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AZ ESÉLYTEREMTÉS LEHETŐSÉGEI

Létrejötte : 2003. 

(a központi óvoda és 8 tagóvoda egysége)

Létszámadatok: 34 csoport, 810 gyermek, 

137 dolgozó
 72 óvodapedagógus,  1 gyógypedagógus

 37 dajka, 13 pedagógiaiasszisztens

 9 karbantartó, 5 óvodatitkár

 1csoportos -2, 3cs. – 1, 4cs. - 3, 5cs. – 1, 6cs. –

2

Pápai Város Óvodák



Intézményünk sokszínűsége 

 Pápai Városi Óvodák Pedagógiai Programja (2010)

 Német nemzetiségi,

 Magyar-angol két nevelési nyelvű, interkulturális,

 Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése -

kiegészítő programok

 „A gyermekek fejlődésének nyomon követése”

mérőeszköz kidolgozása, bevezetése minden

óvodánkban (2003-tól folyamatosan).

 Gyermek, csoport, tagintézmény, intézmény szintű

mérőeszköz kidolgozása, kipróbálása, használata (2003-

tól folyamatosan)

 További sajátosságok: hagyományőrzés,

drámapedagógia, vizualitás, természetjárás,

tehetséggondozás... jelenléte



A változás útja

 Európai Uniós (KDOP, TÁMOP) pályázataink: óvodák bővítése,

felújítása; migráns gyermekek a köznevelésben 1. szakasz, 2.

szakasz; kompetencia alapú program bevezetése;

pedagógusok képzése; óvodafejlesztés – képzések,

eszközpark bővítés

 Társpályázóként: könyvtárral, színházzal, múzeummal…

 Pedagógiai Program teljes átdolgozása

 Konferencia, szakmai előadás szervezése

 Óvodák közötti munkaközösségek működtetése, intézményi és

térségi

 Nyitott szakmai napok szervezése a térségben

 Együttműködés, egymástól tanulás - PéVOE egyesületünk



„…a pedagógus  nevelő-oktató munkájának fejlesztése, a 

kiemelkedő és a fejleszthető területek meghatározása” 

(Önértékelési kézikönyv.)

„A gyermek fejlődő személyiség…a személyiség szabad

kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi

környezet szerepe meghatározó…”, Az óvodai nevelés biztosítja

„…minden gyermek számára, hogy egyformán magasszínvonalú

és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai

csökkenjenek.” (ONOAP)

„…a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll…

kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége

meghatározó a gyermek számára… elfogadó, segítő, támogató

attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek számára.” (ONOAP)

Célunk



A cél megvalósítója

AZ ELHIVATOTT „ÓVÓ NÉNI”

 Szegregált településrészek– zárt közösség.

 Hátrányos helyzetű családok:

 Alul iskolázottság – gyermektől sincs elvárás;

 Anyaotthon – az állandóság, a biztonság hiánya– érzelmi sérülés;

 Nevelőszülők, Védelembe vétel – a gyermek nem tehet semmiről;

 Szociális hátrányok: lakókörnyezet, pénztelenség, élelemhiány…

 Elit és hátrányos helyzetű szülők gyermeke egy óvodában. Elfogadás!?

Beletörődés!?

 SNI, BTM, autisztikus tünetek, „aspergeres” gyermek… mire van

felkészültségünk, mire van kötelezettségünk!?

 Külföldre távozó, majd visszajövő családok! Csak a gyermek nem érti!

 Gyermekéért, gyermeke felett vitatkozó – válófélben lévő szülők.

 És a többi gyermek, aki ott van a csoportunkban, és boldog óvodai

éveket szeretnénk adni számukra.



 Célirányos képzések, 

szakvizsgák

 Hospitálási rendszer

Munkaközösségek

 Innovációs 

tevékenységek

Nevelőtestületi szintenVezetés szintjén 

 Vezetői ellenőrzés, 

értékelés

 Szakmai vezetői 

megsegítés, „belső 

szaktanácsadás”

 Delegált óvodavezetői 

látogatás

Gyakornoki program

FELADATUNK

Tudás átadás 



Munkaközösségek működtetése

 Drámapedagógia, tehetséggondozó, mentor, játék

munkaközösség

 Részt vállalnak az intézményi innovációkban, dokumentumok

átdolgozásában, véleményezésében.

