodik az 6voda. az 6vodai esoportok szama 3/6 
Az a1apit6 okirat szerint az intezmeny gyermek1etszama maximum 225 [0. 

1)	 A esoportok szervezesenek e1veive11ehetoseget teremtenek arra, hogy a sztilok igenye, 
(nemzetisegi neve1es) es az 6vodaba jar6 gyermekek osszetetele szerint alakitsak. 
Els6sorban azonos korosztalyb61 tev6dnek ossze a esoportok, de szlikseg szerint 
vegyes eletkoru esoport is alakulhat. Az 6vodapedag6gusok felmeno rendszerben a 
(nemet nemzetisegu ketnyelvu veg.lettseggel) vezetik a esoportokat. 

2)	 A esoportok kialakftasanal figyelembe veszik a gyermekek eIetkorat, a 
gyermekkozosseg szoeia1is hatteret, a szli16k igenyeit, az 6vodapedag6gusok 
veIemenyet. 

3) A Wrvenyi e16frasoknak megfele16en helyezik el az S1\TI-s, HHH-s, a HH-s es a mas 
etnikumu es a migrans gyermekeket. 

4) Az 6vodapedag6gusok a esoportokban heti valtasban dolgoznak. A dajkak 
segftotarsak, partnerek az 6vodai neve1esben. 

5) A min6segi munka erdekeben figyelemmel kfserik a munkaid6 es a feladatok 
osszhangjM. Mindenki rende1kezik szakiranyu vegzettseggel. 

6)	 Megfogalmazott, modellt. mintat jelentet6 a gyermek szamara az 6vodapedag6gusok 
es a mukodest segfto nem pedag6gus alkalmazottak munkajanak osszehangoltsaga 
kommunikaei6ja, banasm6dja. 

7)	 Ktilon programot alkottak az a1aesonyabb fejlettsegi szinten a1l6, erzekszervi, erte1mi 
vagy mozgasserlilt, hMranyos helyzetu, halmozottan hMranyos helyzetu gyermekek 
nevelese eeljab61. A speeialis ismereteket, sajatos Wr6dest igeny16k szamara 
megfelelo szakemberek (pszieho16gus, logopedus gy6gypedag6gus) kozremukodeset 
veszik igenybe. 

TARGYIFELTETELEK 

255/2009. (XI. 20.) Kormanyrendelet targyi feltetelek megletet frja elO. 

Ktv. 47. § g) A nevelesi program w!grehajtasahoz sZii!w!ges, a nevel6munkcit segft6 eszkdzdk 
es Jelszerelesek jegyzekit mintaszeriien csatoltak. Kiildn elkeszfteUek a nemzetisegi neveleshez 
es az integraci6s neveleshez az eszkdzlistat. amely tartalmazza a specialis igenyeknek 
megfelel6 eszkdzdk sorozatat. 

A 103. § (2) ertelmeben nines akadalya annak, hogy a fenntart6 elfogadja a nevelesi 
programot. 

Az 6voda rendelkezik a helyi nevelesi program megva16sitasahoz szlikseges targyi 
feltetelekkel. 

1.	 Az 6voda eplileteit, udvarait, kertjet. berendezeset oly m6don alakitottak ki a lefrtak 
alapjan, hogy 

•	 szolgalja a gyermekek biztonsag<it, kenyelmet, megfele1 testmeretliknek, 
•	 biztositsa egeszseglik megorzeset, fejlodeset 
•	 lehet6ve teszi a mozgas- es j<itekigenylik kielegfteset 
•	 a speeialis feladatokat 

2.	 A targyi felszereleseket, ame1yeket a gyermekek hasznalnak, szamukra hozzaferhet6 
m6don es a gyermekek biztonsagara figyelve helyezik el. 
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3.	 Az 6voda egyidejuleg biztositja a megfele16 munkakornyezetet az 6vodai 
munkatarsaknak. lehet6seget teremtenek a sztil6k fogadasara mindket eptiletben. 

