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A kézikönyv A felrepülés évei iskoláskor előtti nevelési-oktatási programalap alkalmazására a PLUS kapacitásfejlesztési projekt 
keretében jött létre Szerbiában, gyakorló óvodapedagógusok számára.
A kézikönyvben feltüntetett aktivitások és anyag kizárólag a Programalap alkalmazására szervezett akkreditált képzéseken hasz-
nálhatók.

Szerzők:
Bresenelović Pavlovič Dragana 
Krnjaja, Živka

Az anyag megtervezésén és kidolgozásán dolgozó IPA csapat tagjai:
Miškeljin, Lidija 
Mitranić, Nevena 
Purešević, Dragana
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Kinek szántuk a kézikönyvet?

A kézikönyvet a képzések vezetőinek szántuk. A képzések vezetői jól ismerik az iskoláskor előtti nevelés és oktatás problemati-
káját, az interaktív képzésekben is jártasak, képzésük is a jelen kézikönyvben foglaltak szerint történt.
Mit tartalmaz a kézikönyv?
A kézikönyv képzési programot  tartalmaz az óvodapedagógusok számára az iskoláskor előtti nevelési-oktatási Programalap 
koncepciójáról. A kézikönyvhöz tartozik a CD, illetve az USB, amely követi a képzésen megvalósításra kerülő tevékenységeket, 
példákat mutat be a gyermekekkel megvalósított projektek témáiról (a projektmesékkel együtt), a videóklipek pedig bemutatják 
a közös helyiségeket az óvodában.

A képzés célja:
1. Az iskoláskor előtti nevelési-oktatási Programalap dokmentum megismerése és a dokumentum szerkezetének meg-

értése
2. Az iskoláskor előtti nevelési-oktatási program természetének megértése (a program mint dokumentum és a reális 

program kapcsolata)
3. A Programalap elméleti értékposztulátumainak megértése és azoknak a személyes kiindulóponttal és a gyakorlattal 

való összefűzése
4. A valós program összefüggéseinek és dimenzióinak érzékelése
5. A valós program fejlesztési elveinek és stratégiáinak megértése
6. Az óvodapedagógusok munkaterületének figyelembevétele a Programalap koncepciójának megfelelően
7. A résztvevők folyamatos tanulásra való motiválása és annak felülvizsgálata, hogy a résztvevők saját gyakorlata meg- 

felel-e az iskoláskor előtti nevelési-oktatási Programalapnak.

A képzési program
A kézikönyv részletes képzési programot tartalmaz, amely négy egységből és 14 témából áll.

Tematikus egység Téma

A PROGRAMALAP ELMÉLETI 
ÉRTÉKPOSZTULÁTUMAI

A téma: Bevezetés a Programalap ismereti képzésébe
B téma: Gyermekkép
C téma: Óvodakép
D téma: Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás természetének és szerepének 
megértése
E téma: A program céljai

A PROGRAM A GYERMEK 
SZEMSZÖGÉBŐL

F téma:  Kapcsolatok 
G téma: A cselekvés

AZ INTÉZMÉNY 
KONTEXTUSA

H téma: A közösség és a család 
I téma: Kortárs közösség 
J téma: A tér

A PROGRAM FEJLESZTÉSI 
STRATÉGIÁI

K téma: A valós program fejlesztésének alapelvei 
L téma: Az óvodapedagógus stratégiái: téma/projekttervezés 
M téma: Az óvodapedagógus stratégiái: a program közös fejlesztése
N téma: Az óvodapedagógus stratégiái: követés dokumentálással
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Minden téma keretében bemutatásra kerülnek a tevékenységek a következő vázlat szerint:
•	 a tevékenység célja;
•	 a megvalósítás módja;
•	 hozzávetőleges időtartam;
•	 a tevékenységhez szükséges erőforrások (a szükséges anyagok, pannók);
•	 anyagok (a résztvevők számára szükséges anyag);
•	 a tevékenységek megvalósításának módja.

Minden tevékenység egy betűvel van jelölve, amely jelzi a témát, amelyhez tartozik, és egy sorszámmal, amely a témán belüli 
tevékenységek sorrendjét jelzi.
Az Anyag című fejezet a képzés megvalósításához szükséges írott anyagot tartalmazza, beleértve a szükséges pannókat, az akti-
vitások megvalósításához szükséges anyagot és a kiegészítő anyagot a résztvevők számára. 
Minden anyag egy betűvel és egy számmal van megjelölve, ami megfelel a tevékenységek számának és betűjének.

Képzési jegyzőkönyv (protokoll)
A képzési program alapján készíti el a képzés vezetője a képzési jegyzőkönyvet a kézikönyvben feltüntetett nyomtatványlap alap-
ján. A képzési jegyzőkönyv a képzés időszervezés szerinti, illetve a szükséges erőforrások és anyagok  szerinti megvalósításának 
a terve. A képzési jegyzőkönyv időrendiségi beosztás szerinti blokkokra tagolódik, és nem témabeosztás szerinti blokkokra. Egy 
meghatározott téma több megvalósítási blokkon belül is megvalósítható. A képzési jegyzőkönyv nyomtatványlapjain feltüntet-
tük az egyes tevékenységek elnevezéseit; a tevékenységek részletes leírását és időtartamának meghatározását maga a program 
tartalmazza, a képzés vezetője bejegyzi a pontos megvalósítási ütemtervet és a szükséges anyagokat. A jegyzőkönyv a képzés 
vezetőjének útmutatóként és emlékeztetőül szolgál a képzés megvalósítása során. 

Hogyan kell készülni a képzés vezetésére

•	 Tüzetesen és alaposan ismerje meg a Programalap szövegét és  a program alapjául szolgáló elméleti szakirodalmat. 
Önnek, mint a képzés vezetőjének, többet kell tudnia  az adott  problematikáról, mint amennyit a képzésen arról 
ismertet. 

•	 Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. Ismerje meg jól a témák keretein belül  előrelátott tevékenységeket, olvassa át 
az összes tevékenységet leíró szöveget, és párhuzamosan a vezető és a résztvevők számára szükséges anyagot, tekintse 
át az adott tevékenységekhez fűződő prezentációk képsorozatait.

