SZAKMAI-MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT

N E V E L É S

Megérkezett kincseivel az ősz!
A CÍMLAPFOTÓ-PÁLYÁZAT SZEPTEMBERI NYERTESE:
a Paksi Napsugár Óvoda Munkácsy Utcai Tagóvodája

– Elkészült a Csicsergős csalamádé! Ha már elkészítettük,
üvegbe is tesszük!
Beküldő óvodapedagógus: Horváthné Támer Ilona tagóvoda-vezető

Ára: 780 Ft
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MEGHÍVÓ és PROGRAM
az ONLINE szervezendő 25. Országos Óvodapedagógiai Szakmai Összejövetelre
a gyermek mindenek felett álló érdekében
25. ORSZÁGOS ÓVODAPEDAGÓGIAI SZAKMAI ONLINE ÖSSZEJÖVETEL TERVEZETE
A szakmai összejövetel témája:
AZ ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS A GYERMEK LELKI EGÉSZSÉGE
Az óvodapedagógus és a gyermek mentális egészségének megőrzését segítő hatékony módszerek
A témaválasztás indoklása:
• A pálya iránt elkötelezett kollégák nagy többsége kiégés tüneteivel, fáradtsággal küzd.
• Az óvodapedagógusok a létszámhiány, az egyéb túlterhelés miatt nehéz helyzetbe kerültek, sokan motiválatlanná váltak.
• Ezeknek a kollégáknak együttérzésre, segítségre, támogatásra van szükségük.
• A gyermekeket csak kiegyensúlyozott, megfelelő mentális állapotban lévő óvodapedagógus tudja eredményesen nevelni.

A szakmai összejövetel időpontja: 2022. október 28., 9–15 óráig
A szakmai összejövetelen részt vevő regisztrált pedagógusok 7 óra igazolást kapnak a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) sz.
Kormányrendelet 5. § (3) d) pontja szerint, a hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető nem akkreditált
képzésen is, ahol a képzési idő legalább az öt órát eléri.

A szakmai összejövetel tervezete:
A szakmai nap előadói, előadásaik címe:
• Bíró Gyula igazgató, c. e. docens, gyakorlati képzésvezető (GFE Szarvasi Gyakorlóintézmény – GFE PK Nevelés- és Társadalomtudományi Intézet): „A szakma terraformálása” – Új utak és kihívások a pedagógusképzésben…
• Márkus-Rácz Tünde pszichológus, pedagógiai szakpszichológus (Református Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény):
„Higgadt vagyok – pedagógus vagyok?”
• Dr. Taskó Tünde főiskolai docens, pszichológus, óvodapszichológus (Eszterházy Károly Főiskola Pszichológia Tanszék):
A szubjektív jóllét növelésének lehetőségei a pozitív pszichológia eredményei alapján
• Góg Csenge szakvizsgázott óvodapedagógus: A Sakkjátszótér, mint komplex képességfejlesztő program beépítésének
lehetősége a párhuzamosan végezhető tevékenységekbe és megjelenése a szabad játékban (gyakorlati bemutató –
videófilm+előadás)
• Farsang Anita Klára óvodapedagógus: A BLUM-program sajátos jellegzetességeinek bemutatása, a program hatása az
egyes gyermek fejlődésére, szabad játékának alakulására (gyakorlati bemutató – videófilm+előadás)
• Számadó Zsófia Ágnes óvodapedagógus: „Gyere te is tulipánozni!” Az „Így tedd rá!” program megvalósulása a gyakorlatban,
a „tulipános” élmény visszatükröződése a gyermekek szabad játékában (gyakorlati bemutató – videófilm+előadás)

Szervezési módja:
ONLINE MEETING (az előző konferencián felmért igényekhez alkalmazkodva)
Az online szervezés célja, hogy:
• az esetleges veszélyhelyzet fennállása esetén is megrendezésre kerülhessen a szakmai összejövetel,
• minél több óvodapedagógus, valamint nevelőtestület, illetve egyéb érdeklődő vehessen részt a szakmai nap programjában nevelés
nélküli munkanap keretében.
A 7 óráról szóló igazolást csak a regisztrált és a részvételi díjat befizető jelentkezőknek tudjuk biztosítani!
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A szakmai összejövetelünk céljai az Óvodai nevelés országos alapprogramja
szellemiségéből adódnak:
• „Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje
modellt, mintát jelent a gyermek számára.”
• „A személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó.”
• „Az alapprogram szerint az óvodai nevelésben megjelenhetnek a különböző – köztük az innovatív – pedagógiai törekvések, mivel
az alapprogram biztosítja az óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek, értékrendjének és módszertani szabadságának érvényesülését, megkötéseket csak a gyermek érdekének védelmében tartalmaz.”
(363/2012. [XII. 17.] Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról)

A szakmai összejövetel egyéb céljai:
• Az óvodapedagógusok pszichológiai, mentálhigiénés megsegítése.
• Könnyen megtanulható, jól alkalmazható mentálhigiénés módszerek bemutatása, amely közérzetjavító a pedagógus, a nevelőközösség számára, és pozitívan hat az óvodapedagógusra, ezáltal az egyes gyermek személyiségfejlődésére, a csoport neveltségi
szintjének alakulására.
• Egyszerűen elsajátítható módszerek gyakorlati bemutatása, amelynek megismerése, alkalmazása motiválttá teheti az óvodapedagógust, új lendületet adhat számára, és a gyermekek mindennapjait nyugodtabbá, élménygazdagabbá teheti.

A szakmai összejövetelünk céljaiból adódó feladataink:
• Az óvodapedagógus kulcsszerepének közös értelmezése.
• A módszertani szabadság közös értelmezése, érvényesülésének megvalósulását segítő tényezők.
• Olyan technikák, módszerek bemutatása, amellyel az óvodapedagógus és nevelőtestület szakemberek bevonása nélkül képes saját
lelki egészségét szinten tartani.
• Olyan gyermekközpontú módszerek ajánlása, amelyek élményt nyújtanak a mindennapokban a pedagógusnak, gyermeknek
egyaránt, ezáltal segítik a gyermekek értelmi képességének fejlődése mellett a lelki egészségük megőrzését, az érzelmi intelligenciájuk alakulását.

A meghívottak köre:
óvodapedagógusok, óvodavezetők, fejlesztőpedagógusok, óvodai szakemberek, konduktorok, gyógypedagógusok, szülők, szülői
szervezetek, érdeklődők

Részvételi díj: 9000 Ft/fő

(30% kedvezményt biztosítunk az Óvodai Nevelés folyóirat előfizetői számára)

Szakmai gondozó:
Hornyán Anna – az Óvodai Nevelés szakmai-módszertani folyóirat főszerkesztője

Szakmai program szervezője:
Sprint Kft., az Óvodai Nevelés folyóirat kiadója. Telefon: 06 (1) 237-5060; e-mail: sprintkiado@sprintkiado.hu

Jelentkezés:
A jelentkezési lap letölthető a Sprint Kiadó weboldaláról: www.sprint-kiado.hu/konferencia

Jelentkezési lapot igényelhet e-mailben is: sprintkiado@sprintkiado.hu
A jelentkezés határideje: 2022. 10. 21.

Minden kedves nevelőtestületet, óvodapedagógust, érdeklődő munkatársat sok szeretettel várunk!
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A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!
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CÍMLAPFOTÓ-PÁLYÁZAT NYERTESE

Horváthné Támer Ilona

tagóvoda-vezető (Paksi Napsugár Óvoda Munkácsy Utcai Tagóvoda)

A címlapfotó-pályázat szeptemberi nyertese:

a Paksi Napsugár Óvoda
Munkácsy Utcai Tagóvodája
Óvodánk egy háromcsoportos óvoda, mely Paks város családi házas övezetében található a Gárdonyi
Kilátó szomszédságában. Csoportjaink vegyes életkorúak, átlagos gyermeklétszámmal, melynek élvezzük minden előnyét. Egy csoportunkban német nemzetiségi óvodai nevelés folyik. Tárgyi és személyi
feltételeink egyaránt adottak ahhoz, hogy a gyerekek hatékony nevelése megvalósuljon. Tornaszoba
és tágas udvar biztosítja a mozgásfejlesztés minél szélesebb körű megvalósítását. Mindegyik csoportunkban van sajátos nevelési igényű kisgyermek, nevelésüket gyógypedagógus segíti.
Óvodánk sajátos arculata: a „mozgásfejlesztéssel az egészséges életmódért”. Az arculatunk kialakításánál figyelembe vettük
az óvoda helyi adottságait, a környezet, a
szülői közösség igényeit valamint a meglévő lehetőségeket.
Nevelőmunkánkban kiemelt fontosságú
a mozgás megszerettetése, a mozgásigény
kielégítése, a természetes mozgáskedv
fenntartása, a mozgástapasztalatok bővítése. Célunk minél több gyakorlási lehetőség
biztosításával a testi képességek fejlesztése
minden életkorban.
A város is hozzáad a mozgáskultúra
fejlesztéséhez, vízhez szoktatás keretében
heti egy alkalommal a városi tanuszodába
járnak a gyerekek, valamint részt veszünk
a civil szervezetek által szervezett mozgásprogramokon, pl. Fuss, Ússz, Kerékpározz
a Gyermekedért!
A mozgás megszerettetése mellett fontosnak tartjuk a gyermeki személyiség
minél sokoldalúbb fejlesztését. Ennek
egyik eszköze az őket körülvevő szűkebb
és tágabb környezet tapasztalati szintű
megismertetése. Mindegyik csoportunknak saját magaságyása van, s megegyezés
alapján ki-ki virágot, zöldségféléket nevel
benne tavasztól őszig. Ehhez sok segítséget
kapunk a szülőktől, valamint az „Együtt a
Parlagfű Ellen” Alapítványtól.
Az évszakokhoz kapcsolódó munkákat
közösen végezzük a gyerekekkel, az udvaron és csoportszobában egyaránt. Nem
idegen tőlük a sepregetés, a gereblyézés,
a növények vetése, palántázása és később
locsolása sem, megalapozva ezzel a környezettudatos magatartást, valamint a környezet iránt érzett felelősség kialakítását.
Óvodánk közvetlen környezete sok lehetőséget rejt a természet megismerésében.

A séták, kirándulások alkalmával megcsodáljuk a családi házak kertjeit, az utca fáit,
bokrait, vagy a közeli kukoricatábla vagy
szőlőültetvény terméseit. A Duna közelsége
– óvodánk udvaráról rálátunk a Dunára, de
látjuk az atomerőmű kéményeit is – szintén sok lehetőséget ad számunkra a mozgás
megszerettetésében, a környezet felfedezésében az év minden szakában. Sok-sok
felfedező kirándulást teszünk, ahonnan
mindig kincsekkel térünk haza, melyeket
aztán a kézműves tevékenységekhez vagy
a szabad játékhoz használunk fel.
A város központja is könnyen megközelíthető, így oda is rendszeresen járunk a gyerekekkel, gyalog vagy a helyi járatos busszal.
Egy-egy témához kapcsolódóan elmegyünk
a Gyermekkönyvtárba, a Városi Képtárba, a
Múzeumba, az ún. Ürgemezőre, de voltunk
már a Rendőrségen is, valamint a piacon, s
az ott található üzletekben is.
Fontosnak tartottuk a tanulási folyamatban a pedagógiai szemléletünk átgondolását.
Olyan szituációkat igyekszünk létrehozni,
melyben a gyermekek aktív, cselekvő részesei
a tevékenységnek, magában a tevékenységben az aktív átélés legyen az elsődleges, valamint minél több érzékszervet megmozgató
legyen a tevékenység. Ezeket a kritériumokat a projektmódszerben találtuk meg. Azt
tapasztaljuk, hogy szívesen vesznek részt a
gyerekek az ilyen és ehhez hasonló tevékenységekben, hiszen aktív részesei a feladatnak,
sikerélményhez juttatja őket. Sütöttünk már
sárgarépás muffint, mézeskalácsot, csíráztattunk magokat, veteményeztünk, anyák
napjára meglepetés sütit készítettünk, ősszel
csalamádét, de ide sorolhatjuk a szürethez
kapcsolódó tevékenységeinket is.

Munkánk eredményességét nemcsak
a gyerekek tevékeny részvétele és önfeledt mosolya mutatja, hanem a szülői
visszajelzések is ezt tükrözik. Munkánkkal olyan feltételeket, tevékenységeket
szeretnénk biztosítani a gyerekeknek,
amiben mindennap megélhetik a csodát,
s ahol mindennap más és más feladat
vár rájuk.
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INDUL A 2022/2023 NEVELÉSI ÉV

A Sprint Kiadó
munkatársai és a magunk
nevében szeretettel
kívánunk vidám,
tevékenységekben gazdag
perceket, gyermekés felnőttélményekben
gazdag, eredményes
2022–2023-as
nevelési évet!
Hornyán Anna
főszerkesztő
Sinkovicsné Király Angéla
főszerkesztő-helyettes

Orgoványi Anikó:
Kezdődik az óvoda
Piros labda, fakocka,
kezdődik az óvoda.
Gyülekezik a sok gyerek,
mint szőlőfürtön a szemek.
Nem sok mindenkit ismerek,
kicsi szívem picit remeg.
Csüngök még az anyukámon,
mint almagyerek a faágon.
Mosolyogva kezünk kéri
a sok kedves óvó néni.
Mennyi játék, mennyi kép,
mennyi öröm vár itt még!
Énekelünk, rajzolunk,
és közben megokosodunk.
Úgy döntöttem, ide járok,
barátokra itt találok.

XXII. kerületi Egyesített Óvoda
Csemetekert Tagóvodája. Beküldő óvodapedagógus:
Horváth-Medla Anikó tagóvoda-vezető.
A fotó címe: Szabad játék a Csiga csoportban

Dr. Lantos Gézáné

nyugalmazott óvodapedagógus

A múlt emlékei – „85” év álmai –
Lélekemelő gondolatok a nevelési év kezdetén

Megvalósult álmok

Az első emlék-kisgyermekkori családi nyaralás! Mint egy színes képeskönyv, melyet lapozva megelevenednek – a valóság mesébe illő képei Görömböly Tapolcai Csodás park, sudár fenyők, kis hidak a csobogó
patak az árnyas fák mentén. A tó fenségesen uralja a tájat. Partján a fák színes levelei tükröződnek a
csillámló vízen. Fehér hattyúk úsznak felénk, érdeklődve. Tavirózsák, lilák, sárgák és fehérek díszítik
még e mesebeli képet. A tavon csónakázni is lehet. Kipróbáljuk, csónakba szállunk. Apa – Anya és én.
Kissé inog… vicces, de jó! A lapát csobban a vízben, apa evez. Az Anna Szálloda éttermében ebédelünk.
Az étterem különleges vendége, Gyuri – egy törött szárnyú gólya –, aki baleset miatt itt rekedt. Jól érzi
magát, a szárnya meggyógyult. Büszkén sétálgat a terített asztalok mellett. Fejével bólogatva lépked
a vendégek örömére, hogy minden rendben van.
Délután vár a barlangfürdő. Barlang, a hegy belsejében – a sziklák alatt. Titokzatos járatok, fények
és árnyékok, vízesések, zubogók, különleges kalandok és a barlang azúrkék vize, mit soha nem felejtesz el. – Emléke megmarad!
(Itt az első Álom – a Családi nyaralás véget ér!)

Háborús évek!
Bombázások, lerombolt házfalak, gyomrot összerántó sziréna. Idegen katonák,
ágyúszó, dohos pincék, hideg és félelem.
Biztonságot csak apa és anya ölelése jelen4

tett. A háború szörnyűségei után vidéken
élő rokonokhoz utaztunk.
Nagymamám testvére egy kis faluban
volt óvónő. Aratás idején érkeztünk. Itt
béke volt, csend és nyugalom. Sok vidám
kisgyermek az óvodakertben. Juliska néni

az óvónő és a hegedűje. Gyermekének és
hegedű hangja szólt, vidám játék az udvaron. Körjátékok, a körbe én is beálltam és
velük énekelve játszottam. „Megy a gyűrű,
vándorútra, egyik kézből a másikba.” Körbe-körbe koszorút fontam egy kislány fejé-

re. (A tízórai különleges élmény volt, friss
tehéntúróból gomolya került a tányérokra,
mellé virágos bögrében tejföl, melyet hozzá
kanalaztunk.)
Itt döntöttem el, ÓVÓNŐ leszek.
Évek múlva jelentkeztem az Óvónőképzőbe. Az ott töltött éveket nagyon szerettem. Neveléstan, pedagógia, hegedű, zene,
sokszínű gyakorlati tárgy, kézimunka és
bábkészítés.
Az utolsó előtti évben az iskola kötelező
nyári gyakorlatra írta ki vidéki óvodákba az óvónőjelölteket. Nekem Miskolcon
kellett jelentkeznem a Tanács oktatási
osztályán.

mekkezek nyomán. Boldog pillanatok –
csillogó szemek – új versek, énekek, Vira
néni bizalmát, segítő szeretetét mindvégig
élveztem.

Az élet nagy rendező!

A gyermekek megszerettek! Mindennap
új élmény, boldog, önálló munka, siker.
A nyár gyorsan elszállt, a gyakorlat sikerrel
véget ért. Könnyes búcsúzás, szerető ölelés.
Életem indult el, ott, a kis óvodában. Biztos
tudat, hogy jó utat választottam.

A hivatalos gyakorlati kinevezésem a csodás tapolcai óvodába szólt. A vezető óvónő
nevére még ma is emlékszem. Az oktatási
osztályvezető szeretettel gratulált, jó munkát kívánva mosolyogva átadta az iratot,
melyen az én nevem – Nagy Éva szerepelt.
Édesanyám kísért el a nagy útra.
Boldog örömmel, de tele szorongással érkeztem. Kertes kis ház, barátságos környezet, mosolygós, kíváncsi gyermekek. A helyi
óvónő, Vira néni kedvesen fogadott. Biztató
szavai most is a fülemben csengenek:
– „Ez a sok kisgyermek rád vár! Minden,
amit tanultál, valósítsd meg! Minden van,
hegedű, vers és mesekönyv. Színes festék
és ecset. Varázsold el őket – a gyerekek, a
csoport a tiéd!”
A nyár gyönyörű volt, szebb nem is lehetett. Sok-sok élmény, játék. Ügyes gyer-

A „régi óvoda”, a sok kedves emlék! Megható
találkozás. Nyári gyakorlat, 1951 – 60 év (2021)

Sikeres boldog élet!
Sok-sok év telt el! Lelkemben az emlék ma
is elevenen él! Sokat meséltem gyermekeimnek és unokáimnak erről a boldog nyárról, Tapolcáról. Szépségéről és a kedves kis
óvodáról – hogy szeretnék egyszer visszamenni és látni még! Szerető család vesz körül, az ő szeretetüknek köszönhetem, hogy
szép kerek életkort élhettem meg.
85 éves lettem! Szeretettel köszöntöttek!
Születésnapi ajándéknak, meglepetésnek szánták, hogy álmaim kívánságát

megvalósítják. Az első út a posta melletti
kis házhoz, az óvodához vezetett.
A ház csendes, kihalt. Nagyobb óvodába
költöztek. A kapu nyitva, fűvel benőtt udvarba lépünk. Fiam biztatóan szorítja, fogja
a kezem. Kis ideig, percekig megilletődötten
állok. Nézem a házat, az ablakokat, a kertet.
Emlékeim nyomán megtelik élettel. Az elárvult homokozó vidám gyerekekkel, fiúkkal,
kislányokkal. Az emlékezés könnyeket csal
a szemembe. Gyermekeimet átölelve köszönöm meg nekik ezt a csodás napot és pillanatot. Mely álomszerűen szép, mint egy igazi
mese. Melyet az ÉLET maga írt NEKEM!
Milyen 70 év távlatából Görömböly, Tapolca? Szavakkal elmondani nem lehet.
A varázslat ma is él, a szépség nem fakul, a
hattyúk békésen úsznak a tó vizén, a mókusok vidáman ugrálnak a park fáin, a tavirózsák még szebben virulnak, a barlang
vize kékebb tán…?!
Sok szép emlékkel térünk haza. Lélekben
gazdagabbak lettünk és boldogabbak.

