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„Mind a természetes, mind pedig 

az ember alkotta tárgyak szépsége és bája olyan téma, 
amelyet a kiválóbb embereknek illendő méltányolniuk, 

s bölcsen teszik, ha beszélgetnek róla egymással” 

Pier Paolo Vergerio: Traktátus a nemes viselkedésről (1404) 

 

 

 

KÖRNYEZETKULTÚRA, TÁRGYKULTÚRA 

Életünk teljes anyagi, tárgyi keretét és ehhez való viszonyunkat értjük. 

A környezet formálásának, változtatásának igénye összekapcsolódik esztétikai mozzanatokkal, a 
harmóniateremtés vágyával. 

ESZTÉTIKA 

Az esztétika a szépség természetével foglalkozó filozófiai ág. (A szó eredetije a görög 'aiszthészisz', 
amelynek jelentése meglátás, észlelés, érzékelés.) Az esztétika szót először Alexander Gottlieb 
Baumgarten német filozófus használta, aki hozzájárult az esztétika tanulmányának, mint önálló 
filozófiai területnek a megalapozásához. Melléknévként az 'esztétikus' kifejezést olyan dolgokra 
használjuk, amelyek eleven, élénk, felpezsdítő hatást váltanak ki belőlünk 

Forrás: kislexikon.hu  

A SZÉP 

Ennek az első látásra egyszerű fogalomnak az értelmezése történelmi koronként, iskolánként és 
szerzőnként is eltéréseket mutat, és a szépséget illetően különbözik egymástól a köznapi, valamint a 
tudományos szóhasználat. M. Tatarkiewicz Az esztétika alapfogalmaival foglalkozó könyvének 
negyedik fejezetében összefoglalja a szép fogalmának történetét.    Az ókori görögöknél a szépség 
fogalma "nemcsak szép dolgokra, alakokra, színekre és hangokra terjedt ki, de szép gondolatokra és 
szokásokra is." Platón szóhasználata szerint (Nagyobbik Hippiász, A lakoma) a szép és a jó ideája csak-
nem azonos.  
Ez az elképzelés azonban már a Kr. e. 5. században megváltozott, ugyanis a szofisták szerint a szépség 
nem más, mint "ami kellemes a látás vagy a hallás számára". A sztoikusok is hasonló definíciót adtak: 
"szép az, aminek megfelelő arányai és vonzó színe van". Ugyanakkor Plótinosz még mindig a platóni 
meghatározást alkalmazta. Fontos még megemlíteni, hogy a görögök további szavakat is használtak a 
szépség megjelölésére: a szimmetria a látható, a harmónia pedig a hallható szépségre vonatkozott. 

A mai esztétikában a tisztán esztétikai értelemben vett szépség definíciója az elfogadott. Ez a szépség-
fogalom csak arra terjedt ki, ami esztétikai élményt vált ki, ám ezen belül mindent magába foglalt, 
mentális entitásokat és nem kevésbé, mint színeket és hangokat. A szónak ez az értelme lett idővel az 
európai kultúra alapvető szépségfogalma. 

Óvodai környezetkultúra alakítása, a tárgyi világ 

újraálmodása az óvodai térbe  

Összeállított: Szabó Orsolya Gabriella szaktanácsadó (Budapesti POK) 

2016. december 

http://www.kislexikon.hu/esztetika1.html#ixzz4ZxfxsSiq
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Néhány további meghatározás, jelentős európai gondolkodók tollából: "a szép az, ami jó lévén, kelle-
mes" (Arisztotelész); "a szép az, ami szemléléskor tetszést vált ki" (Aquinói Szt. Tamás); "a szép az, ami 
nem érzetek és nem is fogalom révén, hanem szubjektív szükségszerűséggel, közvetlenül, általánosan 
és érdek nélkül tetszik" (Kant). 

A fent leírtakból is látszik, hogy a szépség fogalmát igen nehéz egyértelműen definiálni. Az azonban 
bizonyos, hogy a szép egyike az ún. esztétikai minőségeknek, másképpen szólva az esztétikai kategó-
riáknak. 

A HARMÓNIA 

A harmónia (összhang) a görög-latin „harmonia” (összeillesztés) szóból, és a görög „harmozein” 
(összekapcsolni, hozzátenni) igéből származik. 

A művészetben megnyilvánuló szépség a természet törvényszerű rendjét fejezi ki. Platón a harmóniát 
az emberi lélekkel, valamint a lélek és a test viszonyával kapcsolatban használja. Az embernek, mint jól 
elrendezett mikrokozmosznak kell beilleszkednie a kozmosz egészébe. A harmónia eredetileg egy 
erkölcsi, kozmikus és vallási jellegű alaptörvényt jelentett.  

A 18. század második felétől kezdve a harmónia fogalmát egyre kevésbé használják ilyen univerzális 
értelemben, sokkal inkább esztétikai jelentésében. A klasszicizmus esztétikájában a harmóniát a 
természeti és a művészi széppel kapcsolatban tartják alapvetőnek, amelyből kizárják a tragikust, a 
komikust vagy éppen a fenségest.  

"Az ember egész életének ritmusra és harmóniára van szüksége" - Platon 

A harmónia összehangoltság, arányosság, egyensúly, belső béke az életben, művészetben.  

(Forrás: ELTE fogalomtár) 

Forrás: zenci.hu 

A GICCS 

A giccs megnevezés a német Kitsch szóból ered az angol sketch (vázlat) szóra vezethető vissza. Ebben 
az értelemben a nem teljes értékűségre vezethető vissza. a német verkitschen szó jelentése: 
felhígítani, olcsón eladni is jelzi, hogy valamilyen becsapásról, hamis érték átadásáról van szó. 

A giccs és a rossz ízlés összetartozó fogalmak, pontosan körülhatárolható magatartást is jelölnek. 

A giccs nem uralná mindennapjainkat, ha nem lenne rá igény, mely egy speciális befogadói magatartást 
jelent. Olyan képzet áll e magatartás mögött, hogy a művészet kellemes, rózsaszín, andalító kell, hogy 
legyen (legyen az bárminemű művészet) de ez a mindennapi kulturális szokásokra is vonatkozik. 

„A giccs hazugság, amely … arra 
 az emberre hullik vissza, akinek ilyen hazug  

és szépítő tükörre van szüksége.  
hogy benne önmagára ismerjen” 

Hermann Broch 

AZ ÍZLÉS 

Az ízléssel kapcsolatban forgalomban van két közhely. Az egyik szerint mindenkinek megvan a maga 
ízlése. Ez azt jelenti, hogy minden ízlés szubjektív. A másik közhely talán még ismerősebb, sokan latin 
közmondásként is ismerik. „De gustibus non est disputandum” - az ízlésekről nem lehet vitatkozni. Ez 
nem azt jelenti, hogy mindenki tartsa meg magának az ízlését, hogy ne beszélgethetnénk arról, ami 
tetszik vagy visszatetszik nekünk. Nem azt jelenti, hogy ne cserélhetnénk ki ízlésítéleteinket, csupán 
azt jelzi, mennyiféle összetevője van annak, hogy kinek, mi tetszik. 