III. AZ 6VODAI NEVELES FELADATAI 

Teriiletei: 
1.	 egeszseges eletm6d. 
2.	 erzelmi neveles, szocializaci6. 
3.	 anyanyelvi neveles 

(A nemet anyanyelvi neveIesfejlesztisenek lehetosege kiilon programban szerepel 
4.	 ertelmi neveles 

Lenyeges elemei: 
•	 celok megfogalmazasa. 
•	 az 6vodai neveles feladata 
•	 a fej16dest e16segit6 tenyez6k 
•	 a kornyezet vedelmenek meg6vasanak szokas-atalakitasa 
•	 varhat6 eredmenyek 6vodaskor vegere 

Az Ovodai nevehis orszagos alapprogramjanak tartalmat vettekfigyelembe: 
•	 a gyermeki szemelyiseget. az elfogadast, a tiszteletet, a szeretetet, a megbecstilest es a 

bizalmat, 
•	 a nevelessel lehet6ve teszik es scgitik a gyermek szemelyisegfej16deset, a gyermek 

egyeni keszsegeinek es kepessegeinek kibontakoztatasat, 
•	 az 6vodai nevelestikben alkalmazott pedag6giai intezkedesek a gyermek 

szemelyisegehez igazodnak. 

Gondoskodnak: 
•	 a gyermeki sztiksegletek kielegiteser61, 
•	 az erzelmi biztonsagot nyujt6 derus, szeretetteljes 6vodai legkorr61, 
•	 megteremtik a testi, a szocialis es az ertelmi kepessegek egyeni es eletkor-specifikus 

alakitasanak feltetelet, 
•	 a gyermeki kozossegben vegezhet6 sokszinu - az eletkornak es fejlettsegnek 

megfele16 -	 tevekenysegekr61, 
- ktilonos tekintettel a massal nem helyettesithet6 szabad jatekr61, 

•	 a gyermek testi fej16desenek e16segiteser61, gondozasa, testi sztiksegletei, 
mozgasigeny kielegiteser61, 

•	 az egeszseges eletm6d, a testapolas, az etkezes, az oltozkodes, a betegsegmege16zes es 
az egeszsegmeg6rzes szokasainak alakitasar61, 

•	 az egeszseges es biztonsagos kornyezet es a kornyezet vedelmer61 es meg6vasahoz 
kapcso16d6 szokasok kialakitasar61, 

•	 az anyanyelvi neveles valamennyi tevekenysegi forma kereteben megva16sitand6 
Ieladatar61, 

•	 a gyermek erdek16desere. kivancsisagara, valamint meglev6 tapasztalataira, 
elmenyeire es ismereteire epitett ertelmi nevelesr61, 

•	 a szocializaci6 biztositasar61 (magatartas erzelmi vezereltsege, kozos elmenyek 
biztositasa, erkolcsi tulajdonsagok es az akarat fej16desenek segiteser61). 
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IV. AZ 6VDDAI ELET MEGSZERVEZESENEK ELVEI 

ELEMEI 
1. Az ovodapedagogusi modell (19 f6) 
2. Dajka modell (12 1'6) 

a)szeretet 
b) kiegyensulyozottsag 
c) odafordulas 
d) elfogadas 
e) gyermeki jogok tiszteletbe tartasa 
d) szakmaisag 

Dolgozo megnevezese Letszam 
Ovodapedagogus 19 
Neveh~st segit()k 12 
Gazd. Oi. - O\odatitkar 1 
Kertesz-karbantarto 1 
4 oras Gondnok 1/2 
4 oras dajka 1/2 
Osszesen 34 

A neve16testtilet es alkalmazotti kor egytittmukodeset, a kozos gondolkodast a 
gyermekneveles hatekonysaganak fokozasa erdekeben a bevalt es uj korszeru formakkal 
mukodtetik: 
Ovon6i esetmegbeszelesek 
Hospitalasok 
Egyeni fejlesztesi tervek keszitese, elemzese 
Fejleszt6 munkakozosseg 
MIP Team mukodtetese 
Munkakozossegek mukodtetese 
Dajka tovabbkepzes szervezese 