Gyönyörködünk a tavirózsákban.
Tapolca ma is gyönyörű! (2021)
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Címlapfotó-pályázat – eredményhirdetés
Tisztelt Nevelőtestületek! Kedves Kolléganők! Kollégák!
A szerkesztőség által a 2022–2023-as nevelési évre meghirdetett címlapfotó-pályázat felhívására
ismét az ország minden részéről jelentkeztek óvodák, óvodapedagógusok. Minden intézménynek,
óvodapedagógusnak tisztelettel megköszönjük a címlapfotó-pályázatra beküldött fotókat.
Ezek jól tükrözik az egy-egy intézményben folyó pedagógiai munkát, az élménydús mindennapokat,
az ünnepek ötletgazdag, tevékenységgazdag megszervezését, amelyek a beküldő óvodapedagógusok
elhivatottságáról, gyermekközpontú gondolkodásmódjáról árulkodnak.
A fotók témáihoz, a kiválasztott pillanatokhoz kivétel nélkül minden óvodapedagógusnak szívből
gratulálunk!
A 10 lapszám címlapfotói a 2022–2023-as
nevelési évre a következő intézményekből kerültek kiválasztásra:

Szeptember:
Beküldő intézmény: Paksi Napsugár
Óvoda Munkácsy Utcai Tagóvodája
Beküldő óvodapedagógus:
Horváthné Támer Ilona
tagóvoda-vezető
Csoport neve: Csicsergő csoport
A képek címe: Elkészült a Csicsergős
csalamádé! Ha már elkészítettük,
üvegbe is kerül!

Október:
Beküldő intézmény: Dunaföldvár
„Eszterlánc” óvoda József tér
„Madárbarát kert” „Zöld óvoda”
„Állatbarát óvoda”
Beküldő óvodapedagógus:
Dubiczné Szőke Piroska
Csoport neve: Pille csoport
A képek címe:
– „Alexa álma” – kecskesimogatóban
– Találkozás Rafikivel

November:
Beküldő intézmény: Szent József
Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Lomb Utcai Tagóvodája
Beküldő óvodapedagógus:
Tallér Erzsébet tagintézmény-vezető
Csoport neve: Szivárvány csoport
(4–6 évesek).
Óvodapedagógusok: Gönczöl Beáta,
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Vágvölgyi-Farkas Krisztina
A kép címe: Tűz van!

December:
Beküldő intézmény: Tatabányai Német
Nemzetiségi Óvoda
Beküldő óvodapedagógus: Szórád Éva
német nemzetiségi óvodapedagógus
Csoport neve: Ficánka csoport
A kép címe: Karácsonyi varázslatos
csodavilág a Tatabányai Nemet
Nemzetiségi Óvodában

Január:
Beküldő intézmény: Kossuth Lajos
Evangélikus Óvoda Miskolc
Beküldő óvodapedagógus:
Szabó-Gajdos Edina
Csoport neve: Nyuszi csoport
A kép címe: Divatbemutató rongyokból

Február:
Beküldő intézmény: XXII. kerületi
Egyesített Óvoda Csemetekert
tagóvodája
Beküldő óvodapedagógus:
Horváth-Medla Anikó tagóvoda-vezető
Csoport neve: Pillangó csoport
A kép címe: Kirándulás a veresegyházi
medveotthonba

Március:
Beküldő intézmény: Hajnalcsillag Tatai
Református Óvoda
Beküldő óvodapedagógus: Auer-Zettics
Bianka óvodapedagógus,

szakvizsgázott közoktatási vezető
Csoport neve: Bárányka csoport
A képek címe:
– „Mi a szösz?” Májusi havazás,
avagy a nyárfaszösz hullatása
– „Vajon hányan tudjuk átölelni?” –
Fa ölelése a tatai Öreg-tónál

Április:
Beküldő intézmény: Berettyóújfalu,
Vass Jenő u 8. Vass Jenő Óvoda és
Bölcsőde Eszterlánc Tagóvoda
Beküldő óvodapedagógusok: Szabóné
Török Gabriella tagintézmény-vezető,
Szántóné Papp Judit óvodapedagógus
Csoport neve: Sün Balázs csoport
A kép címe: Itt a tojás, piros tojás…

Május:
Beküldő intézmény: Gyöngyös Város
Óvodái Platán Úti Tagóvodája
Beküldő óvodapedagógus: Márkus
Jánosné tagóvoda-vezető
A fotón látható gyermekek: Platán Úti
Óvoda búcsúzó gyermekei
A kép címe: Erdei Óvoda – Játékos
tevékenység a Pataknál

Június:
Beküldő intézmény: Kemenesmihályfa
Mesevár Óvoda
Beküldő óvodapedagógus:
Takács Bernadett óvodapedagógus
A fotón az óvoda vegyes csoportjának
gyermekei láthatók
A kép címe: Levendulaaratás
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Az Óvodai Nevelés szakmai-módszertani folyóirat szerkesztősége a Sprint Kiadó támogatásával 2021/2022-es
nevelési évben díjakat alapított, amely egyrészt mély tisztelgés Körmöci Katalin munkássága, emléke,
szellemi hagyatéka előtt, másrészt segíti Körmöci Katalin – a lap örökös főszerkesztője által támogatott
gyermekcentrikus szellemiség további támogatását, nem utolsósorban erkölcsi elismerés az intézmények, az
óvodapedagógusok részére.

Körmöci Katalin szellemi örökségét képviselő díjak:
„A GYERMEKEK MINDENEK
FELETT ÁLLÓ ÉRDEKEIT
KÉPVISELŐ ÓVODA” – VÁNDORDÍJ
A pályázat célja:
Olyan óvoda elismerése, ahol érvényesül
az Óvodai nevelés országos alapprogramjának szellemisége, és a gyermek mindenek
felett álló érdekében végzik munkájukat az
ott dolgozó alkalmazottak.
A pályázat feltételei:
• A gyermekcentrikusság tükröződik az
óvodai élet mindennapjaiban:
– rugalmas napirend jellemzi,
– érvényesül a szabad játék kiemelt szerepe,
– párhuzamos tevékenységszervezéssel
biztosítják az óvodapedagógusok, hogy a
gyermekek szabadon választhatnak tevékenységet,
– figyelembe veszi a gyermeki szükségleteket, az egyéni sajátosságokat,
– megvalósul a differenciált, személyes
bánásmód.
• A pályázó intézmény 3–5 évre visszamenőleg dokumentumokkal igazolja, hogy
az óvoda minden csoportjában az Óvodai
nevelés országos alapprogramjának szellemiségét tükröző pedagógiai munkát végeznek az ott dolgozó felnőttek.
• Benyújtandó dokumentumok:
– az intézmény bemutatása,
– elégedettségmérő kérdőívek eredményei (közvetlen és közvetett partnerek: szülők, gyerekek, alkalmazottak, fenntartó),
– tanfelügyeleti ellenőrzés tapasztalatai,
– az intézményben minősült kollégák
minősítő eredményei,
– a tervezés folyamatának, illetve néhány konkrét tervnek a bemutatása,
– videófelvételeken, fotókon, a hétköznapok, ünnepek, egyéb események bemutatása.
(Az intézményekben már meglévő dokumentumoknak a megismerésével célunk,
hogy a pályázatra való nevezés ne jelentsen
plusz írásbeli és egyéb feladatot a pályázó intézmények számára, illetve, hogy e dokumentumokba való betekintéssel lehetőségünk
legyen az óvodában folyó pedagógiai munka
minél alaposabb, átfogóbb megismerésére.)
Az elbírálás részét képezi a bírálóbizottság képviseletében az Óvodai Nevelés
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szerkesztőinek és esetleg a Szakmai Tanácsadó Testület néhány tagjának látogatása a pályázó óvodában, amely során a
gyermekcentrikus óvodai életet, az ÓNOAP
szellemiségében történő pedagógiai munka
megvalósulását figyeli meg.
A bírálóbizottság tagjai: a Szakmai
Tanácsadó Testület tagjai és az Óvodai
Nevelés szerkesztői:
• Bíró Gyula – igazgató, c. egyetemi docens (Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar
Nevelés- és Társadalomtudományi Intézet)
• Dr. H. Tóth István CSc – egyetemi
docens, alkalmazott nyelvész, a Magyar
Tudományos Akadémia köztestületi tagja (Károly Egyetem Filozófiai Fakultása,
Prága) (Coventry House Nyelviskola – NovoSchool, Budapest)
• Dr. Pálfi Sándor PhD – tanszékvezető
főiskolai tanár, dékáni referens, szakfelelős
(Gyermeknevelési Tanszék, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai
Kar)
• Hornyán Anna – főszerkesztő (Óvodai
nevelés szakmai-módszertani folyóirat),
pedagógiai koordinátor (Óvodai Nevelés
Facebook-oldal; https://www.facebook.
com/ovodaineveles), szakmai gondozó
(Országos Óvodapedagógiai Szakmai
Összejövetel, országos OVI-NEVI ROADSHOW)
• Lizanecz Edina – kisgyermekkori-óvodai szakreferens (Belügyminisztérium köznevelési stratégiai főosztály)
• Nagyné Szabó Etelka – óvodavezető
(Rákosmenti Csicsergő Óvoda), NPK Országos elnökségi tagja, az óvodai tagozat
képviselője, mesterpedagógus, szaktanácsadó, közoktatási szakértő
• Páli Judit PhD – egyetemi docens, pszichológus, pszichoterapeuta (Károli Gáspár
Református Egyetem Kar: Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Kar, Fejlődéslélektan Tanszék)
• Sinkovicsné Király Angéla – főszerkesztő-helyettes (Óvodai Nevelés szakmai-módszertani folyóirat), szakmaivezető-helyettes (XXII. kerületi Egyesített
Óvoda), óvodapedagógus, gyógypedagógus, mesterpedagógus, közoktatási vezető,
pedagógiai szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértő

• Tallér Erzsébet – tagintézmény-vezető, drámapedagógus (Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Lomb Utcai
Tagóvoda)
A pályázók köre: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7.§ (1)
bekezdésének a) pontjában meghatározott,
belföldi székhelyű óvodák, fenntartótól
függetlenül.
A díj tárgyiasult elemei:
• Az intézmény belső terében elhelyezhető akvarell festmény – Hrubóczkiné Krich
Orsolya óvodapedagógus alkotása.
• Díjat kísérő dísz emlékkönyv – melyben
a díjat elnyert intézmény megfogalmazhatja intézményi hitvallását, köszönő sorait.
• Emblémás díszoklevél – mely az eltelt
egy év után az intézményben marad és igazolja, hogy az intézmény büszke tulajdonosa volt az adott évben a kitüntető címnek.
A pályázat nyertesei a díjjal járó „A
GYERMEKEK MINDENEK FELETT
ÁLLÓ ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ ÓVODA”
címben részesülnek. A kitüntető címet jelképező emblémát a nyertes óvodák minden évben ünnepélyes keretek között a
tavasszal szervezésre kerülő ünnepélyes
díjátadó ünnepségen vehetik át. Az erről
készült felvételt bemutatjuk a tavasszal
tartandó, a gyermek mindenek felett álló
érdekében szervezett Országos Óvodapedagógiai Szakmai Összejövetelen. A díjat
elnyert óvodák megkapnak minden, Körmöci Katalin által írt és a Sprint Kiadó
gondozásában megjelent óvodapedagógiai
kiadványt.
A JELENTKEZÉS HATÉRIDEJE:
2022. DECEMBER 31.
AZ ÓVODAI NEVELÉS ÖRÖKÖS
FŐSZERKESZTŐI DÍJA
A pályázat célja:
Azoknak az óvodapedagógusoknak az
erkölcsi elismerése, akik a tudásmegosztás
jegyében cikkeikben, tervezési dokumentumaikban, az ÓNOAP szellemiségét, a
„gyermekek mindenek felett álló érdekeit”
képviselik.

A pályázat feltételei:
• Elsősorban Körmöci Katalin „a gyermekek mindenek felett álló érdekeit” képviselő
szemléletét, az ÓNOAP szellemiségét tükröző,
néhány fotóval illusztrált gyermekcentrikus
tevékenységeket bemutató terveket, cikkeket,
tanulmányokat várunk a szerkesztőségbe,
melyeket 2022 áprilisától–2023 márciusáig
megjelentetünk a lapszámok egyikében.
• Fontosnak ítéljük, hogy az írás:
– vagy segítse az elméleti tudás bővítését, a szemléletformálást,

– vagy ötletekkel segítse a mindennapi
óvodai élet szervezési, tervezési, megvalósítási folyamatait.
A pályázat elbírálói a Szakmai Tanácsadó
Testület tagjai és a szerkesztők.
• A pályázatban automatikusan részt
vesz minden lapba szerkesztett cikk, tervezés.
• A pályázat három nyertese a tavaszi
díjátadó ünnepségen veheti át a díjat.

A díj tárgyiasult elemei:
• Óvodai Nevelés Örökös Főszerkesztői
díja – díszoklevél keretben (Hrubóczkiné
Krich Orsolya óvodapedagógus alkotása).
• Körmöci Katalin által írt és a Sprint
Kiadó gondozásában megjelent óvodapedagógiai kiadványok
A cikkek beküldésének utolsó
határideje a 2022–2023-as nevelési
évben február 5.

A 2022–2023-as nevelési évre meghirdetett egyéb pályázataink:
A GYERMEKCENTRIKUS
ÓVODAI ÉLET MINDENNAPI
TEVÉKENYSÉGEI –
VIDEÓPÁLYÁZAT
A pályázat célja:
• Azoknak az óvodapedagógusoknak az
erkölcsi elismerése, akik a tudásmegosztás
jegyében videófelvételen követendő példaként mutatják be az ÓNOAP szellemiségét
képviselő mindennapi tevékenységeket, a
felvételen tükröződik a gyermek mindenek
felett álló érdekeinek reprezentálása.
• A hallgatóknak, gyakornokoknak, gyakorló óvodapedagógusoknak ötletbörze felkínálása a felvételeken látható események,
tevékenységek bemutatásával.
• Az intézmények, az óvodapedagógusok
minél szélesebb körben való bemutatkozásának segítése, pedagógiai munkájuk
megbecsülése elismeréseként.
A pályázat feltételei:
• Az óvodai élet mindennapjainak, legkülönfélébb tevékenységeinek bemutatása
5-6 perces videóban.
• A videófelvételeken bemutatható az
óvodai élet bármilyen tevékenysége, mozzanata: Például differenciált személyes
bánásmód alkalmazásainak lehetőségei,
párhuzamosan végezhető tevékenységek,
különböző műveltségtartalmú, illetve alkotótevékenységek, gyermekcentrikus
ünnepi készülődés, ünneplés, projektfolyamatok, gyermeki ötletek, azok megvalósulásai stb.
A bírálóbizottság tagjai a Szakmai Tanácsadó Testület tagjai és a szerkesztők.
Kiválasztás esetén:
• a videófilm felkerül az Óvodai Nevelés szakmai-módszertani folyóirat Facebook-oldalára,
• a beküldő óvodapedagógus rövid bemutató cikket írhat a csoportja életéről, a

gyermekek videón látható tevékenységeiről, amely megjelenik a lap aktuális számában, illetve a Facebook-oldalon.

ráshoz, ünnephez, jeles napokhoz kötődő
tevékenységeket, a szülőkkel való közös
programokat stb.

FOTÓGALÉRIA – PÁLYÁZAT

A fotók elfogadásának feltételei:
• a fotó mérete legalább 1 MEGABÁJT!
vagy attól nagyobb legyen,
• intézményenként maximum 10-15 fotót várunk,
• a fotón tevékenykedő gyermekek szüleinek hitelt érdemlő aláírással kell igazolniuk – hogy gyermekükről a fotó megjelenhet
az Óvodai Nevelés szakmai-módszertani
folyóirat nyomtatott és online felületén, illetve felhasználható más óvodapedagógiai
tartalmakhoz,
• a beküldő óvodapedagógusnak nyilatkoznia szükséges arról – szkennelve, aláírva –, hogy a képen szereplő személyek (gyerekek esetében a szülők) hitelt érdemlően
nyilatkoztak arról, hogy hozzájárulnak a
publikáláshoz nyomtatott és online formában egyaránt, mert a kiadó a továbbiakban
semmilyen felelősséget nem vállal a beküldött és megjelent fotók tartalmáért!