•	 Készítse el azon képzés képzési jegyzőkönyvét, amelyet meg fog valósítani.
•	 A kézikönyvben található  utasítások némelyike csak javaslat a résztvevők  megszólítására, vagy példák az egyéni be-

állításokra, ami nem azt jelenti, hogy ugyanazon szavakkal kell őket megfogalmazni. Ezek a kijelentések tájékoztató 
jellegűek, és ne olvassa vagy mondja őket úgy, mint aki fejből megtanulta őket.

•	 Készítsen magának emlékeztetőt. Például a moderátorkártyára minden tevékenységhez külön-külön felírhatja, hogy 
számára mi a fontos, emlékeztetőül (módszer, az aktivitás menete).

•	 Biztosítsa előre a szükséges anyagot. Ellenőrizze a képzéshez szükséges eszközök és erőforrások listáját, valamint a te-
vékenységekhez szükséges összes erőforrás listáját (a képzés vezetője számára szükséges anyagot, munkaeszközöket).

•	 Biztosítson elegendő számú példányt az anyagból a résztvevők számára.

Pedagógiai és Andragógiai Intézet



5

Hogyan valósítsuk meg a páros munkát

A páros munka hasznos a képzés vezetője és a résztvevők számára is.
A képzés vezetői áttekinthetik az ötleteket, támogatást és visszajelzést kaphatnak egymástól, egyikük pihenhet, amíg a másik 
aktív, kiegészíthetik és segíthetik egymást, ha valami nem úgy alakulna, ahogyan azt elvárták volna.
A résztvevők előtt különböző élő audiovizuális „eszközök” szerepelnek, ami jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a képzés dina-
mikus és változatos legyen. Továbbá két képzésvezető lehetővé teszi a résztvevők munkájának és reakcióinak a követését, és 
nagyobb flexibilitást eredményez.
Ahhoz, hogy a két képzésvezető együttes munkája hasznos legyen a képzés vezetői és a résztvevők számára, nagyon fontos a 
következő alapelvek betartása:

•	 A páros munka két képzésvezető esetében a képzés közös tervezésével, a szükséges anyagok, eszközök közös előké-
szítésével és a tevékenységek egyértelmű megosztására vonatkozó megegyezéssel kezdődik – ne dolgozzon olyan sze-
méllyel, akivel előzőleg nem készítette elő a közös munkát. Az elégtelen felkészültség, a bizonytalanság, a koordináció 
hiánya és a képzést vezető pár rivalizálása nagyon könnyen észrevehető.

•	 Ne versenyezzen a párjával, mert itt nem versenyről van szó, hanem csapatmunkáról, amelyet a résztvevők igényeihez 
kell alakítaniuk. A képzés sikere, illetve sikertelensége a vezetőpár közös eredménye.

•	 Nyújtson gyakorlati segítséget a képzést vezető párjának (aki jelenleg a tevékenységet vezeti). Például ossza ki az írásos 
anyagot a résztvevőknek, ragassza fel a pannókat a falra stb.

•	 Legyen a másik fül- és szempár, aki követi a résztvevők reakcióit. Legyen mindig készenlétben arra, hogy aktívan 
bekapcsolódjon a tevékenységbe, akkor, amikor segíthet, és amikor arra szüksége lesz a párjának.

•	 Előzőleg szögezzenek le néhány fontos szabályt, mint például azt, hogy beleszólnak-e a párjuk által vezetett szesszióba.
•	 Ne zavarja a párja munkáját, ne lapozzon a saját szessziójára előkészített iratok között, amíg a párja dolgozik.
•	 Nonverbális támogatást és biztatást nyújtson párjának – mutassa meg, hogy érdeklődve követi munkáját.
•	 Adjon visszajelzést a párjának.

A helyszínen
A képzés kezdete előtt:

•	 Ismerjék meg és rendezzék be a helyiséget a képzés kezdete előtt. Lehetőségeikhez mérten tegyenek meg mindent 
azért, hogy a helyiség rendezett legyen, biztosítsanak elegendő fényt, megfelelő szobahőmérsékletet, friss levegőt és 
elegendő teret a munkához.

•	 Az asztalokat rendezzék csoportokba, egy-egy csoportban 5-6 hely legyen (6 asztal 30–35 résztvevő számára). Az 
asztalokat úgy kell elrendezniük, hogy közöttük a közlekedés könnyű, a kommunikáció zökkenőmentes, a prezentáció 
látható legyen (legjobb halszálka formában).

•	 Készítsék elő az eszközöket, kellékeket, és ellenőrizzék az eszközök és a prezentáció működését.
•	 Biztosítsanak egy asztalt az anyagnak. Helyezzék a résztvevőknek és a tevékenységekhez előkészített anyagot az asztal-

ra olyan sorrendben, ahogyan azt kiosztani tervezték.
•	 Beszéljék meg pontosan, mikor fognak kávészünetet (kávé, üdítő), illetve ebédszünetet tartani; ki készíti azt elő, meny-

nyivel előbb és kinél kell bejelenteni a szüneteket. 

Munka közben:
•	 Kövessék a résztvevők aktivitásának szintjét, szükség szerint csökkentsék, illetve növeljék az aktivitásokat. Előfordul-

hat, hogy több vagy kevesebb időt kell fordítaniuk egy-egy tevékenységre, hogy más példákat kell alkalmazniuk, hogy 
változtatniuk kell a tevékenység megvalósításának módján, hogy kiegészítő tevékenységek szervezésére vagy kiegészí-
tő információk közlésére lesz szükség.

•	 Nyitott és támogató légkör kialakítására törekedjenek, amelyben a résztvevők jól és biztonságban érzik magukat, 
amely légkör elősegíti az eredményes munkát.
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•	 Változtassanak a csoport összetételén, a tevékenységek időtartamán, ha fáradtságot, csökkent koncentrációt és inak-
tivitást észlelnek a résztvevőknél.

•	 A munka menetét és tartalmát a konkrét helyzethez és a résztvevőkhöz igazítsák. Hivatkozzanak a tapasztalatokra, 
példákra és a résztvevők számára releváns dolgokra.

•	 Készüljenek fel és tartsák be a nehéz helyzetre vonatkozó ajánlásokat (hogyan kell megakadályozni egy résztvevő 
dominanciáját, hogyan lehet félbeszakítani a nem konstruktív vitákat).

•	 Tartsák be az előírt időkeretet. A kisebb eltérések esetén tartsa be a szünetekhez szükséges időt.
•	 Kérjenek a résztvevőktől visszajelzést. A képzés végén osszák ki a képzésre vonatkozó  értékelőlapokat a résztvevők-

nek.
 