Az ízlés: a szép, a helyes, az illendő iránti érzék belső iránytűje. Az emberi személyiség sajátos jellem-
zője, összetevője. 

http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index.php?option=com_tanelem&id_tanelem=467&tip=0
http://www.zenci.hu/szocikk/harmonia#ixzz4ZxhkLJIr
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 egyéni ízlés-szabadság 

 közízlés (Ki mondja meg, mi ízléses, mi ízléstelen?) 

 ízlésváltozás (koronként, nemenként, társadalmi státuszonként /tömegkultúra-magas-
kultúra/…) 

Forrás: mindentudas.hu  

KÖRNYEZETKULTÚRA - KÖRNYEZETESZTÉTIKA 
 

KÖRNYEZET 

A tárgyi világot jelenti, amelyik az emberi élet 
teljes értelemben vett környezetét képezi 

(táj, szerszám úthálózat, ruha, építészeti 
együttes, intim szobasarok…) 

KULTÚRA 

Egy viszonyra utal, ami az emberi élet 
környezetéül szolgáló tárgyi világ és az ember 

között van – a környezethez való emberi 
viszonyt. 

A környezetesztétika az esztétika új szakterülete, amely a XX. század végén tűnt fel, jóllehet előzményei 
a XVIII. századi tájesztétikában és nature writing-ban keresendők. Ennek az új diszciplínának a 
középpontjában az emberi környezettel, mint egésszel, az épített és a természeti környezettel kap-
csolatos filozófiai vizsgálódás áll. A tágabb értelemben vett környezetesztétika (Allen Carlson) hatálya 
több szempontból is túlterjed a hagyományos, műalkotás-központú esztétikáén, hiszen a környezet 
esztétikai tapasztalatának olyan területeit is bevonja a vizsgálódásba, mint a tájépítészet, a város-
tervezés, a street art, a belsőépítészet vagy a design. A környezetesztétikát gyakran nevezik a „min-
dennapi élet esztétikájának”, mert tárgya az őstermészeti környezettől egészen a hétköznapi terekig, 
illetve tárgyakig terjed. A környezetesztétika vizsgálódási körébe tartozik pl. az erdő, a vidéki táj, a 
városkép, a közterek, a belső terek, a használati tárgyak stb., vagyis minden, ami az emberi környezet 
részét képezi, s ami az érzéki megismerés tárgya lehet. 

ARCULAT 

Valamennyi vállalkozás, szervezet, intézmény csak akkor érheti el a szervezet által kitűzött hosszú távú 
céljait, ha tudatosan alakítja ki egységes arculatát, identitását. Az egységes identitás, arculat kialakítása 
során az egység, biztonság, bizalomérzet, összetartozás érzete alakul ki a szervezeten belül és a külső 
partnerekkel egyaránt. 

A közoktatás szereplőinek kevesebb eszköz adott arculatuk felépítéséhez, azonban amennyiben 
tudatosan alkalmazzák ezeket, a szervezet céljait könnyebben elérhetik, megerősíthetik elis-
mertségüket, ismertségüket, társadalmi megítélésüket, „piaci pozíciójukat” egyaránt. A demográfiai és 
egyéb okok miatt egyre inkább rákényszerül valamennyi intézmény, legyen az iskola vagy óvoda, saját 
arculatának tudatos alakítására és erősítésére a fejlődés és fejlesztés érdekében. 

Az arculat azon célok, tulajdonságok összessége, melyet a szervezet önmagáról szeretne bemutatni, 
tudatosítani – bizalmat kelteni –, a kialakult kép pedig az a jelentéstartalom, melyet a környezet 
azonosít a szervezettel kapcsolatban. 

Az arculati mix fő elemei, hét dimenziója: 

 intézményi kommunikáció 

 intézményi design 

 intézményi kultúra 

 intézményi viselkedés 

 intézményi struktúra 

 intézményi stratégia  

Tennivalók a sikeres arculatformálás területén:  

 folyamatos PDCA ciklus működtetése 

Felmérés– Elemzés–Tervezés–Kivitelezés–Értékelés (reflexió)–Újratervezés (módosítás) 

http://mindentudas.hu/előadások/tudományterületek/bölcsészettudomány/148-multidiszciplináris-bölcsészettudományok/6057-jo-izles-rossz-izles.html
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SZÍNELMÉLET 

A európai kultúrában is, mint minden más kultúrában különféle érzelmek kötődnek a színekhez, illetve 
különféle hangulatokat sugallnak, közvetítenek. 

A színek jelentése kultúránként különbözhet, vagy akár egyezhet is. Elmondható, hogy minden színnek 
van pozitív és negatív szimbolikája is. Hatásuk, és az általuk felébresztett érzelmek függnek az adott 
szín árnyalatától, és persze nagyban személyiségünktől, hangulatunktól is. 

A színek befolyásoló szerepe: 

Fehér 

A szín hiánya. Világosságot, tiszteletet, tisztaságot, egyszerűséget, békét, ártatlanságot, erkölcsös-
séget, biztonságot, alázatot, sterilitást, bizonytalanságot, lemondást fejez ki. Távolinak tűnő szín. 
Hideget, telet, semlegességet, de reményt, könnyedséget, házasságot is jelent. 

Fekete 

A legsötétebb szín. A nyugati kultúrában a halál és a gyász színe. Szimbolizálja az intellektust, de a 
lázadó fiatalok, szélsőséges irányzatok is sokszor választották színüknek. Jó adag misztikum, 
spiritualitás is társult hozzá az évek során. Jelképe még a hiány, modernség, hatalom, kifinomultság, 
formalitás, elegancia, jómódúság, titokzatosság, gonoszság, félelem, üresség, sötétség, komolyság, 
hagyománytisztelet, anarchizmus, egység, szomorúság, igényesség jelentéstartalmaknak is. A divatban 
karcsúsító színnek mondják. 

Szürke 

A fehér (ártatlanság) és a fekete (gonoszság) között helyezkedik el. Eleganciát, alázatot, tiszteletet, 
stabilitást, kifinomultságot, bölcsességet, öregkort, pesszimizmust, unalmat, hanyatlást, elmúlást, 
piszkosságot, elvárosiasodást, egyensúlyt, semlegességet, gyászt, visszafogottságot, formalitást jel-
képez. 

Piros 

A vörös, vagy piros tipikusan a szerelem, szenvedély, energia, színe. Ezen kívül, hasonlóan az említett 
jelentésekhez, szimbóluma a szexnek, tűznek, romantikának, izgatottságnak, forróságnak, erőszaknak, 
sebességnek, vérnek, veszélynek, háborúnak, radikális lázadásoknak, de a kommunizmusnak, 
konzervativizmusnak (az USA politikájában), liberalizmusnak (Kanada politikájában), és a Szentléleknek 
is. A vezető, törekvő maszkulin és hatalomra törő emberek színe. Egyike a reklámokban leggyakrabban 
használt színnek. 