A pályázat célja:
• az ÓNOAP gyermekközpontú szellemiségének bemutatása a fotókon keresztül,
• az óvodapedagógusok, pedagógiai
munkát segítő és dajka kollégák mindennapi széles körű tevékenységeinek, munkának bemutatása, „népszerűsítése” a fotók
segítségével,
• a hallgatóknak, gyakornokoknak, gyakorló óvodapedagógusoknak ötletbörze
felkínálása a fotókon látható események,
tevékenységek bemutatásával a tudásmegosztás jegyében,
• az intézmények, az óvodapedagógusok
minél szélesebb körben való bemutatkozásának segítése, pedagógiai munkájuk
megbecsülése, elismerése,
• az Óvodai Nevelés szakmai-módszertani folyóirat saját fotógalériájának létrehozása, mely felöleli az óvodai tevékenységek
minden területét. Célja, hogy a lapban és
az online felületen közzétett pedagógiai
tartalmú írások, ajánlások kísérő fotói az
intézmények által beküldött fotók közül
kerüljenek ki.
A pályázat feltételei:
• A lapba, az online felületre történő
kiválasztás elsődleges szempontja olyan
gyermekcentrikus szervezés, esemény bemutatása, mely az ÓNOAP szellemiségét
közvetíti.
A fotó megörökítheti az óvodai élet
mindennapi és aktuális egyéb eseményeit,
például a párhuzamos tevékenységszervezés mozzanatait, a páros, kiscsoportos
munkafolyamatokat, a közös játékot, az
udvari kreatív tevékenységet, a tavaszi,
nyári, őszi, téli udvari életet, egy kirándulás eseményeit, tevékenységeit, az időjá-

A bírálóbizottság tagjai az Óvodai Nevelés szakmai-módszertani folyóirat szerkesztői.
A FOTÓGALÉRIA – PÁLYÁZAT
ÉS A VIDEÓPÁLYÁZAT
FOLYAMATOS, FELÖLELI
A 2022–2023-AS NEVELÉSI ÉVET
A pályázatokra jelentkezni az anna.hornyan@gmail.com e-mail-címen, illetve
a +36 (20) 537-8714-es telefonszámon
lehet.
Szeretettel várjuk a jelentkezéseket!
a Szakmai Tanácsadó Testület tagjai,
a Sprint Kiadó munkatársai és az Óvodai
Nevelés szakmai-módszertani folyóirat
szerkesztői
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INDUL A 2022/2023 NEVELÉSI ÉV

A Sprint Kiadó gondozásában, a 2022–2023-as
nevelési évben újra indul az

ÓVODAI NEVELÉS SZAKMAI-MÓDSZERTANI
FOLYÓIRAT „OVI –NEVI” ORSZÁGOS ROADSHOW-ja
Az utazó program – szükség esetén online
meeting – keretében mi, a folyóirat szerkesztői,
Hornyán Anna főszerkesztő,
óvodapedagógiai előadó (https://www.facebook.com/
ovodaineveles), pedagógiai
koordinátor, az OVI-NEVI
országos ROADSHOW szakmai gondozója
Sinkovicsné Király Angéla
főszerkesztő-helyettes, az
Óvodai Nevelés Facebook-oldalának szakmaivezető-helyettese, óvodapedagógus,
mesterpedagógus, közoktatási vezető,
pedagógiai szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértő
igény szerint tartunk előadást, szakmai
napot, tréninget az érdeklődő nevelőtestületeknek, óvodapedagógusoknak!
Kedves Kolléganők, Kollégák, Kedves
Érdeklődők!
A ROADSHOW lehetőséget nyújt a
választott téma előadásán, szakmai beszélgetésen túl a Sprint Kft. gondozásában kiadott ÓVODAI NEVELÉS SZAKMAI-MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT,
valamint ÓVODAPEDAGÓGIAI SZAKMAI KIADVÁNYOK megismerésére, és
érdeklődés esetén megvásárlására, megrendelésére.
Az OVI-NEVI ORSZÁGOS ROADSHOW
célja:
A GYERMEK MINDENEK FELETT
ÁLLÓ ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ, AZ ÓNOAP
SZELLEMISÉGÉT KÖVETŐ PEDAGÓGIAI
EGYÜTTGONDOLKODÁS ELŐSEGÍTÉSE!
Hornyán Anna előadásainak választható
témái:
1. A pedagógus szemléletváltásának szükségessége – a gyermekközpontú szemlélet és a korszerűség összefüggései.
2. A korszerű gyermekközpontú szemlélet gyakorlatban történő megvalósulásának segítése.
3. Mit értünk az ÓNOAP szellemiségét
tükröző gyakorlaton?
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4. A gyermeki szükségletek kielégítését
támogató rugalmas napirend jelentősége,
megvalósítása a gyakorlatban.
5. A párhuzamos tevékenységtervezés
előnyei, gyakorlati megvalósítása az óvodai mindennapok során.
6. A projektszemléletű óvodai élet bevezetésének folyamata, gyakorlatban történő
alkalmazása – előadás vagy tréning.
7. Hatékony konfliktuskezelési módszerek, technikák, az óvodai élet mindennapjaiban – előadás, vagy tréning.
8 A gyermeki személyiségfejlődés nyomon követésének kiemelt jelentősége az
óvodai gyakorlatban – KNT változásainak
tükrében.
9. A szülőkkel való partneri kapcsolat kialakításának lehetőségei.
10. A gyermek személyiségéhez igazodó
pedagógiai hatások összessége, ezek alkalmazása a gyakorlatban – a differenciált
személyes bánásmód jelentősége.
11. Az érzelmi intelligencia, az éntudat
- énkép - önismeret – önértékelés – önkontroll kialakításának segítése a gyakorlatban, az óvodapedagógus ezzel kapcsolatos feladatai.
12. Az óvodapedagógusnak, vagy a gyermeknek jó-e a klasszikus értelemben vett
foglakozás? – Mit és hogyan tervezzünk?
A tervezett tevékenységek gyermekközpontú megvalósítása a gyakorlatban.
13. Mit jelent a pedagógiai asszisztens,
dajka segítő támogatása? – pedagógiai
asszisztensek, dajkák részére.
14. Mikor és mitől lesz gyermekcentrikus
a szemléletem? - pedagógiai asszisztensek, dajkák részére.
15. A pedagógiai asszisztens, dajka kompetencia határai – pedagógiai asszisztensek, dajkák részére.

Sinkovicsné Király Angéla előadásainak
választható témái:
1. Befogadás, (beszoktatás?) Megvalósítása a gyakorlatban – kérdések, gondolatok a gyermek jóllétének érdekében
– a gyermekek mindenek felett álló érdekében.

2. Környezettudatosságra nevelés az óvodai életben – a 7. Kompetencia tükrében.
3. Fejlesztés, avagy a gyermek fejlődésének, önfejlődésének elősegítése – gyakorlati megvalósítása.
4. Iskolás lesz a gyermek – az óvodapedagógus szerepe a folyamatban.
5. A nyelvi kommunikáció jelentősége a
szocializációban, az anyanyelvi nevelés.
6. Mozgás szervezése az ÓNOAP tükrében.
7. A rugalmas, folyamatos napirend szervezésének jelentősége a gyermekek személyiségfejlődésének érdekében.
8. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek az óvodai csoportokban – egyedi
szükségletek.
9. Délutáni alvás, pihenés (kötelezőség
vagy szabadság) a gyermekek szempontjából.
10. A gyermeki viselkedés megértése,
„mindig a gyermekkel van a baj?”
Igényeink:
• Olyan helyiség biztosítása, ahol a roadshow-t megtarthatjuk.
• Online meeting esetén az interaktív
kapcsolattartás lehetőségének, az ezzel
összefüggő feltételeknek a biztosítása.
• Eltérő igényetek esetén – szakmai
nap, tréning, több előadás, egyéni témaválasztás igénye, kötetlen beszélgetés, kérdések megválaszolása stb., illetve egyéni
témaválasztás – az igény időben történő
jelzése.
Amit mi biztosítunk, ígérünk:
• Tréning, szakmai nap esetén biztosítjuk a további konzultációs lehetőséget!
• Az előadások anyagát és a hozzá tartozó
dokumentumokat számotokra is elérhetővé tesszük.
• Alkalmazkodunk helyi sajátosságaitokhoz, anyagi lehetőségeitekhez.
Jelentkezni az anna.hornyan@gmail.
com e-mail-címen, illetve a +36 (20) 5378714-es telefonszámon lehet.
Szeretettel várjuk a jelentkezéseket:
az Óvodai Nevelés
szakmai-módszertani folyóirat
szerkesztői

„A GYERMEK MINDENEK FELETT ÁLLÓ ÉRDEKÉBEN” –
SZEMELVÉNYEK KÖRMÖCI KATALIN SZELLEMI HAGYATÉKÁBÓL

Körmöci Katalin

A gyermeki játék és a tanulás
(4. rész)

A játékfajta: konstrukciós játék, építés
Játékban tanulás
(1. szint)
„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő
azt hiszi, csak játszik. De mi tudjuk, mire
megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű, tevékeny
ember váljék belőle.” (Varga Domokos)
Zsoltika épít, az elemeket egymásra
helyezi, próbálkozik stabillá tenni az építményt, szemléli alkotását, illesztgeti az
elemeket. Eközben spontán szerez tapasztalatot az elemek alakjáról, formájáról,
anyagáról.
A játékban az így szerzett tapasztalatok
nem biztos, hogy maradandóan beépülnek
a gyermek tudatába. Amennyiben nem tudatosodnak benne ebbéli tapasztalatai, nem
biztos, hogy más helyzetbe ezeket át tudja
vinni, vagyis nem biztos, hogy más helyzetre is tudja vonatkoztatni.
A következő példa arra jó, hogy feltárjam,
mennyire bizonytalanok vagyunk a gyermek megszerzett tudásában a spontán játék
során.
Béluska tologatja az autót. Hosszan, úgy
tűnik, mintha belemerevedett volna a tevékenységbe. Közben szemlél, vizsgálódik,
felemeli, leteszi, tolja. Majd újra felemeli,
újra leteszi és tolja előre és hátra.
„Mi az az érdekes, amit ennyire figyelsz?”
– kérdezi az óvodapedagógus.
A válasz meglepő:
„Nézd, az autó kereke előre megy – először előre és lefelé, majd innen – nézd!
– hátra és lefelé, majd hátra és felfelé,
és végül ismét innen előre és felfelé. És
nézd, hogy egy pici pontban találkozik a
kereke a földdel. És a sok kicsi pontból
vonal lesz.”
A gyermekben bonyolult irányok és tájékozódási észleletek, valamint térelemek
tudatosodtak. A tapasztalás során megszerezte azokat az elemi ismereteket, amelyek
majd más helyzetben is biztosan funkcionálnak.
12

Amennyiben nem kérdezünk rá, nem
is sejtjük, nem is tudjuk, hogy mi foglalkoztatja a gyermeket. Így nem is lehetünk
biztosak abban, hogy a szemlélődő gyermek
tapasztalatát hogyan értékeljük.

A játékban a tanulás
(lehetőségének
kihasználása)
(2. szint)
A gyermek építő tevékenysége közben az
óvónő a spontán adódó tanulási lehetőségeket ki is használhatja. Ha kérdéseket
tesz fel, a kérdéseire adott válaszok által
a tapasztalatok tudatosodnak a gyermekben. Ez a tudatosodás alap lehet arra, hogy
ezeket a tapasztalatokat más helyzetben is
elő tudja majd hívni. A fenti példán látszik,
hogy a gyermekben tudatosulhatnak ezek
a tapasztalatok.
De számos esetben éppen ezek a kérdések, megjegyzések azok, amelyek ezt lehetővé teszik.
• De jó magas a várad! Hogyan tudtad
ilyen magasra építeni? Nekem nem sikerül.
• De mérges vagyok! Az én váram mindig
összedől. Vajon miért?
• Mit csináljak, hogy ne omoljon be az
alagút?
• Jaj, félek, hogy megint utolsó leszek a
játékban. Most féljek, vagy ne féljek?
A fenti kérdések, vélemények, tényközlések kíváncsiságot szítanak, aminek
következtében elgondolkodik a gyermek,
a tapasztalatok tudatosodnak. Sokszor észrevehető, hogy ilyenkor megáll a gyermek
keze, felnéz, gondolkodik, vagy esetleg csak
lassabban tevékenykedik, s egy kis idő múlva válaszol, vagy folytatja a beszélgetést, de
lehet, hogy csak a játékot.
Fontosak ezek a beszélgetések az együtt
játszásban. Miközben a társas együttlét
örömet jelent a gyermeknek, magasabb
hőfokon éli meg a játékot, nyitottabb a kommunikációra, empatikusabb, így ezek együttessége készteti válaszolásra, amelynek a
tapasztalatok tudatosodása az eredménye.

A játékba integrált tanulás
(3. szint)
Az óvodapedagógus olyan feltételeket teremt, amelynek következtében nagy biztonsággal megjelenik a kívánt tanulási helyzet.
Ennek azért van nagy jelentősége, mert ez
előre tervezhető, előre megszervezhető. Az
óvodapedagógus ismeri a gyermekek élményeit, azok körülményeit, eltérő szükségleteit. Ha az megvalósul, segíti elindulni a
gyermekben a tapasztalatszerzési-tanulási
folyamatot, vagyis vizsgálódásra, problémamegoldásra készteti őt.
A következő példában a MINIMAT elemeit (gömb, henger, téglatest, kocka) kevertem
gyerekek építőelemei közé, és így fordultam
hozzájuk:
• Reggel kölcsönkértem a szomszéd csoportból még építőelemeket, hogy legyen
elegendő. Ilyen formájú elemeket kaptam.
Tessék. Talán fel lehetne használni ezeket is.
• Miért teszed félre ezeket?
• Miért nem akarod használni? Nem jó?
• Szerinted miért nem jók ezek az építéshez? Mit szeretnél te odatenni? Miért ezeket
választottad?
• Szeretnéd, ha külön tenném azokat,
amik nem jók az építkezéshez? Jó. Hová tegyem? Melyikeket rakjam oda? Mit írjak a
dobozra? Ezek mire használhatók?
A fenti kérdések a beszélgetés részeként
jelentek meg. A pedagógus kérdéseivel segítette a tanulási folyamatot, vagyis vizsgálódásra, problémamegoldásra késztette
a gyermeket. Eközben a tapasztalatok tudatosodtak, megfogalmazódtak tények,
rájöttek összefüggésekre, következtettek,
még akkor is, ha válaszok nem is születnek,
a gyermekben munkálkodnak ezek.
Az építkezés mindvégig belső késztetésre történik, ugyanígy a kérdésekre adott
válasz is. Ebben a szituációban a gyermek
benne maradt a játék teljes intim szférájában, miközben tényeket állapított meg és
fogalmazott meg, eközben gondolkodási
műveleteket használt.

A helyzet végeztével a gyermek többet
tudott az építőelemekről, egyes elemek
tulajdonságairól, olyan módon, hogy az a
későbbiekben is alkalmazhatóvá válik egy
másfajta helyzetben.

Játékba ágyazott tanulás
(4. szint)
A gyermekek játéktevékenysége továbbra is
zavartalan. Mégis átszövi azt egy jól körülhatárolt, strukturált tanulási tevékenység
– példánk esetében matematikai tapasztalatszerzés.
Béluska, Jancsika és Zolika ismét elmélyülve építenek. Odakuporodok hozzájuk,
és szemlélem őket.
(Én tudtam, hogy a „nagyobb-kisebb”
kifejezéseket szeretném megjeleníteni.)

Csodálkozásomnak hangot adok. Vár,
folyó, erdő, és benne kis házikó is látszik.
„Csodaszép!” – mondom. Vágyat érzek,
hogy én is építsek, így bekéredzkedek a
játékukba. Örülnek, de azért intelmekkel
látnak el.
– „Vigyázz a házikóra! Látod?”
(Meglepődöm, hát persze, hogy látom. –
És itt az alkalom.)
– „Miért kérditek, hogy látom-e?”
(És innen már kész a kisebb-nagyobb
beleágyazása az építőjátékba.)
Kisebb-nagyobb, vár – házikó. Ki lakik
ott? A vár védői hol laknak? Egy házban?
Építsünk nekik. A nagyba többen beleférnek. Előkerülnek a katonák, sokat találtak.
Mindenkinek kell valahol laknia. Csoportokba rakják, kezdik építeni. Ide nyolcan
költözhetnek be, mert ez a legnagyobb.

Ebbe? Hányat építsük? Mekkorát építsünk?
El lehet dönteni, hogy melyik a nagyobb?
Tanakodunk, keressük a megoldási módokat. Mérünk, összemérünk, kipróbálunk,
használjuk a helyes relációkat. Majd folytatódik a játék. Észre sem vették, hogy játszottak, tapasztalatokat szereztek, és tanultak is.
Az óvodapedagógus tehát tervezi, szervezi a tanulás tartalmát, elősegíti a kíváncsiság felébresztését, tudatosan ráébreszt a
témára, és a gyermek szeretne azonosulni
vele. Azonosul, mert a játék sajátosságain keresztül bomlott ki, magáénak érzi a
problémát, a külső hatás találkozik belső
késztetésével. Ennek eredménye a tanulás.
A tanulási tevékenység közel negyedóráig
tartott. Végül megállapítottuk, hogy jót gondolkodtunk, jól kiokoskodtunk sok mindent.
(A következő lapszámban folytatjuk.)
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ÓVODÁINK PEDAGÓGIAI GYAKORLATÁBÓL

Góg Csenge

szakvizsgázott óvodapedagógus (csongrádi Bercsényi Utcai „Kincskereső” Tagóvoda)

Gyermekközpontú befogadás
homogén csoportban –
Előtérben a gyermek és a szülő

A köznevelés folyamatában a szeptember mindig valami új, valami más, valami várakozással teli
kezdete. A pedagógustársadalom, a pedagógiai munkát segítők és támogatók, amikor „új évről” beszélnek, nem január 1-jére gondolnak, mint egy könyvelő, bolti eladó vagy gyári munkás. A május és
a szeptember kiemelt hónapok a tizenkét testvér közül: májusban búcsúztatjuk az iskolába induló
csoportot vagy csoportokat, augusztus végén pedig már fokozódó izgalommal várjuk a szeptember
első hetét, amikor az óvodát kezdő 2,5-3 évesek először lépik át az intézmény küszöbét.
A kisgyermekek – érkezzenek akár
otthoni közegből, bölcsődéből vagy családi napköziből – természetükből fakadó
nyitottsággal szemlélik az eléjük táruló új
világot, az óvodát. Előfordulhat, hogy a rengeteg új inger, az új arcok, az új környezet,
ami fogadja őket, visszafogja egyébként
dúló kíváncsiságukat, ám sokszor megfigyelhető, hogy a szülő félelmei, tartózkodása sugallja ezt az érzést gyermeke felé.
A gyermek és szülő már a magzati korban egy egységet alkot, az anya szívdobogása megnyugtatja, az apa énekét is hallja,
és akaratlanul is bevésődik tudatalattijába.
Kutatások igazolták a magzati emlékezet
jelenlétét, mely meghatározza a gyermek
későbbi reakcióit, emocionális életét egyaránt.
Bár az óvoda, mint köznevelési intézmény gyermekintézmény, nekünk mégis
meg kell említenünk a szülőt a befogadás folyamatában. Az anya, az apa azok a
személyek, akik először megismerkednek
intézményünkkel és annak dolgozóival.
Mára már bevett szokás (amennyiben a
vírushelyzet megengedi), hogy óvodanyitogatón, oviba hívogatón, csipegetőn
ismerkedhetnek meg először az óvodával
a picik és szüleik. A nyitott nap vagy napok
elnevezésének a tárháza kimeríthetetlen,
ugyanakkor tartalmának ki kell merítenie
a szülő érdeklődését. A kisgyermek és szülő
szimbiózisából kiindulva egy biztonságot
adó, meleg, elfogadó és fejlődésre szeretettel ösztönző, gyermekközpontú közeg
képes csak arra, hogy elnyerje a szülő bizalmát és ezáltal magabiztos, mindenre
nyitott óvodásokat kapjon.
Legyen a befogadás nemcsak gyermekközpontú, hanem szülőközpontú is!
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Nem a szülői túlzó igények messzemenő
kielégítésére gondolok, hanem mindinkább azokra a sarkalatos pontokra, melyek
bizonytalanságot okozhatnak a szülőknek,
és ezáltal ingoványos talajt szolgáltatnak a
gyermeknek. A szülői értekezletet tegyük
a befogadási folyamat elé, tartsuk augusztusban! Ezen a délutánon mondjunk el
minden évkezdést illető információt, válaszoljunk minden kérdésre türelemmel,
hiszen ami nekünk a mindennapok része,
az egy „első gyermekes” szülőnek igenis új,
igenis furcsa és nem megszokott. Ha lehet,
menjünk el családot látogatni, még ha nem
is „kötelező”. Idejében adjunk lehetőséget
a jelek kiválasztására (sokan ezt már az
első ismerkedés során megteszik), hiszen
a gyermek óvodai identitásának kiemelten
fontos szimbóluma az óvodai jel. Az évek
során azt tapasztaltam, hogy a szülői tájékoztatón elhangzó fontos információk
egy része még így is sokszor újra és újra
felmerül és kérdésként fogalmazódik meg.
A lényeg összefoglalásaként alkottam meg
az „Óvodai kisokos” című kis füzetet csoportomban, amelyben helyet
kap az általános információk
(mint az óvodapedagógusok,
a dajka neve, gyermek csoportja, jele, az intézmény elérhetőségei) mellett például az
óvodába hozandó felszerelések
listája, valamint az ebédlemondás vagy a hiányzások igazolásának rendje. A kiadvány akár
éveken át szolgálhat támaszul,
ha valami elfelejtődik.
A sikeres befogadás képzeletbeli tornyát véleményem szerint
hét lakat őrzi, melyek mindegyikéhez meg kell találnunk a kulcsot

a gyermekközpontú nevelés jegyében: fokozatosság, módszeresség, elfogadás,
differenciálás, rugalmasság, felelősségteljesség, következetesség. Hogy milyen
sorrendben és hogyan nyitjuk ki ezeket a
lakatokat? Ehhez komoly mentális felkészülés, testi-lelki béke szükségeltetik a 2,5-3
éveseket fogadó pedagógusok részéről.
A mindennapok tartalommal való megtöltése nagyon fontos, jómagam is hiszek a
projektek és témahetek világában, ugyanakkor úgy gondolom, ebben az életkorban
és időszakban az állandóság, a biztonság
megadása még fontosabb, melyet a szokás-szabályrendszer megismerése, megtanulása és elfogadása alapoz meg kellőképpen. Jó alapok nélkül pedig hatalmas
erőfeszítést, lehetetlen küldetést adnánk a
gyermekeknek.
Kívánok minden kollégámnak szép élményeket, bizalommal teli szülői kapcsolatokat, sok gyermekmosolyt a szeptemberi
gyermekközpontú befogadáshoz!
„Óvodai kisokos”

Törökné Sárik Ildikó

tagóvoda-vezető (Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája, Székesfehérvár)

Mihály-napi vásár
a Tulipános Tagóvodában

Mottó: „Mert a hagyomány nem a
hamu őrzése, hanem a láng továbbadása.” (Morus Tamás)

tak, ha kellett, lelkesen bekapcsolódtak,
elmondhatom, hogy egy élménnyel lettek
gazdagabbak.

ket. A célba dobással sikerült a gyermekek
figyelmét, valamint szem-kéz koordinációjukat fejleszteni.