     

A szükséges felszerelés, eszközök

•	 Laptop és projektor;
•	 pannók, amelyeket a képzés előtt készítenek elő bizonyos tevékenységekre;
•	 munkapannók, amelyekre a munka során lesz szükség;
•	 moderátorkártyák;
•	 markerek és filctollak;
•	 ragasztószalagok, ollók;
•	 prezentációs tábla;
•	 A4-es papír;
•	 matricák;
•	 egyedi tevékenységekkel felsorolt konkrét munkaanyag.

Pedagógiai és Andragógiai Intézet
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Képzési jegyzőkönyv (protokoll) A felrepülés évei iskoláskor előtti nevelési-oktatási programalap alkalmazására vonatko-
zó képzés vezetőjének

Minden képzésvezetőnek ki kell egészítenie ezt a nyomtatványlapot a kézikönyvben előlátott tevékenységek és a tervezett időbe-
osztás alapján, bejelölve a nyomtatványlapon a tevékenységek  pontos időkeretét, a szükséges anyagot és erőforrásokat.

Képzési protokoll
 

1. nap

Időkeret Tevékenység Erőforrások és anyagok

35 perc Bemutatkozás, közös ismerkedés

25 perc Paradigmaváltás – előadás

15 perc Kérem, add nekem... – egyéni munka

15 perc A Programalap struktúrája – előadás

30 perc Kávészünet

60 perc Milyennek látom a gyermeket? – csoportmunka

35 perc Gyermekképem – felülnézetből – csoportmunka

60 perc Ebédszünet

30 perc Mondd el az űrlénynek, hogy mi az óvoda! – csoportmunka

40 perc Az óvodai gyakorlat képe a Programalapban – csoportmunka

20 perc Hol az én óvodám? – csoportmunka

30 perc Kávészünet

60 perc Mutasd be, milyen iskoláskor előtti nevelést és oktatást szeretnénk 
– csoportmunka öt csoportban (számlálással alakítjuk ki a csopor-
tokat)

10 perc A teljes blokk (egység) összegezése – előadás

10 perc Kilépőkártya: kulcsérzés

Pedagógiai és Andragógiai Intézet
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2. nap

Időkeret Tevékenység Erőforrások és anyagok

20 perc Nagy fejű gyermek – egyéni munka

15 perc A Programalap céljai – csoportmunka

20 perc A gyermekközpontú célok: 
Gyermekjóléti támogatás – előadás

40 perc A tavasz hírnökei – csoportmunka

30 perc Kávészünet

15 perc Közös zenekar: hangolás – játék

75 perc Gyermekképem – felülnézetből – csoportmunka

60 perc Ebédszünet

15 perc Működés – előadás

20 perc Mit jelen számomra a játék? – csoportmunka és rövid előadás

55 perc Kiterjesztett játék – csoportmunka

30 perc Kávészünet

35 perc Kontextus – előadás

20 perc Mi csúnyát mondhatok neked? – egyéni munka

35 perc Az óvodám és a családom – csoportmunka

Miért fontos? – csoportmunka

10 perc Támogass! – játék

Kilépőkártya: értékelés 

Értékelés – Oktatásfejlesztési Intézet

Pedagógiai és Andragógiai Intézet
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3. nap

Időkeret Tevékenység Erőforrások és anyagok

15 perc Kihez tartozom? – játék

20 perc Miért fontosak a gyermekek számára 

a kortársak? – csoportmunka

5 perc Kontextus – miért fontos a tér? – előadás

60 perc Mit üzen nekünk a tér? – csoportmunka

30 perc Kávészünet

15 perc Minőségi térkövetelmények – csoportmunka

15 perc Film az óvoda közös helyiségeiről

60 perc Térbeli egységek – csoportmunka

60 perc Ebédszünet

40 perc A valós program fejlesztésének alapelvei

15 perc Az én jelképem – csoportmunka

5 perc Az óvodapedagógus stratégiája – tervezés 

témán/projekten keresztül – előadás

30 perc A különböző korosztályú gyerekekkel  

megvalósított projektek bemutatása –  

prezentációk

30 perc Kávészünet

50 perc Folytatás – A különböző korosztályú 

gyerekekkel megvalósított projektek  

bemutatása – prezentációk

30 perc A téma/projekt jellemzői – csoportmunka

10 perc Kilépőkártya: Fordítsd meg! – játék



10

4. nap

Időkeret Tevékenység Erőforrások és anyagok

15 perc
A tervezéshez való hozzáállásom – egyéni munka

15 perc
Az óvodapedagógus terve – előadás

25 perc
Csoportos kutatás

35 perc
A kezdeti terv kidolgozása

30 perc Kávészünet

25 perc Mit terveztünk? – a csoportok beszámolója

65 perc Az óvodapedagógus stratégiája – A program közös fejlesztése – előadás és 

csoportmunka

60 perc
Ebédszünet

30 perc
A dokumentálás célja – csoportmunka

10 perc Dokumentálás: kezdeti pannó és a folyamatpannó (a projekt megvalósítá-

sának folyamatát ábrázoló pannó) panelek és berendezések – előadás

50 perc
Projektmese – csoportmunka

30 perc
Kávészünet

30 perc
A leggyakoribb dilemmák és kérdések – előadás

30 perc Megállapodás a képzést követő további tevékenységekről és a résztvevők 

további kapcsolattartásának módjairól

20 perc Zárótevékenység: Mondj rólam valami szépet! 

A képzés értékelése

Pedagógiai és Andragógiai Intézet
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ELSŐ NAP

Pedagógiai és Andragógiai Intézet
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A PROGRAMALAP ELMÉLETI ÉRTÉKPOSZTULÁTUMAI

A téma: Bevezetés a Programalap dokumentumba 

A.1. tevékenység Bevezető tevékenység
Célok

Bemutatkozás
A képzés programjának, a munkamódszerek és a részvételi lehetőségek ismertetése, a mun-
kaszabályok megbeszélése 

Módszer Rövid előadás
Időtartam 15 perc
Erőforrások Irattartó a képzési programmal (A.1. anyag)
Anyag a résztvevők számára Az iskoláskor előtti nevelési-oktatási Programalap (minden résztvevő számára)
Folyamat

1. A képzés vezetői bemutatkoznak. Ismertetik a résztvevőkkel a képzési programot és 
elmondják, hogy örömmel tölti el őket a közös tevékenység lehetősége.