Narancssárga 

Az energia, lelkesedés, hatékonyság és az egyensúlyra törekvés színe. A boldogságot, vidámságot, me-
legséget, lelkesedést, játékosságot, vágyakat is jelképezi, de agressziót, erőszakosságot, veszélyességet 
is hordoz a szimbolikája. Az ősz és a nyilas színe az asztrológiában. A vörösnél kevésbé agresszív szín, 
hisz a sárga játékossága oldja a piros erőteljes hatását. A buddhizmus és a hinduizmus színe is. 

Sárga 

Tipikusan a napfényt, vidámságot, optimalizmust jelképezi, ehhez hasonlóan a fényességet (intelligen-
ciában is), idealizmust, gazdagságot (arany), földet, reményt, az új élet kezdetét (tojás sárgája, virág-
porok…), örömöt, jó kapcsolatokat is jelképez. Negatív jelentései: öregedés, hanyatlás, hazugság, kap-
zsiság, gyengeség, mohóság. A nyarat jelképezi, csillagjegyei: Ikrek, Bika, Oroszlán. A halál (közép-
korban) és az istenség színe. 

Zöld 

Jellemzően utal az intelligenciára, természetre, fiatalságra. Más jelentése: termékenység, környezet, 
gazdagság, pénz (USA), szerencse, életerő, nagylelkűség, féltékenység, megújulás, jólét, fejlődés, 



5 
 

egészség, őszinteség, egyensúly, stabilitás, nyugodtság és a kreatív intelligencia. Kínában a szégyen 
színe, a négy elem közül a föld színe, az asztrológiában pedig a Rák csillagjegyhez kapcsolódik. 

Kék 

Víz, férfi, teremtés, égbolt, béke, harmónia, nyugodtság, hűvösség, konzervativizmus, magabiztosság, 
jég, hűség, idealizmus, erősség, céltudatosság, igazságosság, erő, könnyedség, barátságosság. Ezek 
kapcsolódnak legjellemzőbben a kék szín jelentéstartalmához. Bolygónk, a Föld színe is. Az asztro-
lógiában a Szűz (világoskék) és a Halak színe. Az USA politikájában a liberalizmus, az Egyesült Királyság, 
Kanada és egyes európai országok politikájában a konzervativizmus színe. 

Indigó 

Erősen a spiritualitásra és az intuícióra utaló szín. Egyes kultúrákban a szerelmet és bölcsességet is 
szimbolizálja. 

Halványlila 

A varázslatot, a túlvilágit, és a fenséges, de érinthetetlen, tisztelettel övezett királyit jelképezi. 

Lila 

A lila spiritualitást, nemességet, kreativitást, jólétet, előkelőséget, nosztalgiát, ünnepélyességet, 
titokzatosságot, gyászt, szexuális bizonytalanságot, büszkeséget, bűnbánatot, vallásosságot szimbo-
lizál. Jelképe a Skorpió jegy szülötteinek. 

Bíborvörös 

A művészi kreativitás jelképe. 

Rózsaszín 

Az optimizmus és a romantikus szerelem jelképe. 

Halvány rózsaszín 

A halvány rózsaszín a tavasz szimbóluma, de a gyermeki, az egészséges, nőies dolgok, a szerelem, 
romantika, élvezet, házasság és az ártatlanság jelképe is. 

Barna 

A barna szimbolizálja a nyugodtságot, mélységet, természetességet, gazdagságot, stabilitást, hagyo-
mányokat, földhözragadtságot és az ehhez kapcsolódó képzettársításokat, de a durvaság, modor-
talanság, unalom, szenny, szegénység és piszok jelképe is. A Bak és a Skorpió színe az asztrológiában. 

 

Nyelvünk gazdagsága: színárnyalatok 

Játék: (hunyd le a szemed és figyeld az árnyalatokat, melyek a kimondott színnél megjelennek előtted) 

Vérvörös, borvörös, fűzöld, égszínkék, hófehér, koromfekete, falfehér, rozsdabarna, ezüstkék, tört-
fehér, füstszínű, bíborvörös, hupikék, krémszín, mustársárga, fahéjszínű, farmerkék, élénkpiros, búza-
kék, indigó, törökpiros, molnárkék, patyolatfehér, rekettyesárga, vadgalambkék, parasztrózsaszín, 
gálickék, rezedazöld, szederjes, rubinvörös, smaragdzöld, zafírkék, kénsárga, aloezöld, aranysárga, 
padlizsánlila, gesztenyebarna, pasztellkék, bauxitvörös, kobaltkék, ólomfehér, napsárga, türkizkék, 
csontfehér, négerbarna, kókuszfehér, pávakék, egérszürke, ibolyalila, sajtsárga, téglavörös, lángvörös, 
matrózkék, sárkányvörös, bársonyvörös, babérzöld, chilivörös, citruszöld, datolyabarna, dinnyezöld, 
éjkék, felhőfehér, halálfekete, halottfehér, hamuszürke, higanyszürke, homokbarna, homoksárga, 
holdezüst, hullámkék, iszapszürke, jégkék, lagúnakék, méregzöld, mentazöld, levélzöld, orgonalila, 
sófehér, csokoládébarna… 
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SZÍNEK KÖRNYEZETÜNKBEN 
 

Alkalmazott eszközök: különböző színű selymek, nagyméretű (festék) színminták 

Otthonunk, környezetünk színei nagyon meghatározóak a mindennapjainkban, hiszen tudjuk, hogy a 
színek energiák, és állandóan hatással vannak lényünk minden szintjére. Amikor valamilyen színűre 
festjük a falakat, valamilyen kiegészítőket választunk életterünkbe, akkor különböző energia-
kompozíciókat hozunk létre. Ha tudatában vagyunk a választásunk okának, akkor célzottan is segítségül 
hívhatjuk a színeket, hogy energiájukkal segítségünkre legyenek. 

Tekintsük át, hogy az egyes színek milyen hatással vannak ránk, és hogyan használjuk őket a környe-
zetünk berendezésében, ha a hangulatot, a miliőt akarjuk velük irányítani. 

A vörös emeli a hőmérsékletet, és aktivitásra késztet. Nehéz és erős energia, ezért inkább csak kisebb 
felületeken vagy elszórtan használjuk, mert erőteljesen izgató hatású. Emellett szűkíti is a teret. 
Előszobában a fogadó terekben jó hatású, mert a szívesen látottság érzetét kelti. Remek az étkezőbe 
kiegészítő színként, mert étvágygerjesztő hatású. Ha a hálószobában használjuk, nem igazán a nyugodt 
alvást segítjük elő vele. 

A narancs szín mozgásra és aktivitásra serkent, ezért inkább a kiegészítőik színében jelenítsük meg. 
Használhatunk narancsot mozgásra teret adó helyiségekben, előmozdítva a kreativitást és az aktivitást 
valamint az ebédlőben, mert a vöröshöz hasonlóan ez is étvágygerjesztő hatású. Ha idegenkedünk az 
erős narancs színtől, akkor használjunk halvány korallt, amelynek hatása megegyezik a narancséval, 
valamint bizalomerősítő is egyben. 