A Tulipános óvodában találkoztam először
ezzel a szokással, és már első alkalommal
megtetszett. Óvodánkban régóta hagyomány a Mihály-napi vásár felelevenítése.
Ezen a napon a gyerekek a szüleikkel együtt
vehetnek részt a vásáron. A nap megnyitása az óvodai dolgozók meseelőadása.
Ezt követik a próbatételek, aminek helyes
megoldásáért egy gesztenye jár ajándékba,
amivel majd tudnak vásárolni. Ha mindenki teljesítette a próbatételeket, és összegyűlt
sok gesztenye a kosarakba, akkor megszólal
a kolomp, és kezdődhet a vásár. A vásárban
a szülők és az óvónők által készített vásárfiát lehet megvenni. Miután bezárt a vásár,
minden kisgyermek hazamehet szüleivel,
nagyszüleivel.

A próbatételeket nagy örömmel oldották
meg a gyerekek a szüleikkel. Egy egészséges versenyszellem alakult ki köztük, mindenki minél több gesztenyét akart szerezni.

A feladatokkal megismerhették a régi
tárgyak használatát és az azokkal való
munkákat. Így tapasztalás útján, játékosan
biztosítottuk a fejlődésüket a nagy vásáros
forgatagban is.
A kolomp 11.00 órkor jelezte a vásár
kezdetét. Minden gyermek talált magának
vásárfiát. A vásárlás, 11.30-ig tartott.
A portékáknak nagyon örültek a gyerekek, egy sikeres napot zárhattunk le.

A zárt facebookcsoportjainkban megkértük a szülőket, hogy hozzanak gesztenyét, régi tárgyakat és kézzel készített
portékát.
A vásár napján együtt feldíszítettük az
udvart az összegyűjtött tárgyakkal a mesterségeknek, tevékenységeknek megfelelően, például csizmadia – csizma, népviselet,
bőrműves –ostor, szőlőprés, daráló, zsírosbödön. Sikerült igazi vásári hangulatot
varázsolni az udvarra. Számunkra fontos,
hogy a mai gyermekeket megismertessük
a magyar néphagyományokkal, ünnepeinkkel, mesterségekkel, mindennapi
tárgyainkkal. Az udvari díszlet egy újabb
lehetőség volt, hogy a gyerekek tapasztalás
útján ismereteket szerezzenek, bővüljön a
szókincsük. A szőlőprés, daráló kirakásával
a következő programunkat, a szüretet is sikerült előkészítenünk.
Reggeli után minden csoport kiment a
gumitéglás első udvarra, ahol meghallgatták A kő meg a kocsisok című mesét.
Azért választottuk A kő meg a kocsisok
című mesét, mert a mondanivalója az, hogy
ha összefogunk, együtt könnyebb. Ez a gyerekeknek is olyan erkölcsi tartalommal bír,
amit naponta próbálunk átadni nekik.
A nem könnyű mesét a gyerekek érdeklődve hallgatták, a rendbontókra rászól-

Gyűlik a gesztenye

A sikeres megvalósítás érdekében figyelembe vettük a gyermekek életkori és
egyéni fejlettségi szintjét, és differenciáltuk
a feladatokat. Figyeltünk minden gyermek
saját képességére, ha szükséges volt, ahhoz
mérten határoztuk meg a feladat nehézségét, illetve lehetőséget biztosítottunk minden gyermeknek, hogy maga dönthessen,
hogy mely nehézségi fokozatú feladatot
választja.

Építés kukoricacsutkából

• Kukoricamorzsolás; Kukoricacsutkából építés során fejlesztettük finommotorikájukat, figyelmüket, több-kevesebb,
alacsonyabb-magasabb fogalmát gyakorolhatták, és megismerkedtek egy régi munka
tevékenységével.
• Krumpli, tök tolása talicskában,
káposztagurítás az állóképességüket fejlesztette, kisebb-nagyobb, több-kevesebb
fogalmát itt is gyakorolhatták.
• A kirakóval fejlesztettük a figyelmüket, megfigyelőképességüket, emlékezetü-

A portékák
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Eőry Brigitta

környezeti nevelő óvodapedagógus, a Szentendrei Rügyek és Gyökerek csoport vezetője, mely a Jane Goodall Roots & Shoots hálózat
tagja (Szentendre Városi Óvodák, Egres Úti Tagóvoda)

Állatok világnapja a családok bevonásával
Hatodik éve működő óvodánkban 2017 októberében ünnepeltük első alkalommal az állatok világnapját.
Nálatok is laknak vadonélő állatok? címmel hirdettük meg a programot a családoknak a nevelési
év kezdetén, hogy minél nyitottabb szemmel és szívvel járjanak, minél több állatot fedezzenek fel a
környezetükben, és a róluk készülő alkotásaik legyenek majd a készülő kiállítás alapjai. Az ünnepi
megnyitón összegyűlt az óvoda négy csoportja, és versekkel, Gryllus Vilmos rókáról, szarvasról, mókusról, sünről szóló dalaival, a Hopp mókuska kezdetű dalos játékkal és a kertemben fotózott állatokról
összeállított vetítéssel nyitottuk meg a kiállítást. Végül összegyűjtöttük, hogy mit tudunk együtt tenni
a védelmükben, mint pl. a téli madáretetés, -itatás, odúk készítése és telepítése, természetvédelmi
farakás készítése. Ezek sorra meg is valósultak a későbbiekben a gyerekek lelkes részvételével.

2018-ban a Kedvenceink a nagyvilágból
volt a kiállítás témája. Itt a kiállítás megnyitóján a Kaláka együttes dalainak segítségével elevenedtek meg a zebrák, a jegesmedve, a teknős és a zsiráfok, és végül még egy
tigris is előbukkant a gyerekek sűrűjében.
Ezeknek, az állatkertből ismert, távol élő
állatoknak a védelmében csatlakoztunk a
Jane Goodall Intézet kampányához, és használaton kívüli mobiltelefonokat kezdtünk
gyűjteni óvodánkban az afrikai esőerdők
állatainak a védelmében.
2019-ben a Velünk élő apró lények
címmel a kertben, az erdőben, a réten
legtöbbször szemünk elé kerülő állatokra
és védelmükre irányítottuk a figyelmet. A
megnyitó napján vetítéssel vártuk az óvodába érkező gyereket és szülőket, majd a
négy csoporttal külön-külön játékos megnyitóval ismerkedtünk a kiállítás szereplőivel, ahol a gyerekek hangyákká, katicabogarakká, csigákká, lepkékké változtak.
A játék végén minden csoport kapott egy
batyut, amiben virághagymák és méhecske
hotel készítéséhez bambusznádak várták a
gyerekeket, hogy ültessenek és barkácsoljanak.
Játék
a kiállításban

2020-ban a Sövények lakói témával
az óvodánk körüli lakóövezetre jellemző
sövények fontos ökológiai szerepére szerettük volna felhívni a családok figyelmét.
Ebben az évben a járvány miatt a reggeli köszöntő vetítés után minden csoport
külön látogatta meg a kiállítást, majd az
udvarunkon ezután került kialakításra egy
„Sövény óvoda”, ahol ajándékba kapott
cserjéket és fákat ültettünk, tatárjuhart,
veresgyűrű somot, mogyorót stb. Olyan
állatok fotói kerültek ki táblácskákon,
amiknek élelmet, búvóhelyet nyújtanak
a sövények.
Idén az Afrikai esőerdők lakói címmel
az ott élő főemlősök védelmét tűztük ki
célul. A gyerekek a csoportokban megismerkedtek Jane Goodall életével a róla szóló
mesekönyv segítségével. A kiállítás megnyitójára ezúttal Szalóki Ági által megzenésített Tamkó Sirató Károly-vers, a Kongó
bolt varázsolt afrikai hangulatot. A megnyitón a gyerekek ígéretet tettek, hogy a legkisebb állatra is vigyázni fognak, nem felejtik
a fontosságukat, úgy közelednek hozzájuk,
hogy ne sérüljenek, és az élőhelyüket is óvni
fogják. Ígéretükre Jane Goodallt ábrázoló
fotó paszpartujára nyomott színes ujjlenyomatuk emlékezteti őket nap mint nap az
óvoda bejáratánál. A kiállítással egy időben
újra mobiltelefon-visszagyűjtést is hirdettünk. Az őszi kampány legnagyobb büszkesége az volt, hogy régi óvodásaink közül
egy testvérpár felvállalta a feladatot, és az
iskolai osztályaikban is gyűjtésbe kezdtek,
így 15 db használaton kívüli mobiltelefonnal járultak hozzá a gyűjtés sikeréhez.
Az elmúlt öt év tapasztalatai azt mutatták, hogy a nevelési év elején a családok
számára meghirdetett program nagyon
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pozitív mind a szülő-gyermek kapcsolat,
mind az év elején az óvoda közösségéhez
való kapcsolódás, mind az állatokkal kapcsolatos pozitív, védő attitűd alakításának
terén. Az egy témára való szűkítés és a
témák váltakozása évente mindig új motivációt és élményt biztosít a pedagógusoknak, a gyermekeknek és a családoknak
egyaránt. A 100 fős óvodánkban az első
évben a családok 25%-a készített alkotásokat a kiállításra, a következő években
40-50% körüli volt a részvétel. Érkeztek
az öt év során a szülők fotói, képzőművészeti alkotásai, hímzés és barkácsolt
kreatív tárgyak. Sok volt a közös munka,
szülők-gyerekek, nagyszülők-unokák és
testvérek együtt készített alkotásai. A
csoportokban is készültek minden évben
közös alkotások, így minden gyermeknek
került ki munkája, amit aztán a családok
a kiállítások egy hónapja alatt örömmel
látogattak. Az ünnepélyes megnyitókon
a vetített fotók, az alkalmazott zenék,
versek, játékok, tánc segítségével erős
érzelmi kötődés alakult ki a gyerekekben a kiállítás témájával kapcsolatban. A
csoportokban tovább vitték az élményeiket, így készült például jegesmedvementő autó, esőerdő, vagy tenger kincsei és
más természettudományos tárlat a gyerekek szabad játékában. A kiállításokhoz
kapcsolódó tevékenységekkel a gyerekek
bevonása az aktív természetvédelembe
mindig óriási lelkesedést váltott ki belőlük: festették a madárodúkat, aktívan
részt vettek a madarak téli életének segítésében, hozták a rossz mobilokat, fát,
virágot ültettek, készítettek méhecskehotelt.
Jövőre a Házi kedvenceink lesz a cím,
és a felelős állattartás témájával fogunk a
foglalkozni.

Hegyes Andrea

óvodapedagógus, gyermekvédelmi felelős (Törökbálinti Bóbita Óvoda)

XXI. századi gyermekvédelmi munka
pedagógusként és gyermekvédelmi felelősként
(4. rész)

II/2. Könyvcsereprojekt
Október elején, a Mese hete után arra gondoltam, hogy a védőnőknél látott könyvcsereprogram segíthet az olvasóvá nevelésben.
Tapasztalataim szerint sajnos a HH, HHH és veszélyeztetett gyerekeknek kevés könyve van, de gyakran vágynak rá. Így arra gondoltam, hogy ezek a gyerekek az óvodában különösebb szervezés,
pénz és egyéb nehézség nélkül juthatnának az életkoruknak megfelelő mesekönyvhöz. Szeretnénk mindenkit ránevelni az olvasás, a
könyvnézegetés szeretetére. És nem utolsósorban az anyagilag nehezebben élő családok, akik sokszor egyáltalán nem tudnak könyvet
venni gyermeküknek, így mégis részesévé válhatnak, megízlelhetik
a mesék, a könyvek varázslatos világát. Nem kell mondanom, hogy
közösen ismét plakátot készítettünk. A kiírás így szólt:
KEDVES BÓBIBA ÓVODÁS SZÜLŐK, GYEREKEK!
Szeretnénk bemutatni a „HOZZON EGY KÖNYVET –
VIGYEN EGY KÖNYVET” projektünket!
Biztosan vannak olyan könyvek otthon,
melyeket szívesen olvasott, jó állapotú, de már rég nem vették
le a polcról, esetleg több van belőle.
Ha így van, hozzák be a könyvespolcunkra, hogy mások
számára is elérhető legyen!
Hozzák el azt a könyvet, melyet otthon már elolvastak,
de másoknak szívesen ajánlanak, akár GYERMEK(mese, természettudományos, színező stb.),
akár FELNŐTT-könyvek, helyezze el a polcunkra,
és válasszon helyette egy másik könyvet!
Így hosszú távon is betöltheti a polc a közös
könyvespolc szerepét!
Ez a kezdeményezés mindannyiunk érdekében született.
Ennek működése közös cél, segítsék
a kultúraközvetítő, -megóvó munkát!
Közös érték, vigyázzunk rá!

Mozgósítottuk a jómódban élő családokat, gyerekeket, és miután összegyűjtöttük a projektben részt vevő családoktól kapott
szép állapotú könyveket, a gyerekekkel közösen kitettük a folyosón található könyvespolcra, ahonnan bárki vihet és akár cserébe
hozhat másik könyvet. Folyamatosan figyeljük a könyvtárunkat,
hogy milyen típusú könyv fogy jobban. Több könyvet cseréltünk
a csoportos könyveink közül, sokan otthonról is hoztak cserekönyveket. Sokfajta, érdekes témákkal foglalkozó, szép, igényes,
vagy csak éppen kedves, régi mese- és természettudományokkal
foglakozó könyveket, újságokat kaptunk. Ez a projekt immár 3
éve zajlik, kisebb-nagyobb sikerekkel. Folyamatosan figyeljük,
csinosítgatjuk a gyerekekkel a helyet, a polcokon rendet rakunk
minden héten.
• A könyvcsereprojekthez kapcsolódva a csoportunk jelentkezett a Mesesarok Kiadó pályázatára, ahol két mesekönyvet nyertünk, amit a rászoruló gyerekeknek adtunk oda, miután alaposan
átbeszéltük közösen, melyik kisgyerek kapja, kinek van rá nagy
szüksége, hiszen a környezetükben élő gyerekeket jól ismerve,
könnyen ráéreztek arra, hogy kinek szerezhetnénk nagy örömöt
egy mesekönyvvel.
A folytatásról… Megbeszéltük, hogy lesz jövőre egy olyan
akciónk, amikor a rászoruló gyerekeknek szervez a csoportunk
könyvajándékozó napokat. Aki szeretne és tud, azon a héten
hozhat, adhat mesekönyvet ajándékba az általunk kiválasztott
rászoruló gyerekeknek. Természetesen előtte megbeszélve az
adott szülővel, hogy szeretne-e inkognitóban maradni, vagy
személyesen veszik át a könyveket gyermekével. Így kapcsolódik össze ismét az érzékenyítés és a (kisebb-nagyobb körben)
körülöttünk élő, segítségre szoruló gyerekek, családok, betegek
megsegítése.
(A következő számban folytatjuk.)

AJÁNDÉKOZZON ÓVODAI NEVELÉS ELŐFIZETÉST!
Szerezzen örömet szeretteinek egy hasznos ajándékkal!
Lepje meg rokonait, barátait, ismerőseit

éves előfizetéssel (10 lapszám – évente 7800 Ft)!
Megrendeléséhez AJÁNDÉK ELŐFIZETÉSI KÁRTYÁT küldünk!
Megrendelhető: telefon: 237-5060; e-mail: elofizetes@sprintkiado.hu
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Bíró Gyula

igazgató, c. egyetemi docens (Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar Nevelés- és Társadalomtudományi Intézet)