2. A vezető rámutat arra, hogy  az új Programalap alkalmazására szervezett képzés 
folyamata két kétnapos helyszíni képzésből és egy egynapos online képzésből áll, 
valamint az óvodai képzések után sor kerül a mentori támogatásra.

3. A vezető rámutat a munkaszabályokra, amelyeket tiszteletben kell tartani a kép-
zés sikeressége érdekében. Ilyen szabály például a résztvevők aktív hozzájárulása a 
munkához, a kérdések feltevésének és a dilemmák megnyitásának szabadsága, köl-
csönös tisztelet, az ütemterv, a rugalmasság és a megállapodás tiszteletben tartása. 

A.2. tevékenység Találj meg!
Célok A résztvevők ismerkedése
Módszer Bemelegítés
Időtartam 20 perc
Erőforrások
Anyag a résztvevők számára M.A.2. Találj meg!
Folyamat

A vezető ismerkedésre szólítja fel a résztvevőket, kiosztja az A.2. anyagot, és utasításokat ad a 
Találj meg! című aktivitáshoz. A részvevők sétáljanak a teremben, és  találjanak egy személyt, 
aki megfelel a feltüntetett  kategóriák mindegyikének, és írja be a nevét a megfelelő helyre. 
Aki kitölti az összes tételt, hangosan azt kell mondja: „Bingó!” A vezető időt hagy arra, hogy 
a résztvevők többsége kitöltse a lapot.
A vezető elmondja, hogy a képzés alkalmat ad arra, hogy a résztvevők jobban megismerked-
jenek és együttműködjenek.
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A.3. tevékenység Paradigmaváltás
Célok A program jellegének megértése
Módszerek Minielőadás
Időtartam 25 perc

Erőforrások Prezentáció (2–5. kép)

Anyag a résztvevők számára
Folyamat

1. A vezető a prezentációból az optikai csalódás képet mutatja be, és megkéri a részt-
vevőket, hogy mondják el, mit látnak a kettős képen. Amennyiben a résztvevők 
közül egyik sem veszi észre a fénykép másik jelentését, a vezető segít azzal, hogy a 
képen megmutatja, mit ábrázol még. Jelzi, hogy ez a paradigma jelentése: a para-
digma az a minta, amelyen keresztül a valóságot észleljük, értelmezzük és megért-
jük. Másképpen fogjuk értelmezni, másképpen fogunk viselkedni és cselekedni, ha 
papagájt látunk, vagy ha azt látjuk, hogy egy lányról van szó.

2. Hasonlóan a paradigma is, amelyből megközelítjük a nevelési-oktatási programot, 
formálja a program megértésének és fejlesztésének módját. A program megérté-
séhez a medence metaforát alkalmazva a vezető rámutat arra, hogy a programot 
korlátozott medenceterületként kell értelmezni, amely medencét három módszer-
tani csapból töltünk meg a gyermek számára, pszichológiai, pedagógiai és didakti-
kai-módszertani csapból, és mindegyikhez magyarázatot fűz.

3. A vezető rámutat arra, hogy a programot egy másik paradigmából szemlélhetjük, 
a propeller metaforát használva. A program nem légüres térben zajlik, hanem 
egy-egy óvoda adott, sajátos kontextusában, az pedig a felépítése és kultúrája (a 
gyermekek csoportosításának módja, a gyermekek száma egy-egy csoportban, az 
óvodai klíma, a meggyőződések, a normák, a szabályok), a közösség (tágabb érte-
lemben mint szociokulturális kontextus és a közvetlen helyi közösség), az óvodai 
gyakorlat résztvevői, a felnőttek (gyakorló pedagógusok, család) és a kortársak. 
Mit jelent ilyen kontextusban a gyermek számára a program? Párhuzamot vonva a 
résztvevőkkel és azzal, hogyan fogadják ők majd ezt a képzést – nem annak alapján, 
hogy mi volt lejegyezve a képzési programban, nem a vezető által kijelölt célok 
alapján, hanem annak alapján, hogyan érezték magukat és milyen tevékenységeket 
végeztek – a vezető a propeller metaforát használva arra utal, hogy a gyermek szá-
mára az a program, amit egy adott kontextusban egyedül vagy közös részvétellel 
megtapasztal és csinál. A gyermek számára a valós programot a kapcsolat minősé-
ge határozza meg, és az, hogy a különböző helyzetekben milyen módon vesz részt a 
tevékenységekben. A Programalap dokumentum ezen az értelmezésen alapul.

4. A vezető ismerteti, hogy a képzésen részletesen fogunk foglalkozni ezekkel a kér-
désekkel.
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A.4. tevékenység Add nekem!
Célok Motiváció
Módszer Bemelegítés
Időtartam 15 perc
Erőforrások Moderátorkártyák (vagy felezett A4-es, illetve A5-ös lapok) nagy boríték vagy doboz
Anyag a résztvevők számára
Megvalósítás

1. A vezető utal arra, hogy a paradigmaváltás mindannyiunkban dilemmákat, félelmet, ké-
telyeket, sőt ellenállást válthat ki, és ez természetes. A résztvevőket arra szólítja fel, hogy 
a moderátorkártyákra írják rá a Programalappal kapcsolatos dilemmáikat, kételyeiket, 
félelmeiket és azt, amivel nem értenek egyet, a lap hátuljára pedig a nevüket vagy a saját 
jelüket, és közben hangsúlyozza, hogy ezeket az írásbeli nyilatkozatokat nem fogja senki 
felolvasni.

2. A vezető azután a résztvevők kártyáit egy dobozba vagy egy nagy borítékba gyűjti, és 
elmondja, hogy ezzel elvette tőlük a félelmeiket, kételyeiket, ellenállásukat, és ezzel most 
felszabadította őket ezektől a képzés idején. Aki kívánja, a képzés végén visszaveheti a 
saját kártyáját. 

A.5. tevékenység Hogyan épül fel A felrepülés évei című dokumentum
Célok A Programalap szerkezetének bemutatása
Módszer Minielőadás
Időtartam 15 perc
Erőforrások Prezentáció (6. kép)
Anyag a résztvevők számá-
ra

Programalap dokumentum

Megvalósítás 1. A vezető a 6. kép segítségével ismerteti, mit szorgalmaz A felrepülés évei című program-
alap.