A sárga a nap fényéhez legközelebb álló szín, ezért széles körben használják a lakberendezésben. 
Hívogató és meleg szín, így bármelyik helyiségben kiváló, és szinte minden színnel kiegészíthető. Hasz-
nálhatunk sárgát a könyvtár-, a dolgozó- vagy a gyerekek tanulószobájában, mert segíti a gyakorlatias 
gondolkodást, segít meglátni az összefüggéseket, és mentálisan stimuláló hatása van. Segíti az infor-
mációk feldolgozását, az integrálás folyamatát. A túl sok és erős sárga színnel azonban vigyázzunk, mert 
folyamatos ellenőrzési hajlamot kiváltó és vitákat generáló energia lehet. 

 A zöld optikailag tágítja a teret, se nem meleg, se nem hideg, ezért mindenhová ideális szín. Jól illik 
minden más színhez, lágyítja vagy akár kiemeli azokat. Jól alkalmazható a dolgozószobákba, irodákba, 
rendelőkbe, mert segít döntéseket hozni, pihentető a testnek és az idegrendszernek, csillapítja a 
stresszt és csökkenti az ingerlékenységet. Szűk szobákban vagy kis lakásokban használhatjuk térhatás-
növelőként, ugyanakkor a nagy terek ürességét is elveszi, és lágyítja az éles sarkokat. Önmagában lehet 
tompa és túlzottan nyugtató hatású, ezért érdemes együtt használni a komplementer vörössel, mert 
az cselekvésre késztet. 

A kék nagyon pihentető szín, és jó háttér, mert semmi tolakodó nincs benne. Jó hatású minden olyan 
helyen, ahol pihenni vagy meditálni szeretnénk. Jó szín a fürdőszobába, mert a tisztaságot, a víz tisztító 
erejét juttatja az eszünkbe. Ugyanakkor eléggé hideg, távolságtartó szín is, ezért ha fázósak vagyunk 
ne használjuk nagy felületen. Olyan helyiségekben, ahol nincs természetes fény ne használjuk, vagy 
csak kiegészítővel, mert nyomasztóvá válhat. Királykék árnyalata igen figyelemfelkeltő – hálószobák, 
fürdőszobák kiváló kiegészítő színe lehet. 

A lila a legkiegyensúlyozóbb szín a meleg vörös és a hideg kék között. Jó hatású minden olyan térben, 
ahol csendes tevékenységet folytatunk. 

A fehér tisztaságot és eleganciát sugároz, de a túl sok fehér merev, hideg érzetet is kelthet, ezért 

vigyázzunk vele. Ha kiegészítőként alkalmazzuk, akkor a meleg színeket lágyítja, a hidegeket erősíti. 
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GYERMEK ÉS KÖRNYEZETE 

 

„Az utolsó két évtized korszerű hazai és külföldi iskolaépületei az „új nevelés” irányzatának hatása alatt 
már szinte eszményi alakban mutatják a jó iskolaépületet: barátságos és szép az iskolaépület a nagy 
kert középen. Ennek egy része díszkert, a másik gyakorlati célokat szolgáló veteményes kert és 
játszótér, vannak nyílt helységek a szabad levegőn való oktatásra is; növények es virágok az épület 
belsejét is üdévé és vonzóvá varázsolják. A falak is kellemes és élénk színűek; a szabad mozgást és a jó 
levegőt a lehető legnagyobb fokban biztosítják a gyermekeknek. Az ilyen iskolák láttán vagy leírásuk 
olvasásakor ráeszmélhetünk arra, hogy mily nagy utat tett már meg (jórészt meg csak elméletben) az 
iskolai egészségügy s mily fontosságot kell tulajdonítanunk az iskolai környezet hatásának. Az egyik 
német nevelő megvizsgálta a jól megtervezett szép, új iskolaépületnek környezethatását a régivel 
szemben, S a következő eredményre jutott: „A gyermekek nyíltabb lélekkel es kedéllyel járnak az 
iskolába s a tanítóknak sokkal könnyebben sikerül hozzájuk férkőzni, mint annak előtte.” „A 
gyermekek öröme es készsége a munkára nagyon fokozódott. A gyermekek azóta sokkal szívesebben 
járnak iskolába s a szülők is jobban érdeklődnek az iskola munkája iránt, mint azelőtt.”  

Nemzetnevelők könyvtára IV. gyermek- es ifjúságtanulmány 6. 
A gyermek es környezete 

Írta: Varkonyi Hildebrand (1943) 

 

„Tárgyi feltételek 

Az óvodának rendelkeznie kell a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. 
Az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezését oly módon kell kialakítani, hogy az szolgálja a gyer-
mekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen változó testméretének, biztosítsa egészségük megőrzését, 
fejlődését. Tegye lehetővé mozgás- és játékigényük kielégítését, és a gyermekeket harmóniát árasztó 
színekkel, formákkal, anyagokkal vegye körül. A gyermekek által használt tárgyi felszereléseket 
számukra hozzáférhető módon és a biztonságukra figyelemmel kell elhelyezni. Az óvoda egyidejűleg 
biztosítson megfelelő munkakörnyezetet az óvodai munkatársaknak, teremtsen lehetőséget a szülők 
fogadására.” 
                                  (363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról) 

Az épület és az abban zajló folyamatok sikeres működtetésének megszervezéséért és annak fenntartá-
sáért a vezetés, a dolgozók de minden használója is felelős.  

Miért fontos mindez?  

A gyermek számára létkérdés a környezet minősége. A természeti, társadalmi, technikai környezet 
folyamatosan küldi üzeneteit, jeleit, amelyeket a gyermek saját kódjai alapján modellez önmagában.  
A környezeti hatások kitörölhetetlen nyomokat hagynak, és a személyiség emberi alapjait adják egy 
egész életre szólóan.  
Az óvodának óriási a felelőssége abban, hogy az emberélet e korai, érzékeny szakaszában milyen szellemi 
és anyagi környezetet képes biztosítani.  
Mivel a gyermek a tapasztalatait mindig környezetéből, elsősorban nonverbális-vizuális és gyakorlati 
úton szűri le, arra kell törekedni, hogy az élet sokszínű teljességével rendezzük be óvodáinkat.  
A használt, felépített és berendezett tereknek harmóniában kell lenniük a gyermek életkori tulajdonsá-
gaival, szokásaival, a természetes életrenddel. A harmónia - a dolgok együttállása - lételeme a gyer-
meknek. Mégis egyre kevesebb a lehetősége, hogy azt megtalálja. 
A felnőtt társadalom óriási felelőtlensége az, ha méltatlan környezetben hagyja felnőni a következő 
nemzedékeket. Még ma is előfordul, hogy egyes óvodák rosszul tervezettek: nem veszi figyelembe az 
ott folyó nevelő-oktató munka igényeit, a használók életkori sajátosságait, körét, sokszor még lét-
számát sem. Esetenként a lehető legsilányabb anyagokat használják fel. 
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A környezetkultúrára való nevelés ott kezdődik, hogy a hely, ahol ez történik, praktikusan szolgálja az 
ott természetesen zajló cselekvéseket, nevelési-oktatási folyamatokat.  