AZOVODAI ELET MEGSZERVEZESE 
Az ovoda teljes nyitvatartasi idejeben a gyermekekkel torten6 foglalkozasok mindegyiket 

rovodapedagogus iranyitja. 
A gyermekek eletet, tevekenysegeit celtudatosan alakitottak ki es szervezik 
A gyermekek egeszseges fej16desehez, fejlesztesehez a napirend, a heti rend megteremti a 
lehet6segeket, a megfele16 id6tartamu parhuzamosan vegezhet6 differencialt tevekenysegek 
tervezesevel, szervezesevel. 
A napirend igazodik a ktilonboz6 tevekenysegekhez, es a gyermekek egyeni sztiksegleteihez, 
valamint tekintettel van a helyi szokasokra, igenyekre. 
A rendszeresseg az ismetl6desek erzelmi biztonsagot teremtenek a gyermeknek A jo 
napiren.det a folyamatossag, es rugalmassag jellemzi. Fontos a tevekenysegek kozotti 
harmonikus aranyok kialakitasa, szem e16tt tartva a szabad jatek kittintetett szerepet. 
A csoport napirendjet es heti rendjet az ovodapedagogus alakitja ki ugy, hogy a gyermek 
fejlettsegi szintjenek megismerese utan a fokozatossag es tervszeruseg elveit tartjak szem 
e16tt. 
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AZ 6VODA KAPCSOLATAI 

Kidolgozott a kapcsolatartcis 

• a sziilokkel 
• a Nemet Nemzetisegi Dnkormanyzattal 
• a Del- pesti Regia intezmenyeivel 

V. AZ OVODAI ELET TEVEKENYSEGI FORMAl 
AZ OVODAPEDAGOGUSOK FELADATAI 

Szabad jatekmll megfogalmaztak a kovetkezo terlileteket: 

• celja 
• az ovodapedagogu~ jatekbeli szerepe, 
• a jatek elsodlegessegenek biztositasa 
• megfelelo hely biztositasa 
• a jatek felteteleit 
• a jatek tartalmi elemeit 
• jatekfajtakat 
• a sztiloi szemleletformaIast 
• udvari jateklehetosegek, 
• varhato eredmenyt ovodaskor vegere 

Az ovodai tevekenvsegek 
• VERS, MESE 
• ENEK , ZENE , ENEKES JATEK 
• RAJZOLAS MINTAzAs KEZIMUNKA 
• MOZGAS 
•	 KOLSO VLAG TEVEKENY MEGISMERESE
 

TERMESZETVEDELEM
 
• MATEMATIKAI TAPASZTALATSZERZES 
• MUNKA JELLEGU TEVEKENYSEGEK 
• A TEVEKENYSEGBEN MEGVALOSULO TANULAs 

A tevekenysegek tartalmilag kidol/?ozottak
 
minden esetben meg(ogalmazzak
 

• a celokat, 
• feladatokat, 
• varhato eredmenyek ovodaskor vegere 

Ktilon fejezetben targyaltak a FEJLODES JELLEMZOIT OVODAsKOR VEGERE 

Kitertek az iskolakezehez szukseges testi. lelki, szociaIis erettseg fontossagara 

Ktilon fejezetben targyaltllk: 

• a program dokumentum rendszeret 

• a gyermekvedelmi feladatokat 

• a program ertekeleset 
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Ezekr6l a fejezetekr6l kimondhat6, hogy kortiltekint6en a helyi sajMossagot 

figyelembevev6en a sztil6k, gyermekek, 6vodapedag6gusok jogait tiszteletben tartva 

terveztek meg. 

VI ONALLO PROGRAMOT ALKOTTAK AZ OVODA SAJATOS 
FELADATAIROL 

A) Nemet nyelvi neveles, fejlesztes 

Helyi Ovodai Nevelesi Programot az Ovodai Neveles Orszagos Alapprogramjanak
 
iranyelvein alapul, figyelembe veve, tovabba a "A nemzeti es etnikai kisebbseg 6vodai
 
nevelesenek iranyelve" 32/1997.(X.l.5.)MKM rendeletben e16irt nyelvi celokat es feladatokat
 
figyelembe veve keszitettek el a kiegesziteslil a nemet nemzetisegi programot.
 

Ezzel a kovetkez6 jogszabalynak, igenyeknek kivantak eleget tenni.
 
Az 1993.evi LXXVII. tCirveny VI. fejezete (a nemzetisegi es etnikai kisebbsegek jogair6l
 
sz6l6) adta a lehet6seget mely a kisebbsegek MiivelOdesi es Oktatasi Onigazgatasar61
 
intizkedett.
 
A nemzetisegek kozoktatasa resze a magyar kozoktatas rendszerenek.
 