2. A vezető a prezentáció segítségével ismerteti és magyarázza az iskoláskor előtti nevelési-
oktatási Programalap szerkezetét. A dokumentum elkülöníti a program koncepcióját a 
valós programtól. Minden program bizonyos elképzelésen – elméleti értékposztulátumon 
(kiindulóponton) alapul annak kapcsán, hogy hogyan látjuk a gyermeket, milyen óvodát 
szeretnénk, és milyen iskoláskor előtti nevelési-oktatási programban hiszünk. Ezen posz-
tulátumok elméleti alapokra épülnek, de mindig a meggyőződésünk (hogy mit tartunk 
fontosnak) és az értékek tükröződései is egyben (értékek, amelyekben hiszünk). Ezen ki-
indulópontból születnek meg az iskoláskor előtti nevelés és oktatás céljai, a programdoku-
mentumnak pedig a tartalmával és a szerkezetével együtt be kell mutatnia a valós program-
ban ezen kiindulópontoknak az összefüggését és konkretizálásuknak a módját. A képzés 
vezetője a prezentáció folyamán bemutatja a cél kiindulópontból való levezetését és azt, 
hogyan valósul meg az a reális program szintjén, emlékeztetve a valós program kontextu-
sának minden dimenziójára (az óvoda felépítése és kultúrája, tér, közösség, család, kortár-
sak, óvodapedagógusok) és jelzi, hogy ezzel egyenként fogunk részletesebben foglalkozni.

Pedagógiai és Andragógiai Intézet
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B téma: Gyermekkép

B.1. tevékenység Milyennek látom a gyermeket?
Célok A saját gyermekképünk újravizsgálata
Módszer Csoportmunka
Időtartam 60 prec 
Erőforrások

Prezentáció (7. és 8. kép) 
B pannó és egy gyermeket ábrázoló nagy vázlatrajz, illetve kroki  
(minden csoportnak egy) 
Kreppszalag 
Filctollak, ragasztó

Anyag a résztvevők
számára M.B.1. Hat kép a gyermekről a Programalapból, minden csoportnak 

 (minden képet más színű papírra nyomtattak)

Megvalósítás
1. A vezető bemutatja a 7. képet, és a csoportoknak kioszt egy-egy pannót, amelyen a gyer-

meket ábrázoló vázlatrajz látható. Utasítást ad a csoportok tagjainak, hogy beszélgessenek 
el a Milyennek látjuk a gyermeket? kérdés kapcsán. Válaszaikat a vázlatrajz belsejébe írják. 
A vezető elmagyarázza, hogy a kérdés személyes nézeteikre irányul, arra, hogyan látják ők 
az óvodás korú gyermeket (a gyermek sajátosságai, tulajdonságai). Az időkeret 20 perc.

2. A vezető felszólítja a résztvevőket, hogy állítsák ki, ragasszák a falra a vázlatrajzaikat, és 
mutassák be a csoportoknak.

3. A bemutatás után következik az M.B.1. anyag kiosztása, pontosabban a képek kiosztása (6 
kép) egyenként. Miután kézhez kapnak egy képet a gyermekről, a csoporttagok feladata az 
lesz, hogy azt figyelmesen elolvassák és felismerjék, majd bekeretezzék a saját vázlatrajzu-
kon azokat a meghatározásokat a gyermekről, amelyeket ők is megemlítettek és felírtak, és 
amelyek megfelelnek a programban szereplő gyermek képének.

4. A vezető utasítást ad a résztvevőknek, hogy a kapott gyermekképet  ragasszák a saját váz-
latrajzukra a következőképpen: amennyiben a kapott kép megfelel a gyermekről alkotott 
elképzelésüknek, képüknek, akkor a képet a vázlatrajz belsejébe kell ragasztani, ameny-
nyiben a gyermekkép nem egyezik meg az általuk meghatározott gyermekképpel, akkor a 
képet a külső tartományba, a vázlatrajzon kívül kell a pannóra ragasztani, ha pedig részben 
egyezik a gyermekkép a csoporttagok által meghatározott gyermekképpel, akkor a vázlat-
rajz határvonalára kell ragasztani a képet. Így kell eljárni mind a hat kép esetében.

5. A tevékenység végén a vezető elmondja, hogy a gyermekekhez való viszonyulásunk és 
az óvodapedagógusi  szakmai gyakorlatunk jelentős mértékben függ attól, hogy milyen 
a mi gyermekképünk, hogy milyennek látjuk a gyermeket. Elvileg senki sem vitatja azt, 
hogy a gyermek játszó lény, kreatív, integrált módon tanul a saját tapasztalatai alapján. A 
vezető megnyitja a dilemmát, megkérdezi, honnan akkor annyi munkalap az óvodában, 
miért szakad félbe a játék fontosabb dolgok miatt, valami miatt, amit csinálni kell... Itt arról 
van szó, hogy nekünk kell folyamatosan átgondolni, hogy a dokumentumban  megadott 
gyermekkép mennyire  hasonlít a mi gyermekképünkhöz, hogy újra és újra elemezzük, 
mennyire egyezik a mi szakmai gyakorlatunk a dokumentumban meghatározott képek-
kel, hogy a tér berendezése, a tevékenységek, a gyermekekhez való viszonyulásunk tükrözi 
és támogatja-e azon gyermekképet, amely szerint a gyermek játszó lény, kreatív, integrált 
módon tanul..., vagy valamilyen más képet tükröz.
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B.2. tevékenység Gyermekképem – felülnézetből
Célok A gyermekkép elméleti forrásainak figyelembevétele
Módszer Egyéni szövegbeillesztés, csoportos csere, közös megvitatás
Időtartam 35 perc
Erőforrások Prezentáció (8. kép)
Anyag a résztvevők
számára A Programalap 17. oldalán levő szöveg 

M.B.2. beillesztő táblázat a csoportok részére (minden csoportnak egy)
Megvalósítás

1. A vezető ismerteti, hogy a programban megjelentetett gyermekkép nem tetszőleges, ha-
nem meghatározott elméleti kiindulópontból ered, amelyről a szöveg  bal oldalán olvas-
hatunk. Elmagyarázza a résztvevőknek a beszúrással történő szövegolvasás technikáját, 
ismerteti velük a szimbólumok jelentését: + számomra ismert, ? nem világos, N többet 
szeretnék hallani erről. Azután a résztvevőket  arra kéri, hogy olvassák el a Programalap 
17. oldalán levő szöveget (Elméleti értékposztulátumok a gyermekről), és közben jelöljék a 
bekezdéseket a fenti  szimbólumokkal.