Báb-lélek-játék…

– Interjú Gyekiczki István Győzőné Piroskával
De Mello egyik szösszenetében
írja: „a látogatók mindig elcsodálkoztak a mester nyugodt,
kényelmes tempóján.
– Nincs nekem arra időm, hogy
siessek. – mondogatta.” Akkor
hát kezdjük!
Gyekiczki István
Győzőné, a Gál
Ferenc Egyetem
Szarvasi Gyakorlóintézményének
szakvezető óvodapedagógusa, főiskolai mesteroktató,
hitoktató, három
gyermek boldog
Gyekiczki István
édesanyja. SzakGyőzőné
mai életútját, szolgálatát, számtalan elismerés övezi. Az a
negyvenéves kapcsolat és szenvedély, ami
a köznevelés és a felsőoktatás területének
több szegmensét érinti, példa lehet pályatársainak és az irányításával pályára lépett
pedagógusjelöltek számára is. Pályaválasztását már a középiskolában is az óvodapedagógia határozta meg, majd rövid kitérő
után, a kitüntetéses oklevél megszerzését
követően a szarvasi óvónőképzés egy meghatározó szakvezető óvodapedagógusa, oktatója. Különleges ezeknek a soroknak az
írása, mert alkotótársként, munkatársként,
egykori hallgatóként, ma pedig „némiképp
főnökeként” ritkán van alkalmunk az emberi kíváncsiságnak teret engedve egy beszélgetés keretében, „odabiggyeszteni” egy
pálya margójára.
– Kérlek, röviden foglald össze a pályádat/életutadat az Óvodai Nevelés olvasói
számára!
– Az óvónői szakközépiskolát követően
Szarvason végeztem, majd Csanádapácán
helyezkedtem el óvodapedagógusként.
Hamarosan az akkori óvónőképző intézet,
majd főiskola, ma egyetem, óvodájában
kezdtem el dolgozni. A GFE Szarvasi Gyakorlóintézményében 1985 óta dolgozom
szakvezetőként. Már fiatal óvodapedagógusként is mentori feladatokat láthat18

tam el, ami jelentette és jelenti az állandó
megmérettetést, a folyamatos szakmai
önképzést és a továbbképzéseken való;
hol előadói, hol résztvevői jelenlétet. Még
főiskolai tanulmányaim alatt szereztem
meg a „C” kategóriájú bábvizsgát, amely
lehetővé tette a bábjáték óvodai, bábcsoport-vezetői tevékenység végzését. 1995ben gyakorlatvezető óvodapedagógusként
végeztem, majd 1996-ban római katolikus
hitoktató diplomát szereztem a szegedi
Hittudományi Főiskolán. A szakvizsgámat
óvodai szakértőként 2005-ben fejeztem
be, majd csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szakot végeztem, amivel átfogóan,
komplexen látom a kisgyermekkori nevelés
különböző fázisait, szakaszait. Pedagógiai szemléletemet meghatározta a folyamatos felsőoktatási tevékenység mellett,
hogy megismerkedtem a Nagy Jenőné-féle
Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel
programmal, aminek szellemiségében tizenöt évig neveltem a Gyakorlóintézményben a rám bízott gyermekeket. Pedagógiai
munkásságomat meghatározza, hogy a
főiskolai, egyetemi hallgatók gyakorlati
képzésében mintákat adhassak, amelyek
a pedagógiai folyamattervezés minden lényeges elemét tartalmazzák, áttekinthetővé teszik, és olyan logikai rendszert mutat a
pályára lépő óvodapedagógusok számára,
ami segítheti a munkájukat és formálhatja a szemléletüket a gyermek mindenek
felett álló érdekének figyelembevételével.
A pályámat számtalan programfejlesztés,
pályázat, publikáció, oktatófilm, innovációs csomag jellemzi, amelyek közül több
minősített referenciaprogram, vagy az
Oktatási Hivatal jó gyakorlat ajánlásában
is szerepel. A fejlesztőmunkámat több területen is kamatoztathattam, mert a szarvasi
pedagógusképző kar képzéseibe oktatóként
is bekapcsolódtam, segítve az ott folyó
munkát, tapasztalataimmal, kutatásaim
eredményeivel. Több kiadvány, tankönyv,
jegyzet írásában, tananyagfejlesztésben
részt vettem. A pályámat mindig emberi
és szakmai megbecsülés övezte. Ezek közül néhányra különösen büszke vagyok:
„Unima-diploma”, Nemzetközi Bábfesztivál bábkészítő pályázatának második
helyezése, a Süni Gyermek Bábcsoport or-

szágos aranyminősítése 2008, 2010, 2013,
amiért 2015-ben aranyminősítést kaptam
felkészítő munkám elismeréséül, Mészáros
Vincéné-díj és emlékplakett, polgármesteri dicsérő oklevél a Süni bábcsoportnak és
részemre, mint alapító csoportvezetőnek,
2013-ban kaptam meg az ONME „felfedezettünk” cím elismerést, igazgatói dicséretben részesültem többször is, illetve a Gál
Ferenc Főiskola mesteroktatói címmel ismerte el oktatói munkámat, vezetői felterjesztésre 2015-ben. A Gyakorlóintézmény
vezetőjétől 2019-ben átvehettem az anyagi
és erkölcsi elismeréssel is járó „Ildikó-díjat”,
majd idén PRO CATECHESI oklevelet vehettem át a Szegedi Dómban. Talán ezeknél
is fontosabb az a sok száz, s talán több ezer
gyermek és hallgató, akiknek a mosolyát és
szeretetét kaptam, és az az érezhető munkatársi és szülői együtt gondolkodás, ami
végigkísért a pályámon. Mindig aktív életet
éltem, szabadidőmben bábokat készítek,
festek és továbbképzéseken, konferenciákon adok elő.
– Röviden foglald össze, hogy mi a báb
helye, szerepe az óvodapedagógia gyakorlatában és a te életedben!
– Gyermekkoromban „bábszakkörös”,
és mindent felülíróan meserajongó voltam.
Talán ott kaptam kedvet és elhivatottságot
a pedagógus hivatáshoz és az „alkalmazott
bábjátékhoz”. A szarvasi képzőben neves
oktatóktól tanulhattam az „óvónőséget”,
akik közül szeretném kiemelni Bagi Rózsa nénit – bábjáték szakkollégiumi tanár
–, aki révén eljutottam kiváló országos
szakemberekhez: Arany Erzsébet, Mészáros Vince, Mészáros Vincéné, Szentirmai
László. Leginkább az anyanyelvi nevelés,
kommunikáció területén tudtam legtöbbet alkotni, és itt is különösen a bábozás és
dramatizálás szakterületen. Pályám elején
a bábjáték óvodai alkalmazása még leginkább csak a játékhoz tartozott, így az akkori „játék-munkaközösség” aktív tagjaként
én voltam „a bábos”, az egyre bővülő báb-,
jelmez- és díszletraktárral, szakkönyvekkel, meséből átírt bábdarabokkal. Ma már
több mint húsz, óvodásoknak szóló saját
bábdarabom van, amelyeknek egy része
megjelent az Óvónők Kincsestárában. Tagja és vezetőségi tagja voltam az Országos

Bábjátékos Egyesületnek. A bábjáték helye a nevelőmunka folyamatában címmel
több oktatófilmet is készítettem. A drámajátékok, dramatizálások, a bábozás a gyakorlóintézmény művészeti programjának
remek pillére volt. A mindennapi mesélés, a
kéthetes meseciklus időt és sok lehetőséget
adott a pedagógiai bábjátékra, fejlesztésére, hatásainak, módszereinek kutatására.
A főiskolai hallgatók mindig alkotóan kapcsolódtak be az általam vezetett munkába.
„Játsszunk mesét!” című jó gyakorlatunkat
2012-ben minősítettük. A bábjátékot nemcsak az óvodában alkalmazom, hanem tehetségműhelyként gyermekbábcsoportot
is vezetek óvodásoknak és iskolásoknak a
Süni bábcsoportban. Érdeklődésem a kisebb korosztály zenei nevelése felé fordult,
a bölcsődés korú gyermekek körében a bábjáték és a zene kapcsolatát kutattam. Szarvas városban „Manó muzsika” csoportot
vezetek, ahol a zene mellett kiemelt szerepe
van a bábnak, a bábjátéknak is. Az egyetemen a bábjáték elméletét és gyakorlatát
is oktathattam óvodapedagógus, tanító és
kisgyermeknevelő szakos hallgatóknak. Ez
a „fertőzöttség” kiválóan hagyományozódott át, mert a gyakorlóintézményben is
alapítottunk amatőr pedagógus bábcsoportot, amelyekbe a hallgatók is szívesen
bekapcsolódtak. A báb és a bábpedagógia
egy szemléletformáló, a tevékeny együttműködésre építő, a mesét kiteljesítő terület,
amely a gyermekek és a művészetek közötti
erős érzelmi kötődés kialakítását célozza.
A szemlélet a népmesék, népi mondókák

tovább éltetését, a jól megválogatott és
értékes kortárs irodalom közvetítését, a
verselés és mesélés szemléleti változtatását
célozzák. A módszerünk lényege az együttjátszás, a minden gyermek aktív részvétele
a mesetevékenységben a feldolgozás során,
beépítve a mozgásokat, hanghatásokat, a
zene, vers, hangzó ritmusgyakorlatokat,
mimetikus játékokat úgy, hogy az egész
tér egy „mesetér”, ahol az eszközök közös
kialakítása, alkotása vagy kiválasztása
egy együtt munkálkodás és gondolkodás
eredménye. Az inspiráló környezet, a projektjellegű kötetlen feldolgozás különleges
hangulatúvá teszi azt a pedagógiai teret,
ahol a nevelés, az alkotás megvalósulhat.
– Intézményetek jó gyakorlatként interaktív mesefeldolgozás-bemutatókat és
módszertani csomagot kínál. Mit takar az
interaktív mesefeldolgozás módszertani
innovációtok?
– A GFE Szarvasi Gyakorlóintézménye
az Oktatási Hivatal bázisintézménye. Ennek egyik kiemelt programeleme és kiajánlott jó gyakorlata a „Játsszunk mesét!” innovációs csomag, melyben az interaktív
mesélés, bábozás módszereit kutattuk és
dolgoztuk ki, tettük adaptálhatóvá más
óvodák számára is. Kiss Margit főiskolai
adjunktus, a gyakorlóintézmény korábbi vezetője társként segítette a program
alapjainak lefektetését. A bázisintézményi
programjainkban bemutató foglalkozásokkal, tevékenységirányításokkal, prezentációkkal segítjük a szakmailag fogékony nevelőtestületek módszertani kultúrájának

bővülését. Intézményünk horizontális tudásmegosztó központként több területen
kínál szakmai betekintést és innovációs
programelem-megosztást, más-más korosztályokban, amelynek egy része az interaktív mesefeldolgozás, amiben új módszerekkel, eszközökkel, és sok-sok ötlettel
kínáljuk meg a hozzánk látogató szakmai
közösségeket. 2018-ban Az állatok nyelvén
tudó juhász, majd 2019-ben az Égigérő paszuly, 2020-ban a Lókötő róka és 2021-ben
a Brémai muzsikusok kerültek interaktív
mesefeldolgozás keretében bemutatásra.
Hogy mire fektetem a főbb hangsúlyt? A
pedagógiai bábjáték és az interaktív bábjáték sajátos módszereire, a művészetekkel
való kapcsolatukra: a dramatizálásra, a zenére, a táncra, az alkotásra: a bábkészítésre. Legfontosabbnak tartom a gyermekek
aktív, önkéntes részvételét, azaz a jó, az
örömteli játékot!
Könnyű-nehéz egy ilyen beszélgetést
lezárni, ami a megnyitása is egyben egy,
az Óvodai Nevelés hasábjain ősztől megjelenő Piroska által jegyzett „bábpedagógiai”
sorozatnak. A beszélgetés nyomán egy zárás forgott a fejemben, amely egy falfelirat
keletkezését írja le egy nagyvárosban: „a
játszóteret meg kellett szüntetni, mert oda
épült az új parkolóház. A modern épület ragyogó falára kusza betűkkel, fekete festékkel odafestette valaki: zárjátok a gyerekeket
a garázsokba, hogy az autók zavartalanul
játszhassanak az utcákon!”
Az óvoda ebben is más. És mindenben
is… Lélek-játék… szervezetten szertelen.

Vigh Mária

óvodavezető (Szegvár Kurca-parti Óvoda)

Szegvár Kurca-parti Óvodája,
a bábos bázisintézmény

A Csongrád-Csanád megyei Szegváron, a Kurca-parti Óvodában a bábjáték iránt elkötelezett kollektíva dolgozik. A 8 éve megalakult Anyanyelvi és Bábmunkaközösségünk szívügyének tekinti a magyar
nyelv ápolását, a bábkultúra terjesztését a gyermekek és a felnőttek között.
A Kerekerdő bábcsoportunk elfogadott és elismert vidám felnőttbábcsoport, akik az évek folyamán
színesítették a helyi és a régió közösségeinek, intézményeinek ünnepeit, családi napjait.
Mivel intézményünkben a mindennapi
életünk színterén jelen vannak, a gyermekek számára elérhetőek a bábok, azok
használata természetessé válik számukra.
Minden csoportunkban van bábparaván,
kiegészítő eszközök, díszletelemek. Szívesen veszik elő szabad játéktevékenységeik

során is. Segítségével megkönnyítjük a
befogadás folyamatát, a kezdeményezések szemléltetését, egy-egy konfliktushelyzet megoldását. Alkalmazzuk az
Ovi-zsaru, Boldog Óvoda, Zöld Óvoda,
Nyugi-ovi programok feldolgozása során is.

A pedagógusminősítő látogatások alkalmával az óvó nénik szívesen választottak
bábot, kezdeményezésként és önálló bábjátékként is. Nagyon sikeresek voltak ezek
a foglalkozások.
Kiemelkedő eseményünk az évek óta
többször is regionálisan megszervezett
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bábszínházi világnap, amelyik jeles napként beépült más intézmények éves programsorozatába. A helyi Művelődési házban
rendezünk márciusban több időpontban
bábelőadásokat, közel 200–250 óvodásnak,
kisiskolásnak.
Megtisztelő eseményként sikerült megszervezni, hogy a Magyar Bábjátékos Egyesület elnöke, Szentirmai László szakmai
előadást tartson regionális vendégeinknek,
és a budapesti Meseláda bábcsoport a mi
Kerekerdő bábcsoportunkkal együtt mutatkozzon be bábjátékaival, előadásaival.
Bábos kiállítással kedveskedtünk a szakmai nap vendégeinek. A szakmai napra
sikerült a szegedi egyetem kiváló nyelvészeti adjunktusát, dr. Szécsényi Tibort
megnyerni egy előadásra, és két PhD hallgatója is lehetőséget kapott az óvodánkban végzett nyelvészeti kutatómunkájukat
bemutatni az előadás hallgatóinak. Több
mint száz óvodapedagógus, logopédus,
fejlesztőpedagógus, bölcsődei gondozónő, pedagógiai asszisztens érdeklődött a
témák iránt.
A pandémiás helyzet a mi életünkben is
hozott változást, de mi home office-ban is
törekedtünk bábelőadások megtekintésének lehetőségét biztosítani a gyerekeknek.
A Kerekerdő bábcsoport és Klári néni báb-

játékait nemcsak az óvodánk és a csoportjaink facebook-oldalán, hanem a Kurca Tv és
az Ovi-sok Sok-sok óvoda facebook-oldalán
is megosztottuk, ami kedves fogadtatásra
talált.
Az intézményünkben a nagycsoportosoknak válogatás nélkül, pusztán érdeklődés alapján lehetőségük van hetente részt
venni a a Bábmanók foglalkozásokon a
Mészáros Vincéné-díjas bábos óvodapedagógussal. Így egyszerre valósítunk meg
tehetséggondozási, felzárkóztatási tevékenységet is egyéni fejlettségi szintjükhöz
igazított feladatok megoldásán keresztül.
Ezeken a foglalkozásokon az örömteli,
pedagógiai bábjáték népszerűsítésére
koncentrálunk. Célunk a bábjáték megszerettetése, a módszer továbbélésének
biztosítása, a gyermekek személyiségfejlődésének támogatása.
A MBE közös szervezésében 2021-ben,
60 órás akkreditált (2×30 óra) bábos
szakmai továbbképzést szerveztünk. A
képzésen a magyar bábos szakma kiválóságai avatták be a hallgatókat a bábjáték
rejtelmeibe. Megismerkedtek a bábjáték
múltjával, jelenével, és a sikeres elméleti
és gyakorlati vizsga után a bábjáték jövőjét
gazdagíthatják saját munkájukban és bábcsoport alakításával.

Ebben az évben a szegedi Szentgyörgyi
Albert Agórával közösen szervezzük a 60
órás bábos továbbképzést.
Nem titkolt célunk a pedagógus, óvodapedagógus hallgatók szélesebb körű bevonása,
valamint a működő óvodák és iskolák bábjáték iránt érdeklődő munkatársainak képzéséhez való segítségnyújtás. Reméljük, hogy a
képzés hatására fellendül a hajlandóság bábcsoportok alakítására, ennek az örökérvényű
módszernek az alkalmazására, a benne rejlő
pedagógiai lehetőségek kiaknázására.
Az intézményünk egy sikeres pályázat
eredményeként 2020. szeptember 1-jétől az
Oktatási Hivatal bábos bázisintézményként
működik.
A kijelölt napokon érdeklődőknek betekintést adunk a Bábmanók műhelyfoglalkozásaiba.
Kerekerdő felnőttbábcsoportunk bábelőadásaival szórakoztatja nézőit az óvodán
belül és az intézményen kívül is. Kiemelt
eseményünk a bábszínházi világnap március 21-én. A régió több településén is szívesen vállalunk bemutatókat.
Bábos szakmai napokat is tartunk más
intézményekkel közös szervezésben.
Megtisztelő, hogy bázisintézmény lehetünk, és ennek a címnek a munkánkkal
igyekszünk is megfelelni.

GYERMEKKÖZPONTÚSÁG

Hornyán Anna

főszerkesztő (Óvodai Nevelés szakmai-módszertani folyóirat), szerkesztő koordinátor (Óvodai Nevelés Facebook-oldal – https://www.facebook.com/ovodaineveles)

Gyermekközpontúság hol vagy?
Hová bújtál? XI. (15. rész)

A pedagógus személyisége, különféle szerepei:
5. a csoportban dolgozó team együttműködésének jelentősége
Kedves Kolléganők, Kollégák! A lap előző, 2021. januári, februári, márciusi, áprilisi, májusi, júniusi, októberi,
novemberi, decemberi, 2022. januári, februári, áprilisi, májusi, júniusi lapszámaiban már olvashattatok:
• a gyermekközpontúság óvodapedagógiai fogalomértelmezéséről és korszerű pedagógiai tartalmáról,
• e fogalomértelmezésben a korszerűség jelentőségéről, kiemelt fontosságáról, illetve a gyermekközpontúság
és a korszerűség közötti összefüggésről,
• az óvodapedagógus szemléletváltásának szükségszerűségéről,
• a gyermekközpontú szemlélet megvalósulását segítő szükségletetekhez igazodó pedagógiai hatásrendszer
„elemeiről”,
• a gyermek fejlődésének támogatását segítő módszerekről, eljárásokról,
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• a fejlesztés-tanulás és a nevelés irányításának, a fejlődés elősegítésének módjai közül a szükségletkielégítés,
differenciált személyes bánásmód alkalmazásának kiemelt jelentőségéről,
• a gyermeki szabad játék elsődleges szerepének kiemelt fontosságáról,
• a szabad mozgás biztosításának szerepéről,
• az indirekt (közvetett) hatásrendszer alkalmazásának jelentőségéről,
• az önállóságra nevelés (szabadság/önkibontakozás) megtámogatásának lehetőségeiről,
• a gyermeket körülvevő tárgyi környezet kialakításának jelentőségéről,
• az óvodapedagógus személyiségének meghatározó szerepéről,
• az óvodapedagógus attitűdjének fontosságáról,
• valamint azokról az óvodapedagógus-szerepekről, melyek a gyermekközpontú tanulásszervezés megvalósulását leginkább segítik.
Összefoglalva, a gyermekközpontúság egy korszerű szemlélet. Az ezzel a beállítottsággal azonosuló óvodapedagógus
differenciált személyes bánásmóddal segíti a gyermek önkibontakozását, képességeinek fejlődését, tudatosan olyan pedagógiai hatásokat, módszereket alkalmazva, amely igazodik az egyes gyermek fejlődési üteméhez.