Pesterzsebeten 1995-ben alakult meg a Nemet Kisebbsegi Onkormanyzat, mely els6
 
feladatanak a nemet nemzetisegi neveles-oktatas beinditasat tekintette.
 
Az 6voda a nemet nemzetisegi nevelest ,1 jMekos nyelvtanitas hagyomanyos alapjaira epitve
 
fejlesztette ki a programot.
 
Tartalmi es formai elemei azonosak az 6voda programjaval.
 
A ketnyelvu neveles hangsulyozott szerepet kap, fOleg a hatekonysag tekinteteben.
 

Fontosnak tartjak a ket nyelv elktiloniteset!
 
Kerlilik a forditasszenl helyzeteket.
 
Kijelentik, hogy nem terhelik tul a gyermekeket a ket nyelvre va16 valtogatassal.
 
A ket nyelvet lezart nyelvi egysegben, egymast6l elktilonitve kozvetitik az
 
6vodapedag6gusok.
 
Az 6v6k modellnyujt6 magatartasanak legfObb jellemz6je (a gyermeket elfogad6 magatartasa
 
mellett), a mintaszenl beszed, a j6 kiejtes. a nyelv biztonsaggal va16 alkalmazni tudasa.
 

,.., 
Ktilon erteke a programnak a mar emlitett szemelyi es targyi feltetel biztositasa!
 

Mindharom csoportban nemet nemzetisegi diplomaval es felsOfoku nyelvvizsgaval
 
rendelkez6 6vodapedag6gusok dolgoznak.
 
Fogadjak a migrans gyermekek is, feladatuk annak a feltetelnek eleget tenni, hogy
 
megismerhessek egymas kulturajat.
 

Kijelentik, a nemzetisegi csoportokban nevelked6 gyermekek fogekonyak mas nepek
 
kultunijanak megismeresere. mivel 6k 6vodaba erkezeslik els6 napjM6l ket nyelvvel es ket
 
kulturaval ismerkednek.
 

Targyi feltetelek elemei
 
Termeszetes szemleltet6 eszkozok
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"Mivel a gyermekek utanzas utjan sajatitjak el a nyelvet, ezert az 6v6n6 mintaszerii beszede a
 
legfobb termeszetes szemlelteto eszkdz. ..
 
A gyermekek megfigyelik az 6v6n6i beszedet, az azt k6vet6 mimikeit, gesztust, a
 
beszedviselkedest, a beszed dallamat a beszedtemp6t, a kiejtest es azt pr6baljak utanozni.
 

Nyomtatott, kepi eszkozok
 

A szemleltetessel kisert mesemondas a nyelvi fejlesztes folyamataban a mesekre va16
 
odafigyelest segiti. Novekszik a beszedkedviik, fej16dik fantaziajuk.
 

Audiovizualis eszkozok
 

Ezt a programot nemet nyelven is elkeszitettek.
 

B) Sajatos nevelesi igenyii gyermekek integralt neveIeserol es fejleszteserol. 

Kt. 8B § (3) figyelembe veszik a sajeitos nevelesi igenyii gyermekek nevelesenek iranyelveit. 
137/1996. (VIII. 28.) figyelembe veszik a sajeitos nevelesi igenyii gyermekek iranyelveit. 
Kt. 50. § a) A sajatos nevelesi igenyu gyermekek ovodai nevelese eseten az ovoda nevelesi 
programja tartalmazza a sajatos nevelesi igenybol eredo hatranyok csdkkenteset szolgalo 
specialis fejleszto tevekenyseget. 

A program elemi azonosak az e16z6ekkel. 
A specialis feladatok kidolgozottsaga mintaszerii 
A szemelyi feltetelek megfele16ek 
Az eszkozellcitottsag j6. 

VII. OSSZEGZES 

A nevelesi program tartalmilag es formailag megfelel a Kozoktatasi tOrveny 
e16irasainak (Kt. 47. §) es a 255/2009. (XI. 20.) Kormanyrendelettel m6dositott az Ovodai 
neveles orszagos alapprogramjanak kiadasar61 sz616 137/1996. (VIII. 28.) 
Kormanyrendeletnek. 

,.. Tartalmazza a fenntart6nak az Alapit6 okiratban az intezmeny szamara meghatarozott 
1feladatait. 

