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Intézményi helyzetkép

 A működési környezetre jellemző: a kertvárosi jelleg, a falusias és a tanyai 
életmód, mely sokrétű környezeti tapasztalatszerzésre nyújt lehetőséget. 

 Ennek felhasználásával kívánjuk óvodásainkat a természet, a munka és a 
dolgozó ember tiszteletére nevelni.

 Tagintézményünk

 Humánerőforrás, óvodai csoportok összetétele

 Óvodásaink családi körülményeiket tekintve (változatos szociológiai 
környezetükből adódóan) igen eltérő fejlettséggel érkeznek óvodákba.

 S ezáltal, kollégáimra: a mindennapi nevelőmunkában, a gyermekvédelmi 
munkában, a szülőkkel való együttnevelésben megnövekedett felelősség 
hárul.



Jó gyakorlatunk:

 Iskolai környezetben, óvodai nevelési elvek mellett működik.

 Azokat a gyermekeket célozza meg, akik már elérték a

tankötelezettség korát, ám iskolaérettségük még nem alakult ki.

Kialakításának oka, indoklása:

 Jó gyakorlatunkat a beóvodázási körzetünk szociális 

háttértényezői hozták létre, hiszen a települést körülvevő 

tanyavilágban élő családok sokszor elszigetelten élnek. 

 Ez az adottság kihat a szocializáció folyamatára is, melynek 

kompenzálása az óvoda, illetve az iskola feladata. 

A kompetencia alapú óvodai nevelést támogató 

„Ovisuli” fejlesztő program az óvodában



Pedagógiai innovációnk főbb célja: 

A zökkenőmentes iskolakezdés segítése, mely biztosítja a 

gyermekek számára a felszabadult, szorongásmentes, sikeres

iskolakezdést. 

További cél:

Az óvoda iskola kétirányú szakmai kapcsolatának mélyítése 

(kettős mentorálás),

A nevelői közösség együttműködési formáinak bővítése,

A gyermekek fejlődésének után követése.

A kompetencia alapú óvodai nevelést támogató 

„Ovisuli” fejlesztő program az óvodában



„A gyermekeket segítjük, 

és a családokat támogatjuk”.



Mit is érzékeltünk?

 Egyre több tanköteles kort elért, de iskolára éretlen 

gyermek maradt vissza az óvodában.

 A gyerekek szociális készségeinek fejletlensége miatt 

gyakran éretlenül érkeztek az iskolába.

 A kétszer járt óvodai nagycsoport sem volt elegendő a 

fejlődéshez.

 S ez által nem juthatott elég idő az iskolában  az 

alapkompetenciák további fejlesztésre. 



Következmény volt:

 A gyermekek beilleszkedési problémái

 A  képességek kevert zavarainak kialakulása

 A sajátos nevelési igényű tanulók számának növekedése



Az iskolakezdés klasszikus problémái

 Az új környezet

 Új közösségbe való beilleszkedés 

 Személyi változások

 A szigorúbb szabályokhoz való alkalmazkodás

 A gyermek kötelességeinek, feladatainak hirtelen 

megnövekedése

 Az iskolakezdés okozta szorongás



Hogyan könnyítsük meg gyermekeink számára az

óvodából iskolába való átmenetet?



„Ovisuli” csoport 

kialakításának  a célja

• Egy olyan program kialakítása, mely szervesen 

illeszkedik az Integrációs Pedagógiai Programhoz.

• Iskolai környezetben, óvodai eszközökkel, óvodai 

nevelési program mentén haladó fejlesztés biztosítása, 

mely az óvodai és az  iskolai kompetencia alapú 

nevelést hangolja össze .



További célok

• Kipróbált modellek tapasztalataira épülő ám a helyi 

sajátosságokhoz igazodó csoportélet kialakítása.

• Az óvoda és az iskola együttműködésén, szakmai 

kapcsolatán alapuló nevelési program kidolgozása. 

• Szociális készségek folyamatos fejlesztése.

• A lassabb ütemben érő gyermekek zavartalan fejlődését 

biztosító, az iskolai élet elvárásaira felkészítő csoport 

működtetése.



Célcsoport:

A tanköteles kort elért, de iskolába még nem lépő 

körzetben élő gyermekek.

(17-20-25 fő) 



A program működéséhez szükséges feltételek

• Az óvodai és az iskolai élethez igazodó tárgyi feltételek a két 

intézmény által közösen teremtődtek meg.

• A működtetéshez szükséges humánerőforrás: 2 óvodapedagógus, 

1 tanító, 1 óvodai dajka és 1 pedagógiai asszisztens. 

• A három elemű egyéni fejlesztéseket a Csongrád Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Hódmezővásárhelyi Tagintézménye és 

a Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény munkatársai látták illetve látják el. 