A gyakorlati funkción túl pedig  

 élményt adó,  

 pozitív érzelmeket keltő,  

 alkotásra ösztönző legyen.  

 

A helyesen megépített és berendezett óvoda sok pedagógiai kérdést spontán módon megold, illetve 
még felvetődését is kizárja. Ma még nem érkezett el a művészi értékű óvodaépítészet kora, bár akad-
nak olyan kezdeményezések, melyek ezt preferálják, kart karba öltve a környezettudatos építészettel: 

Honlap látogatása, videó megtekintése, elemzése 

Meséskert tagóvoda (Budapest 1134 Kassák Lajos u. 17.) 

www.youtube.com/watch?v=g8NJL7kPJlE 

 

Itt már megjelent egy olyan szakembergárda, képzési és más szolgáltató intézményi rendszer, amely 
képviselheti a helyesen épített és környezetbarát módon üzemeltethető óvodaépítészetet. 

Ennek ellenére, mivel a környezet állapota, környezet kulturális, arculati, esztétikai szempontból néz-
ve, a legtöbb óvodában nem feltétlenül kiváló, meg kell próbálni - még jelentősebb anyagi feltételek 
hiányában is - azt amennyire csak lehet, humanizálni, harmonizálni. 

 

 

 
  

http://ovoda.bp13.hu/index.php?lang=hun&page=cms&spage=showpage&id=660&mikrohonlap_id=1494
https://www.youtube.com/watch?v=g8NJL7kPJlE
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Felhasznált irodalom, teljes szövegátemeléssel, saját gondolatokkal kiegészítve, fotókkal illusztrálva a 
tartalmi jegyeket: Muhi Sándor Az óvodai környezetről és díszítésről 

 

Az óvodai környezetnek meghatározó szerepe lehet a nevelési tevékenység egészére, ezért nagyon 
fontos ennek esztétikus, kreatív, „méretre szabott”, vagyis az elvárásokhoz, az adott körülményekhez, 
hagyományokhoz is illeszkedő kialakítása, díszítése.   
Ez a feladat rendkívül összetett, hiszen változatos feladatok elvégzésére kell alkalmassá tennünk az 
olykor szűk, kis alapterületű, berendezési tárgyaiban konformista csoportszobát, folyosót, udvart, 
közösségi tereket. 

Milyen egy átlagos óvoda? 

Egyáltalán létezik-e átlagos óvoda, és ha igen, akkor mit takar ez a kifejezés? Ami az épületet, annak 
kihasználhatóságát illeti, Budapesten és Pest megyében aligha beszélhetünk típusóvodákról. Még 
akkor sem, ha bizonyos kritériumoknak mindenképpen meg kell felelniük a tárgyi feltételek 
vonatkozásában, nem született még olyan előírás, mely külső megjelenésében kötöttségeket 
tartalmazna, és korlátok közé szorítaná az óvodák belső térkialakítását, arculatát, dizájnját. 

Ha megvizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy vannak százéves, eleve erre a célra készült, használt épületek, 
vannak polgári házakból, egykori úri otthonokból kialakított óvodák, léteznek újabb építésű, korszerű, 
többszintes, esetenként tetőtér-beépítéses óvodák is, bár ezek ritkák. 

A fővárosi óvodák között akadnak olyanok is, amelyeket az új negyedekben, tömbházakban alakítottak 
ki. Ez természetesen csak akkor lehetséges, engedélyezett, ha az épülethez megfelelő udvar, játszótér 
is tartozik. 

Mint láthattuk, elég változatos az összkép. Szerencsére az utóbbi 10 év óvodai férőhely bővítési kon-
cepciójának köszönhetően egyre gyarapodnak, és komfortfokozatában igényesebbé válnak óvodáink. 
Az azonban, hogy nagyon sokféle, nagyon különböző szintű, komfortú épületekben és helyiségekben 
ugyanolyan elvárásaink legyenek a mindennapi tevékenységekhez szükséges környezet kialakításával 
kapcsolatban nem csak lehetetlen, de értelmetlen is. Miként minden gyerek egyéniség, így van ez az 
óvodákkal is. 

Az adott tér berendezése (funkciójának megtartása vagy váltása mellett) alkalmi/állandó díszítése a 
pedagógusok, az ott dolgozók számára napi és ciklikus feladat. Ezt irányítani, megoldani jórészt az 
intézményvezető, az ott dolgozó óvodapedagógusok s szinte valamennyi munkatárs kötelessége, és 
vélhető, hogy valamennyien legjobb tudásuk szerint próbálnak eleget tenni ennek az elvárásnak. A 
kérdés az, hogy mire elegendő ez a tudás, mire futja például egy kezdő óvónő tapasztalataiból, egyes 
óvodák szűkös anyagi lehetőségéből arra, hogy az óvodában zajló tevékenységekhez megfelelő hangu-
latot, színvonalas, egyedi alkalmi, illetve állandó térkialakítást, dekorációt, környezetet biztosítson. 
 

A bejárat, előtér, alkalmi kiállítások 

Sokan és sokszor foglalkoztak (elsősorban pedagógusok, pszichológusok) azzal, hogy az óvodai évek, 
az itt zajló tevékenységek, az első közösséggel kiépített kapcsolatok kihatnak a gyermekek személyi-
ségének fejlődésére, egész életükre. Többek között ezért kell megkülönböztetett figyelemmel, kiemel-
ten kezelni ezt a területet. Elsősorban azokról a vizuális benyomásokról, élményekről beszélhetünk, 
amelyek az óvodás évek alatt érik gyerekeinket a kapuajtótól a csoportszobáig, a tornaszobától az 
udvarig. 

Fontos már az épület, a bejárati rész kinézete is. Az óvodába lépéskor fogadó légkör meghatározó 
jelentőséggel bír.  
Otthonos, hívogató, marasztaló, vizuális ingerekben gazdag kellene, hogy legyen már az előcsarnok, 
előszoba, folyosó is, ahová a gyermek először belép. Sokan a fentieket a zsúfoltsággal keverik, pedig 
ezek a fogalmak egészen másról szólnak.  

http://www.muhisandor.eoldal.hu/cikkek/modszertan--rajztanitas--kezmuvesseg/08.-az-ovodai-kornyezetrol--diszitesrol.html
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Itt is elsődleges szempont, hogy az előtér legyen tágas és világos. Egy egészen apró tér is lehet rendkívül 
barátságos, ha kicsiny részletekre is odafigyelünk. Egy fogadó tábla a betérőnek, egy azonnali útba-
igazítást adó információs felület, néhány jellegzetes, az óvoda arculatára jellemző tárgy elég is mind-
ezek megteremtésére (Pl.: Zöld óvodának az elnyert cím természetes alapanyagokkal bekeretezve, 
apró Zöld sziget -évszaknak megfelelően aktualizálva…) 

 

 