Tartalmazza Kt. 47.§ a) b) c) d) e) g) pontjaiban meghatarozott elemeket, es 
megfelel a 255/2009. (XI. 20.) Kormanyrendelettel m6dositott az Ovodai neveles orszagos 
alapprogramjanak kiadas:ir61 sz616 137/1996. (VIII. 28.) Kormanyrendeletnek. 

A nevelesi program szakmai koncepci6ja elmeletileg megalapozott, gyakorlati 
kivitelezese peldaertekii. 

A program alkot6i kovettek a korszerii pedag6giai, pszicho16giai, metodikai elveket, 
ennek megfelel6en kidolgozott az 6voda nevelesi rendszere, melynek elemei a 3-7 eves korU 
gyermekek eletkori sajeitossagaira eplilnek. figyelembe veszik az egyeni fej16desi iitemet. 

Az 6vodanak sajatos arculatanak megfelel6en alprogramokat keszitettek. 

A nevelesi program az alapertekekb61, valamint a gyermekkepb61 kiindulva 
fogalmazza meg az 6voda nevelesi celjait, altalanos feladatait. 
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Biztositja az 6vodaskoru gyermekek szamara az egyenI6 hozzaferest, a befogadast, a 
klilonbozosegek tiszteletet es elfogadasat, valamint a nemek tarsadalmi egyenlosegenek 
tiszteletben tartasat. 

Mindharom programelemen j6I erzekelheto a gyermekkozpontusag, a szeretet, az 
odafigyeles, az elfogadas, a gyermekek egyenisegenek tiszteletben tartasa. 

Az alapprogram m6dositasanak elemei megtaIaIhat6k a nevelesi programban: 

•	 Az 6vodai neveles ceIjai kibovi.lJtek a befogad6, inkIuziv neveIessel integnicio, 
differenchihis, esClytererntes rnegjelenik nem csak SNI es HHH es gyermekeknel 
etnikai esetekben, es a migraci6 Iehetosegenek elfogadasaban is. 

•	 A komyezettudatos magatartas kiemelkedoen beeptil a helyi nevelesi programba, a 
kornyezettudatossag minta es gyakorlas altaI jelenik meg. 

•	 A gyermekek egyeni kepessegeit figyelembe veszik. 

•	 HangsuIyt kap a szabad jatek. sulyimak megfeIeIo a fejIeszto jatek eIktilOnitese, a jatek 
indirekt iranyitasa. 

•	 Harmonikus a folyamatjelleg a hagyomanyok es modemitas, szokasok es innovaci6 
megfogalmazasaval. 

•	 A gyermeki jogok vedelme maximalis, szolgaltatasokat nem tartalmaz. 
•	 Identitas erosites az tinnepeknel dominans, ktilonosen a nernzetisegi nevelesnel. 
•	 Erositik a sziilOfOldhoz va16 pozitiv viszonyt. 
•	 Intervenci6, egytittmukodes es tanacsad6 szerepkor ervenyestil kiemelkedoen az SNI 

gyermek fejleszteserol sz616 programelemben, a csaladokkal va16 kapcsolatban. 
•	 Tanulasertelmezese korszeru, nem csak ona1l6 tevekenyseg, hanem cselekveses, 

kreativitast teremto, tapasztalatokra epito, kepessegfejlodest szolgal6. 
•	 Napirendben megjelenik a parhuzamosan vegezhet6 tevekenysegrendszer. 
•	 Az 6vodan beltili segit6kkel es 6vodan kivtili szakemberekkel, szakszolgalatokkal 

va16 kapcsolatok megfogalmazasa mintaszeru. 
•	 Az iranyit6 szerepkort mindig az 6vodapedag6gus tOlti be. 
•	 Atmenetek megfogalmazasa az 6voda e16tti es utani id6szakra kovethet6, hisz a 

gyerek vegig 6vodas maradhat. 
•	 Kreativitas mind a jatekban altalaban, de a tanulasban es a muveszeti 

tevekenysegekben is megjelenik. 
•	 Erzelmek, erkolcsi neveles: formalt, hangsulyozott. 
•	 A programalkot6 neve16testtilet a gyermekek es feln6ttek koreben is biztosftotta a 

demokratikus elvek intezmenyi ervenyestileset. 
r	 • A nevelesi program megva16sitasahoz sztikseges szemelyi feltetelek biztositottak. Az 

6vodapedag6gusok munkajat fejleszt6 pedag6gus es logopedus, a sajatos nevelesi 
igenyu gyermekek fejleszteset speclalis szakemberek segitik. 