 Kapcsolatot tartanak egymással, az intézményvezetéssel, a

térség óvodáival, partnereinkkel, látogatást, bemutatót

szerveznek…

A nevelő-oktató munka minőségi fejlődését támogatjuk a munkaközösségek

működtetése által.

Kiemelt cél a gyermek közösségek alakításának segítése, az egyéni

bánásmód érvényesülését segítő módszerek, eszközök tárházának

bővítése, egymástól tanulás lehetősége.

A változatos témát kínáló, jó hangulatú összejöveteleken az elméleti

tudásbővítés rögtön gyakorlati megvalósításban végződik.

Közben közös gondolkodásra, további új módszer és eszköztár 

kidolgozására ösztönözve tagjait. 



A játék…

Perlai Rezsőné szavait idézve:

„A játék kortalan tevékenység. A játszóember fontos

ténykedést fejez ki – cselekvést, tevékenységet,

alkotást… minden benne van, ami az állandóan változó

világban van.”

Nekünk épp csak annyi a tennivalónk, hogy

 kellő tapintattal, tisztelettel, a gyermeket, gyermekeket

ismerve „vevők” vagyunk játékukra,

 élményt nyújtunk,

 „játék-kincstárat”, teret adunk,

 próbálkozást engedünk,

 tapasztalatszerzést biztosítunk,

 melyre elegendő időt adunk,

 s magunk is komolyan vesszük a JÁTÉKOT.



Játék, tapasztalat, élmény…

http://varosiovodakpapa.hu/index.php?option=com_joomgallery&func=detail&id=4284&Itemid=121


Játék, tapasztalat, élmény…

http://varosiovodakpapa.hu/index.php?option=com_joomgallery&func=detail&id=4240&Itemid=121
http://varosiovodakpapa.hu/index.php?option=com_joomgallery&func=detail&id=4345&Itemid=121


 Gyermekeink megélhetik érzelmeiket, azonosulhatnak különféle

szerepekkel.

 Sokszínű, bármikor alkalmazható, személyiségfejlesztő hatása

miatt eredményesebbé tehető általa a nevelő munkánk.

 Nevelési módszer, a gyermekeink megismerését segíti.

 Tükörként mutatja mindazt, amit gyermekeink nem tudnak

megfogalmazni, nem akarnak elmondani.

 Felelősségünk: motiváló teret teremtsünk, eszközöket biztosítsunk.

 Célunk: a gyermek már maga is kezdeményezze a megismert

tevékenységeket, ebbe hívja barátait, társait, beszéljék meg a

további lehetőségeket.

 Eredményünk: játszócsoportjaikat a közös élmények, együtt

„játszás” közösséggé formálja.

Játék/drámajáték – a gyermek megismerése, a 

közösségalakítás elengedhetetlen nevelési módszere 



„Ovis torna” rendezvénye

Drámás játékok a befogadást megsegítve -

bemutató

http://varosiovodakpapa.hu/index.php?option=com_joomgallery&func=detail&id=8105&Itemid=121
https://papa-ma.hu/index.php?op=cikk_reszletes&id=17589
https://papa-ma.hu/index.php?op=cikk_reszletes&id=17589


A brémai muzsikusok szülői előadásán 
- De hiszen az ott az én anyukám! Az a Kata apukája? 

Amikor a szülők is megfertőződnek a drámajáték által! 



„Ovis torna” – közel 250 gyermekkel és a 

kísérőkkel 

http://varosiovodakpapa.hu/index.php?option=com_joomgallery&func=detail&id=8105&Itemid=121


Olyan gyermekközösségben, ahol a gyermekek szabadon

szárnyalhatnak, ahol az óvodapedagógus követi a gyermekek belülről

fakadó szükségleteit, ott az óvodások igazán szívesen megmutatják,

mi van bennük.

Olyan markáns adottságokkal, gyenge és erős pontokkal jönnek, hogy

nem lehet nem észrevenni azt, melyikük miben elesett, megsegítésre

szoruló, és miben különleges.