2. Minden csoport megkapja az M.B.2. anyagot, a beillesztő táblázatot, amelyen összegzik az 
egyéni észrevételeiket.

3. A vezető felkéri a résztvevőket, hogy minden csoport válasszon egy dolgot, és azt ossza 
meg a többiekkel. A vezető utal arra, hogy az óvodapedagógusok olyan szakemberek, akik 
a szakmai gyakorlati tevékenységüket az elméleti feltevések megértésére és ismeretére ala-
pozzák, és éppen ebben különböznek a laikusoktól. Az új elméleti feltevések megismerése 
folyamatában lesznek hozzánk távol álló és hozzánk közelebb álló dolgok; egyes ismeretek 
elsajátítása hosszabb ideig tartó gondolkodást, elemzést igényel, tanulni kell, de ez az út a 
szakmai tudásunk bővítésének és a szakmai fejlődésünknek az útja.

C téma: Az óvodakép

C.1. tevékenység Mondd el az űrlénynek, hogy mi az óvoda!
Célok A saját kiindulópontjaink tudatosítása az óvodai gyakorlattal kapcsolatban 
Módszer Csoportmunka, eszmecsere
Időtartam 30 perc
Erőforrások

Prezentáció (10. és 11. kép)
Flip chart papír – minden csoportnak egy
Filctoll a rajzoláshoz, matricák, színes papír, olló, krepp

Anyag a résztvevők számára

Megvalósítás 1. A vezető a résztvevőket arra ösztönzi, hogy képzeljék el, hogy egy űrlénnyel találkoztak, 
aki először jár a bolygónkon, nem ismeri a nyelvünket, kultúránkat, nem tud rólunk 
semmit, és azt sem, hogy mi lehet az óvoda. A meglévő anyag segítségével, ami az asz-
talon található (flip chart papír, filctollak, matricák, színes papír, olló) mutassák be az 
űrlakónak, mi is tulajdonképpen az óvoda.

2. A résztvevők bemutatják munkáikat a többi csoportnak. A résztvevők munkái alap-
ján a vezető rámutat arra, hogy mi mindent  ismertünk fel az óvoda lényeges és fontos 
ismertetőjegyeként.
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C.2. tevékenység A Programalapban szereplő óvodai gyakorlatkép
Célok Az óvodai gyakorlat  kiindulópontjának szemlélése 
Módszer Csoportmunka
Időtartam 40 perc
Erőforrások Flip chart papír az előző tevékenységen megvalósított munkákkal

Filctollak, ragasztó, olló
Prezentáció (11. kép)

Anyag a résztvevők számára M.C.2. Négy óvodát ábrázoló házikó csoportonként (minden házikó más színű papíron)
Megvalósítás

A vezető megkéri a résztvevőket, hogy hasonlítsák össze a saját óvodaképüket a Programalap-
ban feltüntetett képpel. Kiosztja az M.C.2. anyagot, a képeket egyenként. Miután megkapták 
az első óvodaképet, figyelmesen el kell olvasniuk és beszélgetniük kell arról, hogy mennyire 
hasonlít az adott óvodakép az általuk meghatározott óvodaképhez, amit a pannóra helyeztek. 
Amennyiben a résztvevők észreveszik, hogy az adott képet kihagyták a saját óvodaképükről, 
hozzáragasztják a saját pannójukra, kiegészítik a  saját rajzukat. Ezt az eljárásmódot minden 
képnél megismétlik.

C.3. tevékenység Hol az én óvodám?
Célok A saját óvodai gyakorlatunk szemlélése a Programalapban levő óvodakép szemszögéből
Módszer Csoportmunka
Időtartam 20 perc
Erőforrások

C.3. pannó a Miben vagyunk a legerősebbek, és miben vagyunk a leggyengébbek felirattal (a 
vezető készíti elő)
Prezentáció (11. kép)

Anyag a résztvevők számára M.C.3. négy skála a Programalapban  feltüntetett óvodai gyakorlat képei alapján
Megvalósítás

1. A vezető elmondja, hogy most a saját óvodájuk értékelésével fognak foglalkozni 
a Programalapban levő óvodakép alapján. Kiosztja az M.C.3. anyagot, a skálákat 
egyenként. Az első skála átvétele után utasítást ad, hogy tanulmányozzák át a Prog-
ramalapban levő óvodaképet, amelyről a skála a nevét kapta, és hogy mérjék fel, 
mennyire illik bele ebbe a képbe az ő óvodájuk képe. Ezt az eljárást meg kell ismé-
telni mind a négy skála esetében. Amíg a résztvevők a felmérést végzik, a vezető 
előkészíti a pannót (a flip chart papírt). A vezető a pannóra felrajzol egy T táblázatot 
(függőleges vonallal két részre osztja a lapot T alakban), és felírja a címet nagy be-
tűkkel  a táblázat egyik oldalára: Miben vagyunk a legerősebbek, a másik oldalára 
pedig: Miben vagyunk a leggyengébbek?

2. Miután a résztvevők elvégezték a felmérést mind a négy skála alapján, a vezető ki-
állítja a Miben vagyunk a legerősebbek és a Miben vagyunk a leggyengébbek felira-
tú pannót, és felszólítja a résztvevőket, hogy válasszanak két értékelési skálát – az 
egyik skálát, amely szerint az óvodájuk a legjobban közelít a Programalapban fel-
tüntetett óvodképhez, és a másikat, amely szerint óvodájuk a legnagyobb mérték-
ben tér el a Programalapban meghatározott óvodaképtől, és ragasszák a poszterra.  
A vezető a résztvevőkkel együtt kommentálja, hogy mely skála szerint áll az óvo-
dájuk a legközelebb a Programalapban megadott óvodaképhez, illetve attól a legtá-
volabbra.
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D téma: Kép az iskoláskor előtti nevelésről és oktatásról

D.1. tevékenység Folytass eszmecserét és mutasd be, milyen iskoláskor előtti nevelést és oktatást 
szeretnénk

Célok Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás tulajdonságainak megértése az oktatási alapelvek 
értékeihez és szerepéhez  viszonyítva (elvek)

Módszer Bemutatás különböző módon
Időtartam 60 perc
Erőforrások

Prezentáció (13. és 14. kép)
Programalap dokumentum

Anyag a résztvevők számára
M.D.1. Feladatkártyák – Milyen iskoláskor előtti nevelést-oktatást szeretnénk (egy példány, a 
vezető egyenként vágja az egyéni feladatokat a csoportok részére)

Megvalósítás
1. A vezető öt csoportba osztja a résztvevőket. Minden csoport egy feladatkártyát húz 

(M.D.1.). Minden résztvevő számára az a feladat, hogy a Programalapban levő, Az 
iskoláskor előtti nevelés és oktatás szerepe szövegrész (elvek) alapján közleményt 
állítson össze arról, hogy Milyen iskoláskor előtti nevelést és oktatást szeretnénk, 
a kártyákon pedig definiálva van a szerep, amelyből merítenek, a közönség, akihez 
szólnak és a közlemény műfaja, amit egyedül  választanak.