•	 Integralt 6vodakent biztositjak a neveleset/fejleszteset az alapit6 okirat szerint: 
a) testi, erzekszervi, ertelmi, beszedfogyatekos, autista, tObb fogyatekossag egytittes 
elOfordulasa eseten halmozottan fogyatekos, a megismer6 funkci6k vagy a viselkedes 
fej16desenek organikus okra visszavezethet6 tart6s es sulyos rendellenessegevel 
ktizd6knek, 
b) a megismer6 funkci6k vagy a viselkedes fej16desenek organikus okra vissza nem 
vezethet6 tart6s es sulyos rendellenessegevel ktizd6knek 

•	 A program hangsulyt helyez a gyermeki jogok tiszteletben tartasara es vedelmere, 
figyelembe vette az ENSZ Gyermekjogi alapokmanyban lefektetett elveket, ennek 
koszonhet6en er6teljesen ervenyestil a gyermekek tisztelete, szeretete. 

•	 A kapcsolatrendszer atlathat6, szervezett. 
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A csoportok szervezesenel elfogadjak a homogen es a heterogen csoport osszetetelet is. Az 
6vodai elet megszervezese folyamatos e~ rugalmas, a hetirend es napirend segitsegevel 
tOrtenik. Figyelembe veve a helyi igenyeket, a gyermekek egyeni sztiksegleteihez igazodnak. 

A dokumentumhoz csatoltak a megva16sitashoz sztikseges eszkozok listajat, az 6voda targyi 
felszereltsege megfelel a tOrvenyi e16irasoknak. 

Gyermekvedelem. 

A kozoktatasr61 sz616 Wrveny e16irja. hogy a helyi nevelesi programban van a helye a 
gyermekvedelmi munka szabalyozasanak, ennek eleget is tettek. A helyi nevelesi 
programban a gyermekvedelmi munka kldolgozott, tartalmazza a celokat, elveket, valamint 
az egyes kompetenciaszinteket. A gyermekvedelmi tevekenyseget a gyermekvedelmi fele16s 
koordinalja. 

A program ellenorzese, ertekelese.· 

A nevelesi program hatekonysaganak vizsgalata szabalyozott, akarcsak a gyermekek 
fej16desenek folyamatos ellen6rzese. ertekelese. 

A dokumentum formai megjelenese, sti/usa: 

A nevelesi programban ervenyesiil a tartalom es a forma egysege. A szerkesztesm6d kivaI6, 
a kiemelesek egyertelmuek, kovetkezetesek. Stilusa, megfogalmazasa kozerthet6, 
informaci6t hordoz6, olvasmanyos es szakszeru 

A legitimaci6s zaradek tartalmazza az elfogadasr61 sz616 egyeterteseket a neve16testiilet es a 
szi.il6k reszer61. 

Fentiek alapjan a "BAROSS" Ovoda helyi neveLesi programjat 
a Tisztelt Kepviselif Testiiletnek kiiLOn kiemelt tisztelettel, elismeressel 
elfogadasra javaslom, mert a program szakmai szinvonala kiemelkedif 

r	 Kivanom, hogy valamennyi erintettnek teljek sok orome a helyi nevelesi program sikeres es 
eredmenyes megva16sitasaban! 

Koszonom megtiszte16 felkerestiket! 

Farkasne Egyed Zsuzsanna 
kozoktatasi szakert6 

Budapest, 2010. junius 3. 
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Me1l6klet 

PROGRAMMOOOSITAs ELEMZESE 

, 
Megfeleloseg Szovegresz pontositasara ~ 

javaslatMegnevezes I tartalom, jogszabalyi lIgen Resz- Nem 
Ihivatkozas I ben 

~- _-~.__.. .."-_.- -~ 
A HNP tartalmi elemei 1. 
Az alapdokumentumok es a neveles saj atossagai, valamint az intezmeny 
specialitasai alapjan az ev fO feladatainak kiemelese 

1.1. Bevezeto x 
1.2. Celkituzesek fejezetekben x 

I1.3. Gyermekkep IX 

1.4. Ovodakep I x 

2. Az ovodai neveles I~ 
feladata I 
Inkluziv pedagogia,
 
integracios neveles.
 
differencialas pedagogiai
 I 
koncepcio ervenyesitese I 

2.1. Az 6vodai neveles

a 

x
 
altalanos feladata
 

. __ . 
2.2. Az egeszseges eletm6d x
 

alakulasa
 
-

2.3. Az erzelmi neveles es x
 
szocializaci6 biztositasa
 

2.4. Anyanyelvi nevele~ x 
2.5 Az ertelmi fejlesztes x
 

megva16sulasa
 
Az ovodai elet 
megszervezesenek elvei 

3. 