Feladatunk, hogy felismerjük, segítsük, és óvodai eszközökkel,

játékosan elindítsuk a gyermekeket a fejlődés, -legyen az hátrány, vagy

tehetség- kiteljesedése felé.

Legeredményesebb módszerünk erre a gyermekre figyelés, a gyermek

sokrétű ismerete.

Megfigyeléseink rögzítésére: a gyermekek egyéni fejlődési lapja

szolgál.

A gyermekek „megfigyelése” 



Innováció: Honnan – hová? Módszertani 

kiadvány, Játéktárral

 A gyermek fejlődését nyomon követő rendszert 

dolgoztunk ki és vezettünk be, mely a teljes óvodai 

időszakot átfogja. 

 Tartalma:

 A gyermek személyes adatai

 A gyermek anamnézise

 A fejlődésről szóló feljegyzések – szempontok alapján

 A gyermek egyéni fejlődési lapja

 Az egyéni fejlesztés nyomon követése

 Munkanapló az ellátásról

 Vezetésének eljárásrendje

 Összesítő lapok



HASZNOSULTSÁGA

 Az újító, fejlesztő tevékenységek iránti igény,

 szakmai módszertani felkészültség fejlődése,

 közösségben való együttműködő képesség,

 a tanítás-tanulás eredményességét segítő kiadvány,

 gyakorlati útmutató, 

 a gyermekközösség és az egyéni fejlődés megtámogatásának is 

„játéktára”, 

 a gyermek személyiségfejlődésének értékelő, elemző folyamata 

nyomonkövetése,

 a gyermek fejlettségéhez megfelelő fejlesztési feladatok ajánlása, 

 eredményesebb szülői tájékoztatás,

 csoport szintű fejlődés nyomonkövetése.

Innováció: Honnan – hová? Módszertani 

kiadvány, Játéktárral



A játék, a szabad játék lehetősége út az óvodáskori tehetség

elindításához.

Alapja a sokrétű, változatos tevékenységkínálat.

Az egyéni fejlődési lap képességterületenként, időben követi a

gyermek fejlődését, majd öt éves kortól történik a kiválasztás:

csoport óvónő, szülő, gyermek közös döntése

A szakköri tevékenységek sokrétű megvalósítása már a gyermeki

szabadság, alkotó fantázia együttes jelenlétével jöhet létre.

A szülők együttműködésére és támogatására mindenképpen

számítunk, hiszen óvodából kikerülve rajtuk áll, hogy a tehetségcsíra

kibújik-e a talajból és termőre fordulhat-e.

Tehetséggondozás az óvodánkban 



Délutáni táncház 

Kultúra 

napja

Kötélverés, szövés

Tehetség szakkörök, programok 

http://varosiovodakpapa.hu/index.php?option=com_joomgallery&func=detail&id=7954&Itemid=90


A szülők bevonása az óvoda életébe 

Hátrányból előny

Ha nem kommunikál velem a szülő, a gyermekén

keresztül kommunikálok vele.

Megmutatom az apának, anyának gyermeke értékeit,

fantasztikus képességeit, ezután lehetőséget adok

számára a „közvetlen megtapasztalásra”, meghívom a

családi délutánokra, játszóházakba, a városi

programokba. Lehetőséget teremtek a gyermeknek a

szülőt irányító, segítő, megtámogató szerepre, segítve a

gyermek elfogadását, értékeinek elismerését, és a

kettőjük közötti kapocs erősödését.



PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK

 Családi napok

 Érzékenyítő drámajátékok – gyermekeknek, dolgozóknak

 Természetjárások

 Különleges gyermeknapok

 Szülőknek szóló tanácsadás, tájékoztatás

 Nemzetek hete

 Néphagyományok

 Ünnepek

 Környezetvédelmi napok

 Családlátogatások sokfélesége

 Kiskertek, nagykertek,

 Lucázás, Maskarázás, Pünkösdölő, 

 Helyi lehetőségek megkeresése, közvetlen környezetünk 

megismerése…



Tevékenység: 

Szülői fórum,

pszichológus interaktív 

előadásával.