2. A csoportok közösen mutatják be közleményüket.

D.2. tevékenység A kiindulópontok összegzése
Célok A blokk összegzése
Módszer Minielőadás
Időtartam 5 perc
Erőforrások Prezentáció (15. kép)
Anyag a résztvevők számára
Megvalósítás

A vezető bemutatja a résztvevőknek a Programalap struktúrájára vonatkozó képet, és rámutat 
azokra a témákra, amelyekkel a képzés első napján foglalkoztak, közben megjelöli a feldolgo-
zott témákat.

D.3. tevékenység Kilépőkártya: kulcsérzés
Célok A nap összegzése
Módszer Önelemzés
Időtartam 5 perc
Erőforrások

Matricák
D.3. pannó. A mai nap kulcsérzése (A mai nap érzése) felirattal 
(a vezető készíti elő)

Anyag a résztvevők számára
Megvalósítás

A vezető előkészíti a pannót, felírja nagy betűkkel: A mai nap kulcsérzése. Felszólítja a résztve-
vőket, hogy írják fel a matricára a képzés első napján tapasztalt kulcsérzésüket, és a teremből 
való kilépés előtt ragasszák matricáikat A nap érzése pannóra. 

 
Pedagógiai és Andragógiai Intézet
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E téma: Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás céljai

E.1. tevékenység Nagy fejű gyermek
Célok Betekintés a gyermekkel kapcsolatos saját elvárásainkba 
Módszer Naplóbejegyzések
Időtartam 20 perc
Erőforrások

Prezentáció (16. kép)
E.1. pannó a gyermek testének körvonalaival
Üres pannó
Matricák

Anyag a résztvevők
számára
Megvalósítás

1. A vezető arra kéri a résztvevőket, hogy idézzék fel emlékezetükben a legutóbbi tevé-
kenységet, amit az óvodában a gyermekekkel valósítottak meg, és a matricára írja rá 
mindenki, hogy mi volt a tevékenység célja. Amíg a résztvevők a feladat teljesítésén 
dolgoznak, a vezető felállítja a gyermek testének körvonalait ábrázoló pannót.

2. Amikor a résztvevők elvégzik a feladatot, egyenként fel kell olvasniuk a matricán feltün-
tetett célokat, és át kell adniuk a vezetőnek. A vezető a következőképpen ragasztja eze-
ket a matricákat a pannóra: ha a matricán feltüntetett cél a kognitív fejlődést szolgálja, 
akkor a matricát a gyermeket ábrázoló vázlatrajz fejére kell ragasztani; amennyiben a 
lejegyzett cél a beszéd és a kommunikációs készségek fejlesztésére vonatkozik, akkor a 
nyak tájékára kell ragasztani a matricát, ha pedig a felsorolt céllal az érzelmi fejlődést, 
a kíváncsiságot, a kreativitást, a kitartást kívántuk fejleszteni, akkor a mellkas tájékára 
kell ragasztani a matricát. Amennnyiben a motoros fejlődést elősegítő célokról volt szó, 
akkor a matricát a kéz és láb tájékára kell ragasztani, a másokkal való kapcsolat ápolását 
segítő céloknál a matrica a gyermek körvonalain túl levő térbe kell hogy kerüljön. 

3. Miután felragasztják az összes matricát, a vezető rekonstruálja a gyermeket ábrázoló 
képet. Minél több matrica, illetve cél került egy-egy testrészre, annál nagyobbra rajzolja 
az adott testrészt. Amennyiben a gyermek testének körvonalain túlra nem került egy 
matrica sem, akkor a gyermeket ábrázoló rajzot a vezető körülkeríti egy zárt görbe vo-
nallal, jelezve ezzel a gyermek elszigeteltségét.

4. A vezető a résztvevőkkel arról beszélget, hogy mit is kívánunk a gyermekre vonatko-
zóan. (A rajzon általában a gyermeknek nagy feje van, rövidek a  végtagjai és el van 
szigetelve.) Vajon ezek lennének a nevelés és oktatás céljai? Ezek milyen viszonyban 
állnak a programban meghirdetett célokkal?

Pedagógiai és Andragógiai Intézet
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E.2. tevékenység A Programalap céljai
Célok Az általános célok megismerése 
Módszerek Csoportmunka
Időtartam 15 perc
Erőforrások Prezentáció (16. kép)

Programalap, 22. oldal
Anyag a résztvevők  
számára

M.E.2. Űrlap az általános célok elemzésére, minden csoportnak egy

Megvalósítás
1. A vezető kiosztja az E.2. anyagot csoportok szerint, és felszólítja a résztvevőket, hogy 

olvassák el és vitassák meg a Programalapba foglalt általános célokat, és azután írják be 
az anyagba a kérdésekre adott válaszaikat: kire vonatkoznak az általános célok, és mely 
célok tetszenek nekik a legjobban.

2. A vezető irányítja a beszélgetést és hangsúlyozza, hogy a célok nemcsak a gyerekekre 
vonatkoznak, hanem kiterjednek az iskoláskor előtti nevelés és oktatás minden résztve-
vőjére és az iskoláskor előtti nevelés és oktatás gyakorlatára is, hiszen a Programalapnak  
az óvoda teljes gyakorlatát kell irányítania.  