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjában ezek a mondatok olvashatók a dolgozók
feladatairól, kapcsolatáról:
„A gyermeki magatartás alakulása
szempontjából az óvodapedagógus, az
óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése
modellértékű szerepet tölt be.”
„Az óvoda alkalmazottai és a gyermek,
a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak közötti kapcsolatot pozitív attitűd,
érzelmi töltés jellemezze.”
„Az óvodapedagógusi tevékenységnek és
az óvoda működését segítő nem pedagógus
alkalmazottak összehangolt munkájának
hozzá kell járulnia az óvodai nevelés ered1
ményességéhez.”
Az óvodapedagógusokon kívül a pedagógiai munkát segítő munkatársaknak is
rendkívül fontos feladatuk, szerepük van a
gyermekek életében. Ebben az esetben most
nem a kényszerhelyzetek szülte óvodapedagógus-helyettesítésekre gondolok elsősorban. Bár a gyermekek ellátása érdekében született döntések kicsit más szerepbe
helyezik a pedagógiai asszisztenst, dajkát,
de a kompetenciahatáraik akkor is megmaradnak, hiszen az ő feladataik alapvetően
mások, mint az óvodapedagógusé.
A pedagógiai asszisztenseknek, dajkáknak az óvodapedagógust segítő,
támogató szerepük a kiemelkedő a mindennapok során.
„Pedagógiai asszisztens – Az alsófokú
nevelési-oktatási intézmények 1–4. osz-

tályos, vagy az óvodában alkalmazható,
középfokú végzettséggel rendelkező pedagógiai szakember. Eszközöket készít és
előkészít. Segíti a pedagógusok munkáját,
felügyeli, gondozza a rábízott gyermekcsoportot, ellátja a gyermekek szabadidő-szervezését. Részt vesz az egészséges életmódú
2
szokásrendszer kialakításában.”
Valamint a felsoroltakon túl nagyon sok
intézményben az asszisztenseknek feladatuk
még a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek
személyes, differenciált módon való támogatása a tevékenységek és az önellátás során.
„Dajka – Szakmai alapképzésben részesülő személy, aki az intézményekben segíti
a gondozókat, az óvodapedagógusokat és a
pedagógusokat a gyermekek ellátásában,
nevelésében, az önálló életvitelre való felkészítésben, környezetük rendjének, tisz3
taságának megteremtésében.”
Az óvodában kiemelten a gondozási feladatok ellátásának segítése, sok helyen a
tálalás, takarítás stb.
Tehát a nap kisebb-nagyobb részében
a pedagógiai munkát segítő munkatársak
kapcsolatban vannak a gyermekekkel, és
ugyanúgy hatással vannak rájuk, mint az
óvodapedagógusok. A csoportokban dolgozó óvodapedagógusok felelőssége is – az
intézményvezetők mellett –, hogy a segítő
munkatársak értsék, hogy az óvodapedagógusok mit, miért tesznek, miért gondolják fontosnak az adott szituációt, az adott
nevelési helyzet megoldását, miért fontos
számukra egy-egy dolog adott módon való
kivitelezése stb.

A pedagógiai asszisztens, dajka „beavatása” a szemléletbe elengedhetetlenül szükséges. Amennyiben az óvodapedagógus bevonja a segítő alkalmazottakat abba, hogy
minden döntés az egyes gyermek érdekeit,
fejlődésének elősegítését szolgálja, hogy az
ő megnyilvánulásaik, kommunikációjuk is
meghatározó, és hatással van a gyermek,
gyermekek viselkedésére, a munkatársak
szívesebben alkalmazkodnak a csoport szokásaihoz. Mintaként követik az óvodapedagógus kommunikációját, gyermekekkel
való bánásmódját, természetesen a saját
kompetenciájukon belül maradva, de megértik ennek a hozzáállásnak a szükségességét. A gyermekközpontú mindennapok
teljes elérése, a munkatársak beleegyezése,
azonosulása nélkül nehezen kivitelezhető,
ezért fontos a megnyerésük, az azonos
gondolkodás kialakítása, a főbb pedagógiai
célok ismerete az ő részükről is. Így sokkal
könnyebben kialakítható az összehangolt
munka, hiszen a pedagógiai folyamatokban
ebben az esetben minden munkatárs a saját
feladatainak megfelelően, de jogosultságát
betartva vesz részt. Megbecsülve érzi a saját
munkáját, és más-más oldalról ugyan, de
kiegészíti, támogatja a csoportban dolgozó
team többi tagjának elvégzendő feladatait.
Az ilyen szellemiségben dolgozó intézményekben megfigyelhető, hogy a dolgozóközösség minden tagjának a viselkedése,
kommunikációja mintaértékű a gyermekek
számára. A felnőttek tisztelik, támogatják
egymást, saját kompetenciahatáraikat nem
lépik át, még a legnagyobb létszámhiány
esetében sem. Ezekben a közösségekben

¹ 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200363.kor – Utolsó letöltés: 2022. 07. 07.
² Körmöci Katalin, 2015: Óvodapedagógiai kislexikon. Flaccus Kiadó, Budapest, 188. oldal.
³ Körmöci Katalin, 2015: Óvodapedagógiai kislexikon. Flaccus Kiadó, Budapest, 38. oldal.
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szinte alig akad pályaelhagyó óvodapedagógus, a kiégés tünetei szinte ismeretlenek,
és a fluktuáció elhanyagolandó a pedagógiai asszisztensek, dajkák esetében is.
Épp ezért meggondolandó ennek a felnőttközösséget is összetartó erejű szemléletnek a követése.
Sokat segíthet:
• közös SZEMLÉLETVÁLTÁS! – a pedagógiai értékekről azonos módon való
gondolkodás,
• az egyes gyermek önkibontakozásának
más-más oldalról való, de együttes segítése,
• a gyermek, a gyermekek partnerként
való kezelése,

• az „okos” szervezés, például a dajkák,
pedagógiai asszisztensek feladatainak,
munkaidejének olyan beosztásával, hogy
minél többet tartózkodhassanak a csoportban, hiszen az ott dolgozó team egymás segítésével eredményesebb mindennapokat
valósíthat meg (különösen magas létszám
vagy kimagaslóan magas számú kiemelt
figyelmet igénylő gyermek csoportba integrálása esetén),
• a felnőttszükségletek kielégítése – egymás lelki és egyéb támogatása –, a jó érzés
együtt lenni látásmód,
• a mindenki tehetséges valamiben
szemlélet – egymás képességeinek elismerése, kiemelése, ezzel a közös cél meg-

valósulásának, az egyén önbecsülésének
segítése,
• hangulatosabb munkakörülmények
„varázslása” (ez nem minden esetben
pénz kérdése) – a hatékonyabb, nyugodtabb munka feltételeinek, lehetőségeinek
megteremtése,
• az egymás kiegészítése, kisegítése.
(A következő lapszámban a cikksorozat
zárásaként azokról a fejlődést elősegítő
pedagógusi teendőiről írom le gondolataimat, osztom meg gyakorlati tapasztalataimat, amelyek leginkább segítik az
értékek beépülését a gyermeki személyiségbe.)

AJÁNLOTT IRODALOM:
• Ács Ildikó–Ilyés Ilona–Körmöci Katalin–Sinkovicsné Király Angéla–Tekes Zsuzsanna (2015): Nyári élet úgy, mintha nyaralnánk! Őszi élet tervei örömteli tevékenységekkel. (DVD-melléklettel.) Sprint Kiadó, Budapest.
• Dr. Pálfi Sándor (2019): Az óvodai játék a gyermekközpontúság mutatója. Sprint Kiadó, Budapest.
• Dr. Vekerdy Tamás (2003): A pszichológus válaszol gyerekekről felnőtteknek. Nők Lapja Műhely, Budapest.
• Dr. Vekerdy Tamás (2006): Felnőttek és gyerekek. Mit akarunk egymástól? Pszichológiai írások; Saxum Kiadó, Budapest.
• Dr. Vekerd Tamás (2011): Érzelmi biztonság. Mit kell(ene) tudnunk a gyerekekről és magunkról? Válogatás Vekerdy Tamás
legjobb előadásaiból; Kulcslyuk Kiadó, Budapest.
• Dr. Vekerdy Tamás (2013): Jól szeretni: Tudod-e milyen a gyereked? Kulcslyuk Kiadó, Budapest.
• Hornyán Anna (2018): Szubjektív útmutató a projektszemléletű óvodai élet bevezetéséhez, gyakorlatban történő alkalmazásához.
Sprint Kiadó, Budapest.
• Hornyán Anna (2021): Konfliktuskezelés. Az óvodában alkalmazható hatékony konfliktuskezelési módszerek ötlettára. Sprint
Kiadó, Budapest.
• Körmöci Katalin (2019): A gyermek szükségleteire épített tanulás az óvodában. Flaccus Kiadó, Budapest.
• Körmöci Katalin (2018): Gyermekeink érdekében, fejlődésük elősegítésére – A személyes bánásmód kézikönyve. Sprint Kiadó,
Budapest.
• Körmöci Katalin (2014): Hová bújt a matematika? I. kötet. Sprint Kiadó, Budapest.
• Körmöci Katalin (2014): Hová bújt a matematika? II. kötet. Sprint Kiadó, Budapest.
• Körmöci Katalin (2012): Kézikönyv a projektszemléletű óvodai életről. Sprint Kiadó, Budapest.
• Körmöci Katalin (2016): Süssünk, főzzünk együtt, táplálkozzunk egészségesen! Sprint Kiadó, Budapest.
• Körmöci Katalin (2015): Ügyesedjünk együtt. Hová bújt a matematika? III. kötet. Sprint Kiadó, Budapest.

AZ ANYANYELVI KÉPESSÉGEK ALAKULÁSÁNAK SEGÍTÉSE
Dr. H. Tóth István

kandidátus (CSc) egyetemi docens, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja (Károly Egyetem Filozófiai
Fakultása, Prága) (Coventry House Nyelviskola – NovoSchool, Budapest)

A gezemice-lángos és társai1 –
Válogatás a pékáruk szókincséből

¹ Hálásan köszönöm Kőrös Anikó óvodapedagógusnak és az általa vezetett petőfiszállási Csicsergő Óvoda nevelőinek: Kis Illésnének, Balla-Kis Anitának és Szász
Katalin Fanninak, hogy részletesen, körültekintően, kiegészítésre buzdítóan lektorálták ezt a nyelvi-módszertani írásomat. Állásfoglalásukban nemcsak az óvodáskorú
gyermekek szókincsének a gondozását érintő elméleti fejtegetéseimet látták hasznosnak, hanem a gyakorlati megoldásokra vonatkozó javaslataimat is támogatták,
mivel „a beszédkedv fejlesztésének a lehetősége egyértelműen kirajzolódik ebből a szemelvényválogatásból”. Ezeket eredményesen továbbfejleszthetőnek ítélték a
mindennapi óvodapedagógiai nevelő-gondozó tevékenységek füzérében projektpedagógiai nézőpontból is. Kiváltképpen azt üdvözölték, hogy az óvoda – gyermek –
család együttműködésének köre újabb örömteli témával gazdagodott. Úgy látták a petőfiszállási óvodapedagógusok, hogy „a szólások, közmondások beemelése és azok
magyarázata ebben a dolgozatban nagymértékben hozzájárul a háttérismeretek gyarapításához, továbbá újabbak keresésére motivál”.
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(Szerkesztői megjegyzés: Szeptemberben több óvodában szívesen emlékeznek vissza az óvodapedagógusok a gyermekekkel együtt a nyár élményeire, az aratás, az új kenyér ünnepére. Jelen írás segítséget
nyújthat e téma felelevenítéséhez, az anyanyelvi képességek, a szókincs játékos fejlesztéséhez.)

Előszó
Régóta dédelgetem a következő bölcs és világlátó gondolatokat. Természetesen nem
arról van szó, hogy óvodapedagógusaink és
növendékeik ne beszéljenek idegen nyelveket, dehogynem, beszéljenek csak, de még
mennyire! Valójában személyiségegészünk
értéktisztaságáról, az anyanyelvünkkel
teremtett értékvilághoz, sőt a teremtett
világhoz való kötődésünkről szól ez az
idézetsor. Ízlelgessük, fontolgassuk, kapaszkodjunk belé: „Ha az ember nem az
anyanyelvén beszél, egy icipicit hazugságra
kényszerül mindig. Nem azt mondja, amit
valójában szeretne, hanem amit zavar nélkül
ki tud fejezni. Aki az anyanyelvét felejti el, az
őszinteséget felejti el örökre.” (Jókai Anna)

Célkitűzés
A szókincsfejlesztés fontosságáról szólok
alkalmazott nyelvészként óvodapedagógusainkhoz ezzel az írásommal. Most abban
szándékozom segíteni őket, hogy tanulmányozzák a pékáruk szókincséből való rendkívül gazdag magyar szókincsünket szótáraink, lexikonjaink, verseink és elbeszéléseink,
kiváltképpen meséink rendszeres lapozgatásával. Erősen feltételezhető, hogy az óvodás
kisgyermekek érdeklődését nyitják még
tágasabbra a pékáruk szókincsével.

Helyzetbehozásul –
háttérismeret-erősítésül
Weöres Sándor: Reggel süt a pék, …
Reggel süt a pék, süt a pék
gezemice-lángost.
Rakodó nagyanyó
beveti a vánkost.
Édes nagyanyó, nagyanyó,
segíthetek én is:
bevetem, bevetem
kis ágyamat én is.
Ugye, ismerős ez a Weöres Sándor-vers?
1951. október 8-án dedikálta Bókusnak Rókus a Magyar etűdök című száz kis énekszöveget, közöttük olvasható ez, a 46. sorszámú, a gezmice-lángost sütő pékről meg
a nagyanyóról szóló alkotás. Egy parányi
ismereterősítés: a szóban forgó könyvet

Károlyi Amy költő kapta ajándékba Weöres Sándortól fiatal házas korukban. Nemcsak a száz kis énekszöveg alkotója volt a
magyar Rimbaud, azaz Weöres Sándor,
hanem maga rajzolta, díszítette annyiféle tintával, ahányféle színt kapott, ezért
lett olyan tarka a verskötet, mint a színes
tojás. A szemfüles olvasó azt is tudja, ha
fellapozza a Tericum Kiadó Kft. jóvoltából
2006-ban megjelent könyvet, hogy ez a gezemicés vers részben Károlyi Amy alkotása.
Vegyük csak gyorsan a vers kulcsszavát!
Ez a gezemice-lángos. No, de itt van máris
két szó: a gezemice és a lángos; a nyelvészetet szeretők azonnal felsikkantanak,
tudniillik van itt egy harmadik szó is, az
a gezemice-lángos. De mi az egyik, mi a
második és mi a harmadik szó jelentése?
E tájszó, a gezemice főnevünk az ősmagyarban a gazmota, gizgazt jelentett.
Amúgy mindenféle limlom, összecsapott
holmi, nemritkán összekotyvasztott étel,
vegyes savanyúság jelzésére is alkalmazzuk. Ritkán átvitt értelemben is lehet hallani,
amikor is egy szellemi alkotás értéktelen termék. (Ezek után csak reménykedem, hogy
jelen írásomat nem tekinti majd a nagyérdemű olvasó gezemice firkálmánynak.)
A lángos, mégpedig a házi lángos eredetileg a kenyér tésztájából, a kenyértészta-dagasztó teknőből kikapart nyers tésztamaradékból készült. Emiatt kenyérlángosnak is
hívták. Ezt a lapos, vagyis kerekre formázott kenyértésztát a kemence felfűtésének
utolsó szakaszában, a parázzsal beterített
kemencefenék már megtisztított közepére
fektetve sütötték meg. Nálunk Jászszentlászlón, a tanyán a kemenceszáj közelében
sütöttük reggelire, és tejföllel, fokhagymás
libazsírral megkenve ettük meg. A Dunántúlon pomposnak, másfelé langallónak is
nevezték. Ma már a káposztával, töpörtyűvel ízesített változata is igen népszerű. Móra
Ferenc így ír róla: „Hullott a könnyem, mint
a záporeső, és szegény szülém még friss lángossal se tudta elállítani” – olvashatjuk A
cinegefészek című elbeszélésében. A Dióbél
királyfiban, ugyancsak Móra Ferenc-mű,
a bőség jelképe: „Hamar szaladjatok: legkisebb fiamnak koronát hozzatok. Vállára
palástot, selymet, tulipántost, a markába
pedig libazsíros lángost! Ezen aztán szülém
is nevetett meg én is, ámbár biz én az egész
királyságomat odaadtam volna a lángosért.”
A gezemice-lángos egy olyan régi magyar étel, ami a kotorékból, vagyis a mara-

dék kenyértésztából készült, kemencében
sült étek. Feltétként rásüthetünk ezt-azt,
amit otthon találunk: egy kis szalonnát, pár
karika füstölt kolbászt, néhány sonkafalatkát, gombaszeletet, valamint vöröshagymacsíkokat és fokhagymadarabkákat is.
Nemcsak reszelt sajttal és tejföllel, hanem
aludttejjel is ehetjük.
Ennyi finomság után lássuk csak a magyar pékáruk bőséges kínálatát! Amikor
termékbemutató sétára indulunk, akkor a
következő bekezdést vehetjük kiindulópontul. Beszélhetünk
• kenyérféleségekről,
• zsemlékről,
• kiflikről,
• kalácsokról,
• kuglófokról,
• édes és sós süteményekről.
Már az előző felsorolásunkban a pékáruknak legalább hétféle csoportját találhatjuk. Talán elegendő is lesz ez a kínálat,
ha másért nem, hát azért, nehogy felesleges
túlzásokba essünk – tréfásan szólva: nehogy
a kenyérdagasztó tekenőben kössünk ki!
Igen gazdag a kenyércsalád, ismerünk
házi jellegű kenyeret, ez lehet kerek, hos�szúkás vagy téglatest formájú. Népszerű
az aratókenyér, a szezámmaggal szórt kenyér, a kukoricás és a burgonyás kenyér,
ezek mellett kedvelt a kovászos kenyér is.
A zsemlék népes családjából a legismertebb az úgynevezett vizes zsemle, de ez csak
frissen sütve kellemes reggelire vagy tízóraira. Máris következhet a szezámmaggal
szórt zsemle, a rozsos zsemle, van, aki esküszik a napraforgó- vagy tökmagos zsemlére.
A kiflik, ah, azok ám a csodák! Van itt is
vizesnek mondott kifli, aminek az ízesebb
változata a sóval szórt kifli. A sajttal hintett
kiflinek még a tésztája is puhább, laktatóbb.
Kedveltek a szezám-, napraforgó- vagy tökmaggal szórt kiflik. Újabban több helyen
is hozzájuthatunk az uzsonnarúd nevű
kiflifajtához.
Ha a kalács szót halljuk, akkor nagyanyáink, dédanyáink pirospozsgás, vaníliasárga,
magasra kelt, illatozó fonott kalácsai jutnak
eszünkbe. Mi van manapság? Népszerű a
briós, az egyszerű fonott kalács, kedvelt a
fahéjas dejóval szórt kalács mellett a fonott
kakaós kalács. Szívesen keressük a kakaós
töltelékkel vagy a vaníliás-dejós töltelékkel
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AZ ANYANYELVI KÉPESSÉGEK ALAKULÁSÁNAK SEGÍTÉSE
készített-sütött ünnepi kalácsokat. Ha tehetjük, akkor valósággal degeszre esszük
magunkat kürtőskalácsból, nemde? Hát ne
kerteljünk, valljuk meg őszintén: kürtőskalács nélkül nem élet az élet! Kőrös Anikó
óvodapedagógus óvodavezető lektorom
ajánlotta, hogy álljon itt még a kalácsok
bőséges kínálatkörében a mai gyermekek
számára is ismert kalácsfajta, jelesül a kürtőskalács. Köztudott, hogy a kicsinyeket is
rabul ejtik a kürtőskalácsok illatfelhői, ízvarázsai, látványhullámai. Hunyjuk csak
le a szemünket egy pillanatra! Ugye, hogy
aranylanak a parázs felett tésztacsíkokból
feltekert kürtők, melyekre a különböző
ízesítésű cukrok szinte megállíthatatlanul
karamellizálódnak?
Az alkalmi kürtőskalács-készítést az intenzív finommotorika-fejlesztő ujjgyakorlatok közé is beemelhetjük Micsoda
fantáziaszárnyaltatás kerekedhet ki az
ilyen ujjbegyerősítő játékos gyakorlatokból! Hogyan? Például kukoricacsutka,
kukoricaszár, napraforgószár, a vécépapírt
rögzítő kartonhenger stb. felhasználásával.
És mit szólnak még a bambusznádszárhoz?
Úgy végezhetjük a csoportszobánkban ezt
a kürtőskalács-készítő játékos gyakorlatsort, hogy az imént említett anyagokra,
vagy hasonlókra vékonyra nyújtott gyurmacsíkokat hasonló formára, mint a valódi
kürtőskalács tésztacsíkjai: hengergetjük,
majd óvatosan, figyelmesen, ügyeskedve
feltekergetjük őket csigavonalban a kukoricacsutkánkra, a kukoricaszárunkra, a
napraforgószárunkra, a vécépapírt rögzítő
kartonhengerünkre és hasonló anyagokra. Attól függően válogathatunk a színes
gyurmák közül, hogy milyen kürtőskalácsot dagasztunk, gyúrunk, hengergetünk,
tekergetünk és sütünk magunk és barátaink örömére.
Aki tud otthon kuglófot sütni, az szerintem népszerű és boldog ember. De mit
sütnek a pékségekben? Készül úgynevezett sima kuglóf vaníliás cukorral gazdagon megszórva. Méltán keresett a mazsolás kuglóf. Hamar elkapkodják a népek a
csokidarabos-mazsolás kuglófot is; jaj, de
finom habos kakaóval!
Bőséges a pékségek kínálata a sós süteményekből is. Nemcsak a sima, a tepertős, a krumplis, a sajtos és a köménymagos
pogácsákra fáj a fogunk, hanem szívesen
vásároljuk a sajttal szórt olaszos szószos
csigát is. Nagyjából 20-25 éve szoktunk rá
idehaza a croissant-ra, amely félhold alakú levelestésztáról, valójában rétestészta
jellegű tésztáról az a közbeszéd járja, hogy
Franciaországból származik. A szó kétség24