3.1. Szemelyi feltetelek x 
3.2. Targyi feltetelek x 
3.3. Az 6vodai elet x 

r<~ 

I 
megszervezese (hetirend, 
napirend) I 
Az ovodai elet I x
 
tevekenysegi formai ai

I

I
 

tevekenysegszervezes
 

4. 

! 

elvei, I
I 

A gyermeki tevekenysegek I
 
tervezesenek, szervezesnek I
 

. alapelvei I 
: 

4.1. Az 6vodapedag6gus I x
 
feladata I
 
A jQtek, tanulas, erzelem, I
 
erkolcs pedagogiai
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~--~-------~--------'I----""'-------'---'--------------' 

koncepci6 ervenyesitese I 

I 
4.2.	 Jatek ~_-+-__-+-__+- ----j 

4.3.	 Vers-mese ~ 

4.4. Enek, zene, en~kes jatek ----t-!- _-+__--j__-+ _ 
f----_4_.5_._+-R_a-"-jz----','---m_in_t~zas~ kezimunka --l_-=x~ __-+__-+__-t _ 

4.6.	 Mozgas I x 
4.7.	 Klils6 vilag tevekeny I x 

megismerese _ ------+I----+---+----j--------------j 
r--_4_._8._-+-M_u_nk_a----'J"---·e_ll_~gu tevek~!1-.::..y: s::-=-eg2......fl--=x~ ----\------I---+--------------j 

4.9.	 Tanulas ------+1=x +-__-+__+- --j 
5. A fejlodes jellemzoi : x 

, d' k " Ir--__-+-_o_v_o_a_s_o__r vegere i 

5.1.	 A nevelesi. fejlesztesi i x
 
feladatok. a csaladdal es I
 
iskolaval t6rten6 !
 
kapcsolattartas I
 

5.2. A fej16des jellemz6i I x 
fejezethez
 
A meres-ertekeles - a
 
fejl5des nyomon kdvetese
 
elveinek, ~ryen)!esi{ese_ --J-f--------'------	 --.-L-~-+___-___t----j------

6. 
6.1. 

6.2. 

6.3. 

r 

6.4. 

6.5. " 

6.6. 

A HNP elhinisjo~_..::m::.:e=g:fe=__I-=-el~o-=-s-=-e~g::!..:,e=---,-----,---__r------------I 
A neve16testUlet elfogad6 x 
hahirozatanak meglete 
A velemenyezesi jog xI 

gyakorlasara vonatkoz6 I 
I 

eljarasi szabaly betartasa ---l----+----j---+-------------i 
Alaki formai megfele16seg I x 

OM ' ,-azonoslto 
Szerepel a dokumentumon: 

I 
i x 
' 

keltezes x 
intezmenyvezet6 ala.:::fr::-=a.:::s-=-::a_+-=x=--__-+__--+__-t- _ 

belyegz61enyomat x 
az alkalmazotti kozosseg x 
kepvise16jenek alairasa 
az egyetertesi I I x 
velemenyezesi jogot I 
gyakorl6k alairasa i 
Rendelkezik a hatalyar61, i x 
hatalybalepes id6pontjar61 
A neve16testUleti elfogadas x 
t6rvenyessege 
Az elfogadasr61 keszult x 
jegyz6konyv rogzitette a 
szukseges adatokat, 
tenyeket: 
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--
helyet, ida 
jelenlevak 
(jelenleti i 
nyilatkoza 

t 

szamat 
v) 
tait 

szavazasi 
szabalyair61 
meg~llapod~st_ ,_~ a di'n~s_~nY~Uhat 

x 
.----r-
nevet x 

eljanis xI 

IS;1
x 

~_E~~at) x 

f'-. 
I 
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