• Saját program kidolgozása



„Ovisuli” program 

Alapelvek

• Gyermekközpontúság

• Képesség- és személyiségfejlesztés

• Inklúzió és esélyegyenlőség biztosítása

• Differenciálás

• Tevékenységközpontú pedagógia

• Prevenció

• Szociális hátránykompenzálás



„Ovisuli” program - Célok

• A gondolkodva tanulás megalapozása

• Komplex nevelés

• Játékba integrált cselekvéses tanulás

• Gyermeki aktivitás, motiváltság

• Kreativitás előtérbe helyezése

• Alap- és kulcskompetenciák megalapozása

• Az együttműködésre és a szabálykövetésre alkalmas magatartás 

kialakítása

• A gyermekek átvezetése az óvoda játékközpontú 

tevékenységéből az iskolai tanulásba

• Társas kapcsolatok iránti fogékonyság erősítése



„Ovisuli” program - Feladatok

• Újszerű módszertan alkalmazása

• A felelősségtudat, a kitartás képességének fejlesztése,  

érzelemvilág színesítése

• Példamutatás az ismeretszerzéshez, a feladat- és 

problémamegoldáshoz

• A tanulási szokások megalapozása

• Az egyéni képességek kibontakozásának támogatása

• A humánus magatartásminták, szokások megerősítése

• A gyermekek jellemének formálása



„Ovisuli” program

 Fejlesztések: 

Logopédiai terápia

Diszlexia prevenció

Diszkalkulia prevenció

Sindelar terápia

Óvodapszichológia

 Napirend

 Hetirend

 Programok

 Dokumentáció



Az óvodai részéről várható eredmények

• A célirányos fejlesztés segítségével szilárd alapokra 

helyezzük az iskolai életmódra való alkalmasságot

• Csökkentjük az iskolába lépő gyermekek közötti 

különbségeket

• Létrejön egy szociális védőháló

• Csökken a nem organikus okokra visszavezethető 

dislexia, disgraphia, discalculia kialakulása.

• Az életkornak megfelelő viselkedési normák alakulnak 

ki. 

• Javul a Difer mérés eredménye



Az iskolai részéről várható eredmények

• Javítani tudjuk a helyesírási, olvasási és számolási 

nehézségekkel küzdők arányát.

• Hosszú távon javulnak tanítványaink eredményei.

• Elkerüljük az iskolai kudarcok kialakulását.

• A szociális készségek fejlesztésével együttműködésre, 

elfogadásra, szabálykövetésre alkalmas fiatalokat 

nevelünk.
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Relációs szókincs
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Elemi számolás
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Tapasztalati következtetés
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Tapasztalati összegfüggés - megértés
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Szocialitás
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Szülői vélemények, tapasztalatok

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

9. Ön szerint jó-e, hogy az ovisuli csoport az iskolában van?

8. Ö szerint előnyt élvez-e gyermeke abból a szempontból (a leendő első
osztályban), hogy az Ovisuli csoportba járt?

7. Ajánlaná-e más szülőtársaknak az Ovisulit?

6. Jó döntés volt- e, hogy a gyermek Ovisuliba jár?

5. Tapasztalt-e gyermekénél fejlődést?

4. Elégedett-e az óvodai dajka munkájával?

3. Elégedett-e az ovisuli programmal?

2. Elégedett-e a pedagógusok munkájával?

1. Szeret-e gyermeke az Ovisuli csoportba járni?

Nem

Igen



Összegzés

 A közösségre pozitív hatással van a 3 éves program időtartama 
alatti állandó felnőtt és gyermekközösség.

 A program a továbbiakban is óvodai életmód keretében 
biztosítja a gyermekek optimális iskolakészültségi szintjének 
elérését. 

 A gyermekek még az óvodában elérik a sikeres iskolakezdéshez 
szükséges fejlettséget. 

 Az óvoda – iskola átmenet esetleges problémáit mind a gyermek, 
mind a szülő, mind a pedagógusok szemszögéből hatékonyan 
megoldja. 

 A csoportok szegregációmentességét igazolják a minden év elején 
elvégzett Difer mérések.

 Programunk eleget tesz a nevelési követelményeknek, szervesen 
illeszkedik az óvoda nevelés programjának fejezeteihez és a 
kompetencia alapú óvodai neveléshez. 



Összegzés

 Összhangban van az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával.

 A program értékes eleme: 

- az óvoda és az iskola közötti átmenet biztosítása,

- a gyermekközösség és a gyermekeket körülvevő 

pedagógusok személyének állandósága, 

- az egyénre szabott fejlesztő team által megvalósuló

differenciált fejlesztés, 

- a családdal történő együttműködés alapos kidolgozottsága 

és az esélyhátrányok enyhítésére való törekvés. 

 Programunkat a hosszú évek tapasztalatainak hasznosításával (a 

jól felkészült szakmai team segítségével) sikeressé és keresetté 

tudtuk tenni hisz immár nyolcadik éve kerül beindításra. 



Összegzés

 Méréseink és a felhasználók visszajelzései alapján a 

programban résztvevő gyermekek iskolakezdése stressz és 

zökkenő mentesebbé vált mely nagymértékben segítette a 

magabiztos iskolakezdést.

A program szükségességét, sikerességét tanúsítják 

a gyermekeknél elért eredmények valamint a minden évben

tapasztalt pozitív szülői érdeklődés és a megfelelő létszámú

gyermekek jelentkezése. 
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