telenül francia, de maga a sütemény historikus utat járt be. Akit izgat ez a történelmi
kaland, az guglizzon kedvére, majd fogyassza ennek a süteménykiválóságnak a sós
vagy édes változatait jó étvággyal!
De most térjünk vissza a historikus kalandokból a pékárukhoz!
Következnek az édes sütemények. Nos,
melyik a legkedveltebb édes pékáru? Szerintem tíz gyermekből hét-nyolc a kakaós
csiga nevét kiáltja. Ha tévedtem, akkor
az a túrós batyu, vagy az ökörszem miatt
van. Hogyne lenne finom a meggyes párna, hát még a túrós-meggyes párna és mákos-meggyes párna, nyomukban a mákos
rúd meg az ízes levél. Bőséges töltelékkel
készítik a pékek a magyaros réteseket –
nem csak a külföldiek legnagyobb örömére.
Ki szereti az ízes buktát? (Keresztanyám
házi lekváros buktáinak felejthetetlen illata,
íze ma is a nyelvemre fut, ahogy gépelem
ezt a nosztalgikus mondatot.) Az újabb
időkben a kakaós krémmel vagy a vaníliás
krémmel töltött táskák a joggal keresett
édes pékáruk.
Ugyan mit lehet kezdenünk ennyi szóval az óvodai mindennapokban?
Legelőször is hangoztatni, képek segítségével biztonságosan elsajátíttatni,
sokszor mondogatni, rövid történetekbe
beleszőni, rajzos illusztrációkat készíteni
róluk és velük kapcsolatban. Ha tudunk,
akkor érdemes nagyobb méretű péksüteményeket előrajzolnunk, amiket óvodásaink kedvükre színezhetnek. Ezekkel a
színezőgyakorlatokkal nemcsak a belső
és külső képteremtést, hanem a ceruzafogást és a finommotorikus készségeket
is erősíthetjük.
Aztán hasznosak lehetnek a kisgyermekek tudásának gyarapításában, készségeinek csiszolásában a gyúródeszkás,
nyújtófás gyakorlatok, ügyeskedések is.
Hát még akkor mennyire értékesek, ha a
hüvelykujj, a mutatóujj és a középső ujj
hármasának segítségével finom szórómozdulatokat végeznek a fiúk és a lányok
– merthogy a fiúk is szeretnek ám segédkezni sütésnél-főzésnél! Az anyagnevek
(só, liszt, mák stb.) mellett a mértékek
(csipetnyi, parányi, kevéske stb.) is szóba
jöhetnek ilyen és hasonló ügyeskedések
jóvoltából.
Miután a legkülönfélébb világhálós és
nyomtatott forrásokból (képeskönyvekből, vers- és mesegyűjteményekből) magunk elé vesszük a pékárumintákat, akkor
szappanos-vizes papírok segítségével –

megfelelő körültekintéssel! – a legkülönbözőbb termékeket formázhatjuk kedvünkre. Ugyanígy gyurma felhasználásával
is összeállíthatunk pékárus kínálatot.
Aztán jöhet a képzeletbeli és a csoportszobabéli kenyérboltos, pékáruboltos játék
pékekkel, eladókkal, vásárlókkal. Eközben
lépegethetünk, nótázhatunk, verselhetünk!
Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest
estére.
Pedig a rétes igen jó, katonának az való.
Nem megyünk mi messzire, csak a világ
végire.
Ott sem leszünk sokáig, csak tizenkét
óráig.
Hallottam már ennek a közismert és
közkedvelt lépésgyakorlatos dalunknak
olyan változatát is, amikor a második sorban lévő katonának szót a csoport újabb
és újabb játszó kisgyermekének a nevére
cserélték.
J. Kovács Judit tollából való ez a kiflis
vers, mellyel ritmus- és hanglejtésgyakorlatot végezhetünk, mindezek mellett
kiszámolónak is megfelelő.
Kifli
Meleg kiflit ropogtatok,
irigykednek is a nagyok.
Adok nékik mégis,
péktől kaptam én is.
Orgoványi Anikó perecelős verse hangulatfokozásul, artikulációs, hangúly- és
hanglejtésgyakorlatul, kiszámolónak, sőt
étvágygerjesztőnek is kiváló szöveg.
Perecelő
Kedves gyerekek!
Perecet vegyetek,
sajtosat, sósat,
jó ropogósat!
Megmondom én
kerek perec,
nem elég jó
ez a perec!
Lehetne kerekebb,
sajtosabb, ízesebb,
szélesebb, keskenyebb,
no, gyertek, egyetek,
nőjön a begyetek!
Ismerősek ezek a kemencés mondókák?

Elszökött a kemence
tele pogácsával,
utána ment a bíró
üres tarisznyával.
Befutott a kemence
feneketlen tóba,
utána ment a bíró,
ott is van azóta.
Elszaladt a kemence
teli pogácsával,
utána ment a lapát
minden családjával.
Tik lába tálba,
lúd lába tálba,
jó lesz vacsorára.
Kerek hasú kemencében
kifli, cipó pirul éppen.
Hogyha megsül, tálba teszik,
jóízűen mind megeszik.
Azért híresztelem ezt a Nagy Bandó
András-verset, mert érzelmekben gazdag,
erősíti a gyermek – anya kapcsolatot,
tágabban a gyermek – család tudatot. A
szókincse köznapi és poétikus is egyben,
ezáltal tartalmas és haszonnal járó beszélgetésekre késztető versszöveg. Azt meg
mindannyian felfedezhetjük – elolvasva a
verszárlatot –, hogy kiváló anyák és családnapi szöveganyag is.
Nagy Bandó András:
Hamuba sült pogácsa
Van nékem egy kis pogácsám,
őrizgetem, rejtem.
Amikor sütötte anyám,
óvodába mentem.
Kétfillérest rakott bele,
lyukas volt és rozsdás.

Véled legyen a szerencse! –
ígyen szól a mondás.
Áldás volt a pogácsában,
benne maradt máig.
Köszönetet mondok érte,
szálljon el anyámig!
Nyilvánvaló, hogy a most következő,
további kutatásra buzdító közmondások
és szólások a magyarázatokkal együtt elsősorban az olvasóknak szólnak a háttérismereteiket gyarapítandó.
Cipópénzre kelt a háza. = Már első olvasásra is érződik, hogy a gúnyolódás fakasztotta ezt a képes beszédű helyzet-megállapítást. Azt jelenti ez a szólásunk, hogy
elette, felélte az anyagi javait, így a házát is,
akiről állítják ezt az egyáltalán nem finomkodó kijelentést.
Csak ott mosdik, ahol a cipó bejár. =
Ennek a tájnyelvi szólásunknak a tréfás
közlendője a kisgyermek egyik huncutságára utal: csak a szája környékét, csak a
száját mossa meg, vagyis nem mosdik rendesen az, akire mondjuk, akinek címezzük
ezt a mondásunkat.
Fehér cipó, lúdhús, sokféle a gusztus.
= Ez a tájnyelvi közmondásunk rímes, ritmikus lejtésű bölcsesség. Akkor mondják,
ha ételben válogatós, ételt piszkáló van a
társaságban. No meg azt is jelenti, hogy
bizony különbözők az ízlések.
Fehér cipó, sós túró, éhség ellen
igen jó. = Szinte röppenni lenne kedve
az embernek, aki mondja, annak is, aki
hallja, annak is, ráadásul kellemes is a
jelentése e tájnyelvi rímes-ritmikus közmondásunknak. Amikor nagy szeretettel
cipót és túrót kínálunk messziről érkezetteknek, akkor ritmizáljuk ezt a kedves
kívánságot.
Maga kebelében találja a cipót. = Kétségtelenül régies hangzású, de legalább-

is régies szóhasználatú ez a szólásunk.
A jelentését reménykedőnek nevezhetjük,
mivel a vigaszra, a vigasztalásra vonatkoztathatjuk.

Összefoglalás
A fentiek segítségével pékáruk szókincsvilágára szándékoztam felhívni az óvodapedagógusok figyelmét, kiváltani az érdeklődésüket a téma iránt úgy, hogy a pékárukat
megnevező szókincsből válogattam.
Erősen feltételezem, hogy ismert és
kevésbé ismert nyelvi adatok, értelmezési lehetőségek, valamint szemelvények
is jelen voltak ebben a dolgozatomban.
Hogy felhasználhatók-e, alkalmazhatók-e
a mindennapi óvodapedagógiai gyakorlatban, azt ki-ki maga tudja eldönteni a
szakmai-pedagógiai lehetőségei függvényében, a kisgyermekek érzelmi-értelmi fejlettsége, szükségletei ismeretében.
Ugyanakkor gyakorlatiasabb támpontokat is bátorkodtam vázolni, ezért utaltam
mindenütt
• a szó- és kifejezéskincs értelmezésére,
• a jelentéskörök szélesítésére,
• a történetmesélés alkalmaira,
• a beszéd- és kiejtésgondozás megkerülhetetlen fontosságára,
• az egyéni és közös éneklésre,
• a változatos technikákkal történő rajzolásra, tárgyformák készítésére.
Közben érvényesíteni iparkodtam a
szemlélődő (kontemplatív), hozzáadó-tevékenységgazdagító (additív), haszonelvű, a hasznosságot érvényesítő (funkcionális) nyelv- és irodalompedagógiai
stratégiát az óvodáskorú kisgyermekek
érdekében.
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Együttnevelés? Minél többen,
minél jobban! (1. rész)

Bevezető gondolatok
Egyre több pedagógus szembesül azzal a
pedagógiai helyzettel, hogy növekszik az
egyéni bánásmódot, differenciált fejlesztést igénylő gyermekek száma, mely megjelenhet tanulási nehézség, pszichés zavar,
öröklött és/vagy környezeti hatás által. A
pedagógus feladata, hogy a gyermek sajátos fejlesztési igényeit felismerve – a kompetenciahatárokon belül maradva – a meglévő kompetenciákat fejlessze, és a hiányos
vagy hiányzó kompetenciákat arra a szintre
juttassa, melyekkel a gyermek fejlődése biztosított. Ez óriási felelősség a pedagógus
számára, mert intézményes keretek között
ő jelöli ki a gyermek fejlesztésének útját.
Az integráció már több évtizede a hazai
köznevelés meghatározó kérdése, mellyel
hazai viszonylatban több szerző is foglalkozott a megfogalmazás tekintetében (Csányi,
1990; Réthy, 2002) vagy a nevelés-oktatás
módszertani megfontolásait figyelembe
véve (Réthy, 2002; Papp és Schiffer, 2011).
Mindenki számára kielégítő választ, illetve megoldási lehetőséget azonban nehezen
találunk.
Jelen tanulmányban az integráció, az atipikus, illetve tipikus fejlődésű gyermekek
együttneveléseként kerül megfogalmazásra. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a fogalom csak a nevelés-oktatás tudományos
értelmezésében vizsgálható. Az integráció
fogalma több tudományterület terminológiájában is használatos, a teljesség igénye
nélkül például a szociológiában, a pszichológiában, a gazdaságtudományban vagy a
társadalomtudományban.

Jogszabályi keret –
az integrációt segítő
folyamatokban
A XXI. században az integráció alapvető,
mindenkire vonatkozó elidegeníthetetlen
emberi jog, ám ahhoz, hogy az együttnevelés
a hétköznapokban is ténylegesen megvalósulhasson, több jogi szabályozó megalkotására volt szükség (Ábrahám és mtsai, 2018).
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A különnevelést tekintve hazánkban
1985-ig működtek a kisegítő iskolák, melyeket megnevezésükben felváltottak az
eltérő tantervű általános iskolák. A rendszerváltás után jelent meg az egyik legmeghatározóbb dokumentáció az 1993.
évi LXXIX. közoktatási törvény, mely
meghatározta és biztosította a jogi keretet
az integráció megvalósításához. E törvény
többszöri módosítása és egyéb törvények,
rendelkezések megalkotása tovább pontosította az integráció, inklúzió fogalmát,
feltételeit, további lehetőségeit (Mesterházi
és Szekeres, 2019).
2003-ban jogszabályi változások következtében új intézménytípusként jelent meg
az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, az EGYMI. Ezek az intézmények
a mai napig sokoldalú és jelentős szerepet
töltenek be az integráció megvalósításában,
valamint a fogyatékossággal diagnosztizált
gyermekek speciális nevelésében, oktatásában.
További változást hozott a 2013-as évben
az 5/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről.
A pedagógiai szakmai szolgáltatások valamennyi területe a pedagógiai szakszolgálatokhoz, míg az utazó gyógypedagógiai
hálózat megszervezése az EGYMI-k feladatkörébe került.
Hazánkban jelenleg a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről a meghatározó, melyben az integráció megnevezését
az együttnevelés terminológiája váltja fel,
kikerülve az integrációval párosuló szegregáció fogalmát. Így az együttnevelés
kifejezés sokkal helytállóbbá válik a mai
közoktatási rendszerben (Ábrahám és mtsai, 2018).
Jelenleg több hatályos rendelet is segíti az
együttnevelés gyakorlati megvalósulását, a
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról, mely körüljárja az együttnevelést segítő
utazó gyógypedagógiai hálózatok rendszerének működését. Ez a rendelet fogalmazza
meg, hogy az utazó gyógypedagógiai hálózat, illetve az utazó konduktori hálózat tagjai képzett szakemberek, akik munkájukkal
segítik az integráció sikeres megvalósulását

a nevelés-oktatás folyamatában. Ugyanígy
az utazó pedagógiai hálózatban dolgozó,
az együttnevelést segítő gyógypedagógus
feladata a speciális igényű gyermekek habilitációs, rehabilitációs egyéni vagy csoportos fejlesztési foglalkozásainak, óráinak
megtervezése, lebonyolítása és értékelése.
E rendelet nemcsak az integrációt segítő
pedagógusi fejlesztőmunkát, hanem minden szükséges dokumentációs feladatot
részletesen meghatároz.
Jelentős dokumentáció volt a 32/2012.
(X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
szóló rendelet, amelyet felváltott az Oktatási Hivatal által kiadott sajátos nevelési
igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei. Az irányelv megfogalmazza, hogy a
sajátos nevelési igényű gyermekek intézményes nevelése akkor a leghatékonyabb,
ha a gyermekek minél önállóbbá válnak.
Többségi vagy speciális intézményben való
elhelyezéséről a szakértői bizottság tesz javaslatot a szülő egyetértésével, figyelembe véve a kiskorú speciális szükségleteit.
A gyermekek integrált nevelését minden
esetben gyógypedagógus, illetve konduktor
kíséri.

Együttnevelés –
integráció vs. inklúzió
Az együttnevelés, az akadályozottsággal
élő személyek társadalmi részvételének
biztosítása az első intézményes nevelés
színterétől az élet minden területére vonatkozik. Az együttnevelés célja, hogy a
fogyatékossággal élő egyéneket és a tipikus
fejlődésű személyeket társadalmi szempontból egy színtérre hozza annak érdekében, hogy a folyamat során mindkét fél
gazdagodhasson. A folyamatok végső célja,
hogy diszkriminatív szemlélettől mentes,
az esélyegyenlőség lehetőségeit biztosító
társadalom alakuljon ki (Szekeres, 2011;
Mesterházi és Szekeres 2019).
Ábrahám és munkatársai (2018) szerint
a sikeres integráció egyik igen fontos mutatója, hogy az atipikus fejlődésű gyermek

hogyan érzi magát az adott környezetben.
A sikeres integrációhoz azonban nem elegendő a befogadó szemlélet. Az intézményes nevelés során a pedagógusok legfőbb
feladata, hogy minél változatosabb módszereket alkalmazzanak, és olyan eszközöket
adjanak a gyermekek kezébe, melyek által
önmagukhoz mérten a legfejlettebb képességstruktúrával rendelkeznek. A jól megválasztott módszer- és eszköztár az együttnevelés során fejlesztő hatással bír a tipikus
és az atipikus fejlődésmenetű gyermekre.
A folyamat pozitív hatásaként fejlődnek a
gyermekek szociális készségei, miközben
ismereteik gazdagodnak (Szekeres, 2011).
A társadalmi integráció megalapozása
már az óvoda falain belül megkezdődik,
szakmailag és módszertanilag megtervezett
támogató környezetben. A nyitott látásmód
mellett számos szakmai és módszertani
feltételnek kell megvalósulni ahhoz, hogy
mind a befogadó környezet, mind az együttnevelés színterébe érkező gyermek sikeres
folyamatként élje meg az integráció folyamatát (Stefanik és mtsai, 2018).
Az integráció azonban nem csupán az
intézményes nevelés keretein belüli megvalósítás diskurzusában értelmezendő. Az

Szabad játéktevékenység a XXII. kerületi Egyesített Óvoda Csemetekert Óvodájában

Gyümölcsaszalás a Nyuszi csoportban (Nagykanizsa Központi Óvoda Pipitér
Tagóvodájának Nagyrác úti telephelye)
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INTEGRÁCIÓ, INKLÚZIÓ
integráció hosszú távon az egész életen át
tartó tanulás (lifelong learning) és az egész
életen át tartó fejlődés (lifelong development) biztosításával, a társadalmi normák
és elvárások mentén az egyén számára – az
életszínvonal biztosításával – a legoptimálisabb társadalmi részvétel megvalósulását
foglalja magába. Ez alapozza meg, hogy
felnőttkorban a képességeinek megfelelő,
legjobb munkalehetőséget biztosítsuk a
fogyatékossággal, akadályozottsággal élő
személy számára védett munkahelyeken
vagy akár a nyílt munkaerőpiacon.
Az együttnevelés kérdésköre ennél azonban sokkal árnyaltabb. Meghatározó kérdés, hogy milyen szinteken valósul meg a
folyamat, amit még integrációként tartunk
számon, illetve milyen folyamatok során
nevezhetjük az együttnevelést már inklúziónak, teljes befogadásnak.
Az inklúzió teljes mértékig figyelembe veszi a sajátos nevelési igényű tanulók speciális szükségleteit, igényeit, és
ezek megoldására differenciált nevelési,
oktatási módszereket alkalmaz, mely
során mindig a gyermek meglévő képességstruktúrájára épít. A folyamatban
a tanulók egyéni bánásmód keretében
nevelkednek, melynek célja a társadalmi esélyegyenlőség megteremtése, az
egyenlő esélyek biztosítása. Az inkluzív,
befogadó szemléletű pedagógia ennek
megalapozását teszi lehetővé.
Az inklúzió minden résztvevő számára
egy tanulási folyamat, melyben az együtt-

nevelésből fakadó akadályok, nehézségek
kezdeti felismerése, majd leküzdése révén
az érintett résztvevők megtanulják a másik
ember elfogadását, megismerik a különbözőséget, mely természetessé válik az adott
közösségben (Marton, 2019).