Kép forrása: Nagykovácsi Kispatak Óvoda 

Amennyiben nagyobb tér áll a rendelkezésünkre, legyen lehetőség a várakozásra, megpihenésre, vagy 
akár csak olvasgatni. Nem szükséges ehhez drága bútor, elég egy-két ajándékba kapott hokedli is, 
melyet kreatívan újraálmodhatunk párnákkal, babzsák-fotel, vagy nagymama kiselejtezett öreg mese-
mondó fotelje, melyen akár a csipke is megmaradhat. Az eligazodás kérdése központi téma egy 
óvodába betérőnél. Gyakran találkozhatunk tétován álldogálóval, aki nem tudja, merre induljon egy-
egy nagyobb intézményben. A jó helyre kitett és ötletes tábla funkcióján túl dekoratív jelleget is ad a 
helyiségnek. 
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Kép forrása: Nagykovácsi Kispatak Óvoda 

A gyermeköltözők sokszor a folyosókon kapnak helyet, de itt is igyekezzen mindenki olyan lehetősé-
geket találni, mely mind funkciójában, mind esztétikájában legyen szerves része az óvoda környezeti 
kultúrájának. A textíliák megválasztásakor érdemes olyat választani, mely tükrözi az adott csoportot 
(színekről elnevezett csoportoknál), mintájában követi a csoportelnevezést (Pl: zsákvászonra gyere-
kekkel közösen krumpli-nyomdázott, festett jelképek – katica, süni, alma, körte), vagy azonos textúrá-
jával és mintájával ad egységes és esztétikus külsőt és takarást a ruháknak. 

 

Kép forrása: Nagykovácsi Kispatak Óvoda 
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A gyerekek jelének készítésekor fontos, hogy egyszerűek, jól láthatók, könnyen felismerhetők legye-
nek. Gyakori gond kisebbeknél, hogy a jelek fejmagasságon felül találhatók és a kicsi gyerek nem tudja 
beazonosítani az ez alatti saját területét a szekrénye és az ülőhelye tekintetében. Ezért érdemes 
kisebbeknél a jelet ezekre is felhelyezni.  

Itt, ebben a térben rendezik általában az óvónők azokat a kis, alkalmi tárlatokat, amelyek a 
napi/heti/projekt munkákat, eredményeket mutatják be. 

 

Kép forrása: Nagykovácsi Kispatak Óvoda 

 

 

Kép forrása: Nagykovácsi Kispatak Óvoda 
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Kép forrása:casamarias.blogspot.com 

 

Kép forrása: www.teachpreschool.org/ 

Ezek általában a szülők számára készülnek, de sohasem szabad elfelejteni, hogy az alkotásokat 
elsősorban a gyermeknek fontos látnia, hiszen ennek nem csak ösztönző ereje van, hanem 
összehasonlítva a többiek eredményeivel, a helyes önértékelés kialakítását is elősegíti. Mindezt nagyon 
sokan figyelembe se veszik, hiszen a legtöbb helyen a munkák olyan magasan vannak elhelyezve, hogy 
azokat a gyermek alig láthatja. A kiállítás anyaga általában rajzokból, festményekből, kézműves mun-
kákból áll, vagyis függőlegesen és vízszintesen kiállítható képekből, illetve tárgyakból. 

Bármennyire alkalmi, ideiglenes ezek jellege, fontos, hogy gondot fordítsunk az esztétikus elrendezésre 
is. Ehhez nagy segítséget nyújthat néhány egyszerű, színes vászonnal bevont polisztirollemez. 
Kaphatók a kereskedelemben rámába foglalt nagy parafalapok is, amelyekből három-négy egymás 
mellé helyezett lap már megfelelő keretet biztosít egy-egy óvodai kiállítás megrendezésére. 

http://casamarias.blogspot.com/
http://www.teachpreschool.org/


14 
 

Egy szépen megrendezett tárlat egyértelmű üzenet minden gyermeknek, szülőnek: fontos számunkra, 
amit készítettek, szeretjük, értékeljük ezeket, és időt, energiát szánunk arra, hogy még jobban, 
előnyösebben érvényesüljenek a munkáik. 

 

  

  

Képek forrása: Nagykovácsi Kispatak Óvoda 
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Ha tárgyakat állítunk ki, a drapéria alá helyezhetünk kisebb-nagyobb, különböző méretű, formájú 
dobozokat, így több tárgy helyezhető el, és több szinten jobban érvényesül a látnivaló is. Nagyon 
fontos, hogy a kiállításra szánt hely legyen szembetűnő, már a belépéskor hívja fel magára a figyelmet. 

 

Kép forrása: Nagykovácsi Kispatak Óvoda 

Itt kap helyet az a hirdetőtábla is, amelyen a szülők számára kitett üzenetek, időszerű fotók, újságcikkek 
találhatók, amelyen értesítések jelennek meg közös tevékenységekről, értekezletekről, kirándulásokról 
stb. Úgy gondolom, hogy jó, ha ez is szép, esztétikus. Mivel felnőttek számára készül, lehet kevésbé 
színes, díszes, de a feliratok minőségének, a felhasznált papír színének, az igényes elrendezésnek itt is 
döntő jelentősége van. Nem jó az a megoldást, hogy mindenki saját tudásának, pillanatnyi hangula-
tának függvényében tesz ki erre a táblára találomra kézírásos cetliket, az lenne a jó, ha ennek van egy 
felelőse, akinek nem csak a tartalomra, helyesírásra, hanem az egységes, szép, harmonikus formára is 
gondja van, és ehhez rendelkezésére állnak a megfelelő eszközök is. A fentieknél a leglényegesebb 
minden esetben az összkép, ennek egyrészt egységesnek, másrészt könnyen áttekinthetőnek kell 
lennie, ezért minden esetben kerülnünk kell a túldíszítettséget, a zsúfoltságot.  
 

A csoport bejárata, ajtaja 

A legtöbb óvodában párhuzamosan több csoport tevékenykedik, ezért eleve jó, ha ezeknek saját nevük 
van, és kívánni való, hogy a csoport ajtaján a név mellett szerepeljen az ott dolgozó kollégák neve.  

A dekoráció megválasztásakor praktikus ha az a csoport nevéhez illeszkedő megjelenítést tartalmaz, 
esetleg a csoport egy kabala figuráját, bábját. 

  

Képek forrása: Nagykovácsi Kispatak Óvoda 
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Akár állandó, akár ünnepi, alkalmi díszeket helyezünk el egy ajtóra, ne feledkezzünk meg arról, hogy az 
milyen célt is szolgál, és mi szükséges ahhoz, hogy a díszítéseink ne sérüljenek lépten-nyomon, naponta 
többször is 

 

 

A csoportszoba ajtaja mellett szoktak immár egyre 
több óvodában helyet kapni a „Megérkeztem”, 
„Itt alszom” táblák, melyek szervesen hozzájárul-
nak a személyiség fejlődéséhez, az énkép alakí-
tásához. Ezek esztétikája mellett funkcionalitása is 
elengedhetetlen. Lehet benne egy kis játék, pl.: a 
gyerekek rakhatják ki a jelükhöz kapcsolt jelző 
eszközöket. 