Cél:

 a szülői viselkedés, mint mintaadó szerep,

 közösségben az elfogadás, az 

alkalmazkodás, az empátia szükségessége,

 szülőkkel való kapcsolat és kommunikáció 

megsegítése, erősítése,

 a felnőtt minta, mint a gyermekek számára 

követendő cselekvés megjelenése, 

 mely cselekvések kerülnek megerősítésre és 

elutasításra,

 hogyan lehet a sokszínűségből előnyt 

kovácsolni (értékek) 

„Szülői minta szerepe a másság 

elfogadásában”



Cél:

 a gyermekek ismerjék meg a

természetet, a körülvevő

környezetet,

 az ember és természet közötti

összhang megteremtésének

lehetőségei, gyermeki

szemmel, életkori

sajátosságukhoz igazítva.

Tevékenység:

Földünk és természeti kincseink megismertetése

a gyermekekkel játékos programok keretein

belül, közvetlen környezetük szépségének

felfedeztetése, tapasztalatszerzés, családi

tevékenykedtetés.

„Föld napja”



Tevékenység: 

Huszárélet történetének 

feldolgozása, dramatikus 

eszközökkel való 

eljátszása.

Cél:

magyarság tudat alakítása,

közösségi érzések ébresztése, 

elmélyítése,

a gyermekek alkalmazkodó 

képességének fejlesztése,

együttműködő képesség fejlesztése,

hátrányos helyzetű gyermekek 

integrálása,

szülőkkel való kapcsolattartás erősítése.

„Fecskefalvi huszárok” 



A szegregátumban élők integrálása saját 

környezetükből indulva 



avagy a szülőket így is lehet fogadni az

óvodában:

- Éhes vagy? Készítettem neked uzsonnát!

A liba hét egy délutánja!

http://varosiovodakpapa.hu/index.php?option=com_joomgallery&func=detail&id=7544&Itemid=121
http://varosiovodakpapa.hu/index.php?option=com_joomgallery&func=detail&id=7544&Itemid=121
http://varosiovodakpapa.hu/index.php?option=com_joomgallery&func=detail&id=7544&Itemid=121
http://varosiovodakpapa.hu/index.php?option=com_joomgallery&func=detail&id=7544&Itemid=121


Tökös játékok !

Apa, ez csak játék, nyugi! – De győztünk!



Közös táncház a szülőkkel

Sváb hagyományok a német nemzetiségi 

csoportban



Együtt az ovi dzsúdón

http://varosiovodakpapa.hu/index.php?option=com_joomgallery&func=detail&id=5787&Itemid=121


Anya, apa is szeret játszani?   

A közösséget így is lehet formálni, a közös játékon 

keresztül.

A Várkertben az ovis társakkal, szüleimmel és a 

tesómmal



Érdekes a világ

http://varosiovodakpapa.hu/index.php?option=com_joomgallery&func=detail&id=11&Itemid=90


Tanyán, Lovasudvarban

http://varosiovodakpapa.hu/index.php?option=com_joomgallery&func=detail&id=3478&Itemid=121
http://varosiovodakpapa.hu/index.php?option=com_joomgallery&func=detail&id=3478&Itemid=121


Családoknál - szüreten

http://varosiovodakpapa.hu/index.php?option=com_joomgallery&func=detail&id=4407&Itemid=121
http://varosiovodakpapa.hu/index.php?option=com_joomgallery&func=detail&id=4407&Itemid=121
http://varosiovodakpapa.hu/index.php?option=com_joomgallery&func=detail&id=4407&Itemid=121
http://varosiovodakpapa.hu/index.php?option=com_joomgallery&func=detail&id=4407&Itemid=121


Mi történik közben?

 A gyermek megismerése családján keresztül – az óvónő részéről.

 Az óvó néni megismerése a gyermekkel való kommunikációban,

tevékenységben, egyéni bánásmódban – a szülő részéről.

 A szülő megismerése:

 Ki az irányító? Van szava a gyermeknek? Ismeri gyermekét?

Elfogadás, dicséret jelenléte!...

 Jó kapcsolat, oda-vissza működő partnerség.

 Otthon megszerzett viselkedésforma, élmény, tapasztalat 

megismerése –

a mi szokásrendszerünk „megmutatása”. 

 Az óvónő, mint mintát adó személy,

(tevékenységben, kommunikációban, 

odafigyelésben..) 

 Esélyteremtés a gyermeknek...



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!
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