A számok tükrében
Az együttnevelés kérdésköre mindig aktuális, ezt igazolja az alábbi diagram, mely az
OH és a KSH adatai alapján készült.
Láthatjuk, hogy a 2019–2020-as nevelési évben 330 539 gyermek vette
igénybe az óvodai ellátást, ebből 8271
gyermek integrált keretek között töltötte

Az óvodáskorú gyermekek száma (saját szerkesztés)
forrás: https://statinfo.ksh.hu/Statinfo/index.jsp; https://dari.oktatas.hu/kozerdeku_index
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mindennapjait, mely a populáció közel
4%-át jelenti. A következő nevelési évben, 2020–2021-ben az óvodások száma
összességében csökkent, 322 713 fő, azonban, az integrált óvodai ellátásban részesülő gyermek száma növekedett, 8559 fő.
(Lásd táblázat)
Ezek az adatok is igazolják, hogy az
együttneveléssel foglakozni kell. A megváltozott körülmények mentén biztosítani
a pedagógusok számára a minél változatosabb lehetőségeket, melyek a módszertani
kultúra megújulását segítik és támogatják
a mindennapokban.
Erre kívánok választ adni megjelenő
írásaimmal az elkövetkezendő időszakban.

• Szekeres, Ágota (2011): Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek szociális integrációja az általános iskola 4., 5. és 6. osztályában. Doktori disszertáció. Budapest, ELTE, Pedagógiai és
Pszichológiai Kar.
Törvények, rendeletek:
• 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv
• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.
emm
• 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati
intézmények működéséről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300015.emm
Sajátos nevelési igényű gyermekek irányelvei:
• https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_
nat/iranyelvek_alapprogramok
Egyéb internetes források:
• https://statinfo.ksh.hu/Statinfo/index.jsp
• https://dari.oktatas.hu/kozerdeku_index

A SZÜLŐFÖLDHÖZ VALÓ KÖTŐDÉS KIALAKULÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
Zámbóné Kis-Illés Magdolna

tanító, ének-zene tanár (Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Kiskunhalas)

„ Harmatcseppek”

Jeles napokhoz fűződő népdalok, népi játékok és játékfűzés
ajánlatok – 1. Mihály-nap
(Szerk. megj. – Az Óvodai nevelés országos alapprogramjában, az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés fejezetben olvasható ez a mondat: „Az óvoda a gyermek nyitottságára épít,
és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés
alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és
szépre, mindazok megbecsülésére.”
Ebben a nevelési évben az identitástudat, a szülőföldhöz való kötődés alakulását segítő mondóka-,
dal-, népijáték-ajánlatokkal Balatoni Katalin, az „Így tedd rá!” programgazdája, Zámbóné Kis-Illés
Magdolna tanító, ének-zene tanár, játékfűzés javaslatokkal pedig dr. Tamásiné dr. Dsupin Borbála
oktató lesz a folyóirat kedves olvasóinak segítségére.)
„Az egész évet végigkísérő sorozatnak a »Harmatcseppek« címet
adtam, mert szinte cseppenként adagoljuk az olvasóinknak a jeles
napokhoz fűződő összeállításainkat.
Azért a »harmat« az előtag, mert képszerűen gondolkodtam.
Amilyen korán (= hajnalban) keletkezik a harmat, olyan korán (=
idejében) elkezdjük a témahetek/tevékenységek szervezését segítő
összeállításainkat közzétenni. Remélhetőleg az apró kis gyűjtemények pedig olyan hasznossá válnak az óvodapedagógusok fejében/
kezében, munkájában, mint ahogyan egy harmatcsepp a növény
életében.” (Zámbóné Kis-Illés Magdolna)

1. A jeles nap tartalma:
• Az állatbehajtás napja: a Szent György-napkor legelőre kihajtott
állatokat ezen a napon hajtották be onnét.
• A gazdasági év zárónapja: a pásztorok ezen a napon számoltak el
gazdáiknak a reájuk bízott állatokkal, azok szaporulataival, esetleg
a veszteségekkel.
• Új pásztorokat szegődtettek ezen a napon, illetve megerősítették
azok állását, akikkel elégedett volt a gazdája.
• Szent Mihály napja gyakran VÁSÁRNAP, a pásztorok ilyenkor
egészítették ki felszerelésüket.
• A cselédfogadás napja is ekkor volt.
• Bálokat, mulatságokat rendeztek ezen a napon, hasonló előkészületekkel, mint farsangkor. Ezért nevezték e napot a kisfarsang
kezdetének.
• Szent Mihály arkangyal ünnepe.

2. Mondókák Mihály-napra:
• „Ha valaki vígan él,
A juhász éppen úgy él.
Az erdőben, a mezőn,
Sétál, pipál, furulyál,
1
billeg, ballag meg-megáll.”

„Gólya, fecske hamar elmenet,
2
Várhatod a hideg telet.”
• „Mikor a szógát fogadják,
Öcsémuramnak szólítják,
De amikor már megkapták,
3
Csak főtt krumplival táplálják.”
• Menyecskék ferednek…
Forrás: Őszi népszokások | rafia
http://rafia.hu/content/%C5%91szi-n%C3%A9pszok%C3
%A1sok

3. Dalok, dalos játékok:
• Én elmentem a vásárba… Így tedd rá! „ OTTHON”
https://www.youtube.com/watch?v=5RWhCfaKa9w
• Elmentem én a vásárba… Hétről-hétre Így tedd rá! II.
https://www.youtube.com/watch?v=d1k1FqxzL5E
– Szentháromság hős bajnoka
(17_enekek_a_szentekrol.pdf (vmmi.org), Énekek a szentekről,
295. old.)
– Szent angyal, arkangyal
(17_enekek_a_szentekrol.pdf (vmmi.org), Énekek a szentekről,
296. old.)
– Ez a kislány, jaj, de szép…
(Magnó – 04803 | Népzenei Gyűjtemény | Hungaricana,
– Ez a kislány jaj de szép / Jóka [Pozsony], 1984. 07-)

4. Zenehallgatás:
• Népzenei szemelvény:
Mihály-napi búcsú – kolompos koncert
https://www.youtube.com/watch?v=_d_YRGFmlSY

¹ T. Aszódi Éva (2022): Cini-cini muzsika. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Zrt., Budapest, 35. oldal
² Bihari gyermekmondókák (1982). Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1351. számú.
³ SZEPTEMBER 29. MIHÁLY NAPJA | Magyar néprajz | Kézikönyvtár (arcanum.com) Utolsó letöltés 2022. 07. 08.
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FONTOS, HOGY EZT IS TUDJUK! – HÁTTÉRTUDÁSUNK BŐVÍTÉSE ÉRDEKÉBEN
Takács Katalin

gyermekaudiológus/hallásakusztikus mester

A hallásszűrés fontossága
gyermekkorban napjainkban
(1. rész)

A hallás vizsgálata gyermekkorban nagyon
fontos, hiszen a későn felismert hallásvesztés hatással van a gyermek beszédfejlődésére, kommunikációjára, tanulási képességeire és iskolai teljesítményére egyaránt.
Az első hallásszűrés már születés után
megtörténik a kórházban.

– az újszülött 0–4 napos korában hallásvizsgálat javasolt még a szülészeti intézményben,
– védőnő által végzett további hallásvizsgálatok javasoltak.
Gyermek fül-orr-gégész audiológus
szakorvos javaslata
– 0–4 napos,
– 1, 3, 6 hó,
– 1, 3 év, iskola, középiskola kezdésekor.
A halláskárosodás rizikótényezői – születéstől a 28. napig

BERA természetes alvásban vagy altatásban
végzett vizsgálat
https://edukid.hu/tudastar/hallasdiagnosztika/

Csecsemőknek kétféle fájdalommentes
szűrés létezik az egyik az OAE (otoakusztikus emisszió), a másik az alvás közben
történő BERA Phone vizsgálat. Ennek eredménye már képet ad a gyermek esetleges
hallásproblémájáról.
Kisgyermekkorban a gyermek viselkedésében felmerülő gondok – például: figyelemzavar, nem érti a szülői utasításokat,
nem keresi a hang forrását, nem reagál
hirtelen nagy zajokra – jelezhetik a halláscsökkenést. Ilyenkor célszerű felkeresni
egy gyermekaudiológus szakembert, aki
szubjektív és objektív vizsgálatokkal állítja
fel a diagnózist.
A 67/2005 Eü. Min. rendelet:

30

• Pozitív családi anamnézis gyermekkori tartós halláscsökkenéssel kapcsolatosan.
• Méhen belüli infekciók (pl. cytomegalovírus, herpes, rubeola, szifilisz és
toxoplazmózis).
• Fül- és egyéb craniofaciális fejlődési
rendellenességek.
• Transzfundálást igénylő hiperbilirubinémia.
• 1500 g-nál kisebb születési súly.
Szenzorineurális halláscsökkenéssel
járó postnatális infekciók (pl. bakteriális
meningitis).
• Alacsony Apgar-értékek: 0–3, 5

perces és 0–6, 10 perces.
• Respiratoricus distress szindróma
(pl.: meconium aspiráció).
• Tartós (több mint 10 napig tartó)
gépi lélegeztetés, pulmonáris hipertenzió, extrakorporeális membrán

oxigenizációt igénylő állapotok.
• Ototoxicus gyógyszerelés (pl.: gentamicin, citosztatikum).

Szenzorineuralis vagy konduktív halláscsökkenéssel vagy Eustach-kürt funkciózavarával társuló szindrómára utaló
elváltozás vagy vizsgálati eredmény (pl.:
Treacher–Collins-szindróma, Down-kór,
Waardenburg-szindróma stb.).
A halláskárosodás rizikótényezői –
29. naptól iskolakezdésig

• Szülői vagy gondviselői gyanú a
hallás, beszéd, a nyelv vagy a fejlődés
késésével kapcsolatban.
• Az előzőekben felsorolt rizikótényezők egyike.
• Az os temporale törésével járó fejsérülés.
• Szenzonineuralis vagy konduktív
halláscsökkenéssel járó gyermekkori
fertőző betegségek, pl.
meningitis, mumpsz, kanyaró.
• Neurodegeneratív betegségek –

Hunter-szindróma, szenzomotoros
neuropátiák (pl.: Friedreich-

ataxia és Charcot–Marie–Tooth-szindróma).
• Progresszív halláscsökkenéssel járó

szindrómák (pl.: neurofibromatózis,
osteopetrózis és az Usherszindróma)

Fontos, hogy ha a hallásszűrésen felmerül a hallásveszteség megléte, akkor
megfelelő szakembercsapat vizsgálja a
gyermeket!

REFLEXIÓ – TUDÓSÍTÁS
Kovácsné dr. Bata Éva

óvodapedagógus, pedagógia szakos tanár, jogász

Reflexió az „Óvodáink lelki
egészségéről” írásra

Az Óvodai Nevelés júniusi számában jelent meg Pivókné Gajdár Klára cikke, mely tűpontosan
vázolta fel a ma óvodai ethoszának (erkölcsös magatartásmintájának, viselkedési módjának)
problematikáját.
A jellemző jelenségek, élmények és tapasztalatok rész olvasása közben rádöbbentem:
• Az a szituációegyüttes, amelyben
élünk, nem elszigetelt helyi-egyedi jelenség, hanem attól szélesebb terjedelmű.
• Intézményrendszerünkben horizontálisan és tünetileg az oktatás-nevelés területén vertikálisan megjelenő problémakört
jelenít meg.
• A társadalmi bizonytalanság, félelmek
(járvány, háború) egzisztenciális aggodalmak igencsak rányomják a bélyegét közösségeinkre. A szülők szorongásai hatványozottan jelennek meg a mindennapokban.
Ingerültek, feszültek, kevésbé toleránsak
gyermekeikkel és velünk szemben is.
• A vezető személyes attitűdje, érzelmi
intelligenciája, érzékenysége, fokozottan

hatványozódik ilyen időszakban. A közösség célképzésére, szakmai prioritásainak
erősítése a közösségek összetartásának
fokozása az örömteli együttlétének koordinálása egyértelműen vezetői kompetencia.
• A bizalom, a tisztelet, a szeretet, nemcsak a gyermekek irányába elvárás, hanem
pedagógus társaink, dajkáink, pedagógiai
asszisztenseinkre nézve egyaránt.
Széles körben megállapítható, hogy a
korábbi években jól működő óvodai szupportív (támogató) hálók szövetei sérültek,
javításra szorulnak.
A gyógyítás módozataira is kaptunk
javaslatokat az írásból, melyeket együttes
megfontolásra, megvalósításra ajánlok intézményvezetőknek és pedagógusoknak.
A sikeres „válságmenedzselés” lépéseinek receptje adatott meg annak, aki figyelmesen tanulmányozta Klári írásában a két
év lelki folyamatainak összegzését.
További észrevételem, hogy ezen témakörben a jó gyakorlatok megosztását és
széles körben történő publikálását célszerű
volna megoldani. Segítve, ezzel az óvodák
közösségeit nehéz, a lelket, sőt már a testet

LÁJKOLJ MINKET A

is igénybe vevő frusztráltság lépésenkénti
feldolgozásában.
Tegyük fel magunknak, egymásnak az
alábbi kérdéseket:
– Mit tehetünk mi óvodapedagógusok
egymásért?
– Hogyan védhetjük meg társainkat és
magunkat a valós vagy vélt sérelmekkel
szemben?
– Tényleg homokba dugjuk a fejünket?
– Nem állunk egyként az áldozat mellé
az agresszorral szemben?
– Miközben újrapozícionáljuk magunkat, nem látjuk, esetleg nem akarjuk meglátni, hogy a szándékos vagy tudat alatti
cselekedeteinkkel kiket bántunk meg a
környezetünkben?
– Csoda-e, hogy nincsenek jó mentális
állapotban gyermekeink, hogy nem tudnak a váratlan szituációkra adekvátan
válaszolni?
Tudatosítsuk, hogy erre a válasz, a
társadalmi krízishelyzetre adott családi,
intézményi reakcióink mintáiból adódó
esszencia, a konfliktuskezelés, stresszes
szituációkra adott felnőtt válaszok példaként szolgálnak a gyermekeink számára.

-ON IS!

Az Óvodai Nevelés
folyóirat Facebook-oldalát
az alábbi linken
érhetitek el:
www.facebook.com/
ovodaineveles
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REFLEXIÓ – TUDÓSÍTÁS

Dr. Molnár Krisztina

a Blum-program neveléstudományi szakértője

A szorongástól a felszabadulásig
Beszámoló a Blum-program szakmai napjáról

A Blum-szellemiséget minden mozzanatában sugárzó szakmai napot tartott a program közössége
2022. június 17-én a Nightingale Event Rendezvényházban közel száz pedagógus és humántudományi
szakember részvételével. A gyermekekért való elhivatottság, mélyen személyes találkozások, igényes
szakmaiság és élményszerű gyakorlatközpontúság voltak az esemény hívószavai, amelyet a szervezők minőségigénye, a helyszín eleganciája és a programelemek gazdagsága valódi évzáró ünnepséggé
avatott.
Bácskai Márta programvezető köszöntő szavait követően Grecsó Zoltán táncművész, táncpedagógus, life coach, Blum-mentor
táncmeditációja vezette be a jelenlevőket a nap eseményeibe,
amelyek közül az első egy kerekasztal-beszélgetés volt prof. dr.
Gyarmathy Éva szakpszichológus, egyetemi tanár, MTA-kutató,
dr. Bácskai Erzsébet kommunikációs és mentálhigiénés szakember, pszichodráma-vezető, Blum-mentor, dr. Patonay Anita
tanár, drámapedagógus, Blum-mentor, Nagy Marianna Maya
óvodapedagógus, intézményvezető és Bene Andrea óvodapedagógus – mindketten a Blum-koncepció avatott képviselői – és a
beszélgetés vezetője, dr. Molnár Krisztina tanszékvezető főiskolai
tanár részvételével.
Az eszmecsere kiemelte: a Blum-program küldetése, hogy hozzájáruljon a pedagógiai kultúra 21. századi megújításához, amelynek két talpköve a kortárs neuropszichológia kutatási eredményein
alapuló, saját fejlesztésű összművészeti módszer, valamint a pedagógus hivatásszemélyiségének gondozása – mindkettő empirikus

vizsgálati eredményekkel igazolható hatással van a gyermekek
fejlődésére. A beszélgetés hangsúlyozta továbbá: a pedagógus jóléte, az intézményi közösség kreatív energiáinak felszabadítása
óriási erőforrásokkal járul hozzá egy, a jelenkor kihívásaira reagáló, kompetenciáiban magabiztos pedagógus gyakorlatának
kibontakoztatásához. A nagy számban hozzászóló pedagógusok
saját tapasztalataik megosztása felől mutattak rá ennek jelentőségére, majd szorgalmazták a közösség további építését, a társadalmi párbeszéd kialakításának fontosságát. Egy új kor hajnalán
vagyunk – hangzott el konklúzióként –, amely utat nyit a felfedező,
játékalapú, a bizonytalanságokat megoldásokká transzformáló
és az atipikus gyermekek számára is fejlődést biztosító korszerű
pedagógiai szemlélet és praxis kiszélesítéséhez.
Ezt követően dr. Boldiszár Ildikó mesekutató, meseterapeuta
karizmatikus meséje vezette tovább a jelenlevőket a nap eseményeiben, amely meséből a délutáni playshopok tematikája építkezett.

dr. Molnár Krisztina–dr. Gyarmathy Éva–dr. Bácskai Erzsébet–Nagy Marianna Maya–Bene Andrea–dr. Patonay Anita
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Ebéd után ugyanis négy foglalkozáson vehettek részt a jelenlévők: dr. Patonay Anita Játék – Élet – Életjáték – mi van a szorongáson túl? „Csak az boldog, ki játszhat!” (József Attila) címmel.
Tóth-Ilkó Zsuzsanna zeneterapeuta, színész és ének-zene tanár
Hogyan támogatja a zene a belső felszabadulásomat? címmel.
Grecsó Zoltán Szorongásoldó csodamódszer – kreatív táncműhely címmel, dr. Bácskai Erzsébet pedig Hogyan tegyem fel a belső
szemüvegemet? „Én nem látszom, én játszom” (József Attila) címmel tartott playshopot.
Mert a szakmai aktualitások képviselete mellett a rendezvény
célja volt az is, hogy lehetőséget adjon az elmúlt időszak nehézségeiből való felszabadító együttlétre, a testi-lelki feltöltődésre,
az egymással való kapcsolódásra és a megtartó közösség megélésére. Hiszen: a nevelés forrása maga a pedagógus – ahogyan
a Blum-program vallja. Ennek jegyében szervez már tíz éve
képzéseket, amelyekre folyamatosan nagy szeretettel várja a
kollégákat.
Dr. Boldizsár Ildikó
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