 

 

 

 

Kép forrása: Nagykovácsi Kispatak Óvoda 

 

 

 
 

A bejárat vagy az öltöző egy szegletében kaphat 
helyet például a gyerekek magasságmérésének 
kreatív kivitelezésű eszköze is: 

 
 
 
 
 
 

Kép forrása: Nagykovácsi Kispatak Óvoda       
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Magát a bejárati ajtót egyre többen tekintjük „módszertani eszköznek”, mely a projektekre, tematikus 
napokra való ráhangolódást segítheti a gyerekeknél. Egy világ kapuját jelenti, melybe belépve varázslat 
és csodadolgok várják. Az ajtóra helyezett dekoráció ezt hivatott szolgálni. 
 

 

Kép forrása: Nagykovácsi Kispatak Óvoda 

 

A csoportszoba 

A legtöbb óvoda egész napos rendszerű, vagyis a gyermekek a játék, a tanulás mellett itt esznek és 
alusznak is. A legtöbb csoportszoba alapvető gondja a hely hiánya, hiszen itt kell kialakítani a játékra, 
tudományokra, művészetekre, mesélésre, mozgásra stb. alkalmas sarkokat, a megfelelő polcokkal, 
tárolókkal a könyvek, játékok, írószerek, festékek, gyurma stb. számára. Szükség van kiságyakra, 
asztalokra, székekre. Mindezt szőnyegek egészítik ki, hiszen az óvodai teremben magától értetődően 
a földön is zajlik a játék, mesemondás, beszélgetés, tanulás. Itt áll az íróasztala, széke, szekrénye az 
óvónőknek, több helyen van a teremben számítógép, illetve hangtechnikai estköz is. 
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Példák téralakításra: 

Kézműves terület: 

 

Kép forrása: Nagykovácsi Kispatak Óvoda 

 

 

Kép forrása: s2.thisnext.com 

http://s2.thisnext.com/
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Kép forrása: Nagykovácsi Kispatak Óvoda 

 

 

Kép forrása: Nagykovácsi Kispatak Óvoda 
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A mesélés helyszíne: 

 

Kép forrása: Nagykovácsi Kispatak Óvoda 

Sok óvodában a szemléltetőket a szekrények ajtajára, aljára rögzítik, de több helyen használnak táblát 
is. Van, ahol ez a tábla mágneses, néhol fából van, általában a tartója kinyitható, összezárva bármelyik 
szekrény háta mögött tárolható, hiszen ezzel a megoldással is helyet spórolhatunk. 

Az állandó díszítéseknél általában mesefigurákkal találkozhatunk. Ezek a kicsit negédeskedő, de 
mindenképpen összemásolt, átvett díszítéseknek a sablonosságuk mellett a minőségükkel is sok a 
gond. Ha kreativitásra, kezdeményezőkészségre szeretnénk nevelni a ránk bízott gyermekeket, akkor 
találjunk ki valami mást.  
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Kép forrása: Nagykovácsi Kispatak Óvoda 

A funkció, szerepkör nélküli, olykor túlburjánzó díszítés, lényegében nem más, mint környezetünk 
vizuális szennyezése. Ha kicsit is belegondolunk, attól senkinek sem lesz se boldogabb, se tartalmasabb 
a gyermekkora, ha megítélésünk szerint kedves és bájos, de lényegében sziruposan negédes motívu-
mok zuhatagával próbáljuk azzá tenni. 
Természetesen az eredeti, ötletes díszítések készítése a nehezebb, ez igényel több erőfeszítést, 
kreativitást, de nincs más választásunk. Hófehérke, Garfield, Bogyó és Babóca átmásolt, felnagyított, 
túldíszített világa minden esetben kényelmes, de hatástalan díszlet, nincs sok közük se a tanuláshoz, 
se az óvodákban zajló nevelői tevékenységhez. 

Ünnepi díszítésekre sokan használják az ablakokat, függönyöket, olykor a plafont is. Érdemes vissza-
fogottabbnak lenni ilyenkor is. A húsvét nem attól válik igazi ünneppé, ha a plafonról is vigyorgó nyuszik 
és műanyag tojások tucatjai csüngenek. Az óvodai csoportszoba nem látványosság, nem cukorkás 
üzlet, hanem igen fontos didaktikai, nevelői feladata, szerepköre van. Minden tevékenység, meg-
nyilvánulás, díszítés ennek van alárendelve. 

Lehet, sőt biztos, hogy az óvodások egyéni megoldású munkái nem lesznek olyan mutatósak, mint az 
óvónők által másolt, átvett díszítései. Lehet, hogy a közös munka nehezen áthidalható zökkenőkkel, 
sőt buktatókkal is jár, de a gyermekek így tanulnak. A mi tevékenységeinkben sohasem a munka 
eredménye a legfontosabb, hanem a hangsúly minden esetben a munka közben szerzett tudásra, 
tapasztalatokra esik.  

  Kép forrása: Nagykovácsi Kispatak Óvoda 
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Az udvar 

 

Kép forrása: Nagykovácsi Kispatak Óvoda 

(További képek felhasználása a következő webhelyről: 
https://www.facebook.com/pg/KincsekEsKacatokOvodaknakSzuloknekGyerekeknek/photos/?tab=al
bum&album_id=263858877128170) 

 

Óvodaszépítő akció 

Ha a változás iránt és változtatásban eltökélt egy nevelőtestület, egy teljes munkatársi közösség, 
lássuk, milyen teendőik vannak, hogy álmaik a valóságban is testet öltsenek. Amennyiben a változás, a 
változtatás szándéka tettekre sarkallja az intézményt, álljon itt egy minta, miként vágjon bele a 
szervezet. 

Óvodai keretek között a következő akciók képzelhetők el: 

1. Környezetelemző felmérés készítése. 
2. A felmérés bemutatása, elemzése. Problémafelismerés és felvetés.   
3. Megoldási javaslatok kidolgozása. Tervezés, ütemezés.  
4. Kivitelezés, gyakorlati működtetés.  
5. Értékelés.  

Alakuljon csapat a felméréshez. Vegyenek benne részt a következők:  

 az óvodafenntartó képviselője,   

 a teljes óvodavezetés,   

 érdeklődő pedagógusok, egyéb munkatársak,  

 szülők,   

 minél több gyerek.  

 

A felmérés épüljön be az óvoda éves munkatervébe, sőt ha lehet, a pedagógusok éves terveibe, projekt-
tervekbe, témanapokba is.  



23 
 

A felmérés  

"Az óvoda, mint környezet" tematikájú felmérést az alábbi módszerekkel lehet lefolytatni.   

1. Dokumentumok, adatok gyűjtése  

 Térképek, tervrajzok, számlák összegyűjtése, felkutatása. 

 Régi fényképek, emlékek keresése.  

 Adatlapok kitöltése.  

2. Fotó- és/vagy filmdokumentáció készítése  
A környezethasználat vizuális megjelenítése különféle szempontok szerint történhet:  

 "Mozgás a térben", "Mi történik a használóval az óvodába való belépés és kilépés 
között egy átlagos napon?", "Ki merre jár? Mit lát? Mit csinál?".   
A képsorok témái: belépés, kapu, személyes tárgyak helye; csoportszobák, mozgás az 
épületben, a pihenés helyei, intim szférák az épületben, délután az óvodában, szülők 
útjai, hazamenetel, az óvoda legszebb és legcsúnyább helyei stb.  

 Fontos a "történetek az időben" vizuális megjelenítése. Ez szóljon arról, hogy egy 
napon vagy egy esztendőn belül ugyanazzal a dologgal, térrel, személlyel, más élő-
lénnyel mi történik. (Jeles napok, hagyományok, események – beiratkozás, új gyerekek 
fogadása, más intézmények hospitálása… 

"Környezethasználón” nemcsak a gyerekek, hanem a pedagógusok, a technikai dolgozók, 
szülők, vendégek stb. is értendők.  

3. Egyéb vizuális megjelenítések:   

 Jelenetek, térképek, rajzok készítése.   

 Színtanulmányok, képek festése.   

 Makettek készítése az épületről/épületrészekről.   

 Montázsok, tablók készítése.   

 Albumok összeállítása.   

 (példa: Nagykovácsi Kispatak Óvoda belső tereinek újraálmodása – képes tervrajz) 
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Kép forrás: Nagykovácsi Kispatak Óvoda 

 
4. Interjúk készítése (videó, írásos, szóbeli) 

Példák a gyerekeknek adható témákra:  

 "Az én óvodám"   

 "Kedvenc helyem az óvodában"   

 "Az óvodám környéke"   

 "Ilyen lehetne az udvar"   

 "Ilyen óvodába szeretnék járni"   

 "Ünnepnap az óvodában"   
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A felnőttekkel készítendő interjú térjen ki például a következőkre:  

Az óvoda milyen helyiségeit használja? Mire? Ezekből melyik a legpraktikusabb? Melyik a leg-
kellemesebb? Melyik a legszebb? Az általa ismert helyiségekben van-e valami fölösleges dolog? Mi az? 
Miért?  

Mit tart pocsékolásnak az óvodai munkájával kapcsolatosan? Az épület minősége segíti vagy 
akadályozza a munkáját? Mi lenne a legsürgősebb változtatás munkakörülményeiben? Van-e 
ünnepnapja a munkahelyén? Mennyire van tisztában azzal, hogyan működik az óvoda és mennyi az 
éves költségvetése? Mire mennyit költenek?  

 

Az elemzés  

Miután a csapat a fenti módszerek szerint elkészítette a felmérő munkát: 

 Az óvoda nevelőtestülete tűzze ki témául ennek bemutatását és elemzését nevelési 
értekezletre/munkaközösségi megbeszélésre. 

 Készítsünk a dokumentumokból egy közérthető, figyelemfelkeltő kiállítást, amelyet minden 
érdekelt és döntési helyzetben lévő személy nézzen meg (dolgozók, gyerekek, szülők, 
fenntartó, szakemberek stb.).  

 Rendhetünk ankétot, fórumot, előadás-sorozatot a témáról  

 Publikáljunk részleteket, adatokat az óvodai vagy helyi médiákban a helyzetelemzésről 
(honlap, újság, faliújság, köre-mail) 

Mindezeken kívül még számos módszer alkalmazható. A lényeg az, hogy a környezeti problémák felé 
fordítsuk a figyelmet.  

 

A tervezés  

A beszélgetések, a bemutatók, a levelezések alkalmával felvetődött megoldási ötleteket -- bármilyenek 
is - mindenféle értékelés nélkül gyűjtsük össze, és írásban, rajzban rögzítsük („Brainstorming – ötlet-
roham").  

A felmérést elkezdő csapat, kibővülve az újabb segítőkkel, ezután álljon neki, és készítsen ötletgyűj-
teményt; az ötleteket állítsa fontossági vagy más logikai sorrendbe, készítsen ebből egy minimális és 
egy maximális programot, végül vázolja föl a megoldási alternatívákat és a várható következményeket.  

A legáttekinthetőbb, ha mindezeket táblázatban foglalják össze: 

 MEGÁLLAPÍTÁS (A Probléma) 
 KORRIGÁLÁS, MEGOLDÁS (A, B, C, D variánsok: egyre bonyolultabb és egyre drágább 

megoldások)  
 A VÉGREHAJTÁS MÓDJA (A Hogyan) 
 KI A TÉMA FELELŐSE 
 A FOLYAMAT IDŐBELI TERVEZÉSE (Időtartam, rendszeresség) 
 MENNYIBE FOG EZ KERÜLNI  
 HONNAN LESZ RÁ PÉNZ (saját költségvetés, adományok…) 
 MI A VÁRHATÓ EREDMÉNY (miért éri meg ez nekünk?)  

 

Mire mindezt végigcsinálják, átértékelődnek az ötletek, az eddig egymástól függetlenül kezelt dolgok 
kapcsolatára fény derülhet, világosabbá válik az egészséges munkamegosztás stb. Majdnem biztosra 
vehetjük, hogy az így elkészült ÁTALAKÍTÁSI PROGRAM akár több évre ki tudja tölteni az óvoda életét. 
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 Kivitelezés, gyakorlati működtetés  

Miután az átalakítási programot elkészítettük, és annak anyagi vonzata lesz, akkor hosszú távú fejlesz-
tési tervként fogadtassuk el az óvodafenntartóval, a nevelőtestülettel, a szülőkkel, az óvodaszékkel, 
ezáltal elnyerve anyagi és erkölcsi támogatásukat, beleegyezésüket.  

Ekkor kerülhet sor az időbeli ütemezésre, illetve a gyakorlati működtetés megvalósítására. 

Értékelés  

A környezeti változások minőségének folyamatos értékelése nagyon összetett dolog, mivel elsősorban 
olyan személyiség összetevőkre hat, amelyek számokkal nehezen kimutathatók, és időben később 
válnak érzékelhetővé a gyermekek szokás- és értékrendjében.  

Kimutatható azonban olyan módon, mely az óvodahasználókra gyakorolt pozitív hatásokat mutatja 
meg. Ilyen pl. az elégedettség, a hangulati attitűdök módosulása, a szociális kapcsolatok erősödése, a 
nyitottság, az elismerés, mely széleskörűen nyilvánul meg az óvoda hétköznapjaiban.  

Készülhet egy nyitott kérdésekre épülő, rövid kérdőív, mely a változások sikerességét célozza 
kérdéseivel, vagy az elégedettséget méri skálák segítségével. A kapott jelzések hatékonyan épülnek be 
az óvoda rövid/közép/hosszú távú stratégiai terveibe és további változásokra sarkallnak. 

 

 

A képek, melyek a tartalmi megértést támogatták, 
a Nagykovácsi Kispatak Óvoda arculatváltásának 
eredményéről készültek 

 

 

A képek felhasználását engedélyezte:  

Szabó Orsolya 
Intézményvezető 

30/352-7132 

kispatak.nagykovacsi@gmail.com 

www.kispatakovoda.hu 

 

mailto:kispatak.nagykovacsi@gmail.com
http://www.kispatakovoda.hu/