E.3. tevékenység Gyermekjóléti támogatás
Célok Ismerkedés a jóléti támogatás céljaival és a célok kettős jelentésének megértése
Módszer Minielőadás
Időtartam 20 perc
Erőforrások Prezentáció (17–52. kép)
Anyag a résztvevők
számára
Megvalósítás

A vezető rövid bemutatót tart, amelyben  ismerteti a résztvevőkkel a gyermeki jólétet támogató 
program céljait. Kihangsúlyozza, hogy a jólét fogalma egy olyan konstrukció, amely kifejezi az is-
koláskor előtti  gyermek fejlődésének holisztikus jellegét, a gondozási, nevelési, oktatási folyamat 
integritását és a gyermek tanulási integrációját. A legtágabb értelemben a jólét  a sikeres személyes 
és interperszonális működés képessége, az emberi fejlődés és haladás lehetőségeinek megnyilvá-
nulása és kiművelése. Arról van szó, hogy jól érezzük magunkat és sikeresek, boldogok vagyunk, 
de ez  a boldogság nem hedonista értelemben vett személyes szükségleteink kielégítése, hanem 
olyan alapvető emberi potenciálok (teljesítőképesség) megnyilvánulása, mint az önszabályozás, az 
önbecsülés, a függetlenség és a másokkal való együttműködés. A programban három dimenzió-
ban szemléljük a jólétet: személyes (jól lenni és  sikeresen működni), aktív (a kognitív és akarati 
elegye – tudni és akarni) és szociális dimenzióban (valahová tartozni, elfogadni, részt venni) (17. 
kép). A jólét minden dimenziója összefügg egymással, átfedik egymást és kölcsönösen kondicio-
náltak. A jólét fogalma a gyermek fejlődésének és tanulásának lényegét tükrözi, vagyis azt, hogy a 
gyermek egy olyan lény, aki egyben van és lesz – azon keresztül ami ő most, válik azzá, ami majd 
lesz, tehát a gyermek jóléti támogatása azt jelenti, hogy célokat vetítünk a jövőbe, és most itt (a 
valós programban) megértjük, mi a gyermeki jólét a valós körülmények között (18. kép).
Ezért vannak a Programalap bal oldalán feltüntetve a jóléti támogatás  hosszú távú céljai, például 
a pozitív identitás, önállóság, önszabályozás, érzelmi  és szociális kompetencia, aktív kapcsolatok 
a közösségben..., a jobb oldalon pedig, hogy mit jelent ez a gyermek számára a valós programban. 
A 18–52. számú képek segítségével a vezető a jóléti támogatást illusztrálja a következő  szemléleti 
szempontokon keresztül: „érezni”, „lenni”, „képesnek lenni”, „tudni”.
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E.4. tevékenység A tavasz hírnökei
Célok A  gyermek jólétének támogatását célzó program céljainak megismerése
Módszerek Csoportmunka
Időtartam 40 perc
Szükséges erőforrások Prezentáció (53–56. kép)

Négy pannó: Érezni, Lenni, Képesnek lenni, Tudni (a vezető készíti elő a képzés kezdete előtt, 
vagy amíg a csoportok a feladatokon dolgoznak, felír egy-egy címet a pannóra a fent említett 
címek közül).
Matricák három színben a mosolyka, a szomorka és a közömböske  rajzolásához (minden cso-
portnak elegendő számú matricát kell biztosítani).

Anyag a résztvevők
számára

M.E.4a. A tavasz hírnökei című mese az óvodai  tevékenységről  
M.E.4b. Mit jelent a gyermekek számára a jólét a valós programban (a programból származó 
célok a valós program szintjén a gyermekre irányulnak).
(Minden csoportnak egy.)

Megvalósítás 1. A vezető kiosztja a csoportoknak az M.E.4a. anyagot, és utasítja a résztvevőket, hogy 
olvassák el az anyagban található mesét. A mese elolvasása után  a vezető kiosztja a 
csoportoknak az M.E.4b. anyagot  a valós program kiemelt céljaival, amelyek a gyer-
meki  jólét támogatására vonatkoznak, és felkéri a csoportokat, hogy vitassák meg, a 
megadott célok közül melyiket támogatja az elolvasott mese és melyiket nem, valamint 
hogy az M.E.4b. (Mit jelent a gyermek számára a jólét?) anyag minden részébe írják be a 
megfelelő szimbólumot: a mosolykát azon cél mellé, amely a Hóvirág című tevékenység 
alatt volt támogatva, szomorkát, ha nem volt támogatva, és közömböskét azon cél mellé, 
amelyről nem lehet eldönteni, hogy támogatva lett-e a tevékenységben. 

2. Amikor a csoportok elvégzik ezt a feladatot, a vezető felszólítja őket, hogy a saját érté-
kelésük eredménye szerint rajzoljanak megfelelő alakú és számú hangulatjelet minden 
kategóriára vonatkozóan, és hogy ragasszák őket a pannóra.

3. A vezető a résztvevőkkel együtt véleményezi a kapott képeket, és kérdést vet fel: hogyan 
és miért vesznek el a célok a dokumentumtól   a valós programhoz vezető úton. Van-e 
gyermekjólét, és miért fogjuk fel a valós program szintjén a gyermekek tanulását köz-
vetlen tanításként, és nem a gyermekjólét dimenzióiban?

4. A vezető kihangsúlyozza, hogy az iskoláskor előtti nevelési-oktatási programnak je-
lentős oktatási szerepe van, és az egész életen át tartó tanulás alapjainak lefektetésére 
irányul. Az 55. kép segítségével a vezető megmagyarázza, hogy ebben az értelemben 
kulcsfontosságú az iskoláskor előtti oktatási kompetenciákról beszélni, de ugyanakkor 
tisztában kell lenni azzal, hogy milyen módon kell ezeket támogatni az iskoláskor előtti 
korosztálynál, mert itt egyáltalán nem lehet szó óvodai beiskolázásról. Ezért tartalmaz-
za a dokumentum a Programalapban  felsorolt  kulcsfontosságú oktatási kompetenciák 
fejlesztésének jelentését. 

5. Az 56. képen a vezető megjelöli, hogy  ezzel feldolgoztuk a Programalapban felsorolt 
célok témát, és hogy a továbbiakban a valós program területére térünk át.



23

A PROGRAM A GYERMEK SZEMSZÖGÉBŐL

F téma: Kapcsolatok 

F.1. tevékenység Közös zenekar: hangolás
Célok Pozitív energia és összetartozás
Módszerek Bemelegítő tevékenység
Időtartam 15 perc
Szükséges erőforrások Üres chart és filctoll
Anyag a résztvevők 
számára
Megvalósítás 1. A vezető elmondja a résztvevőknek, hogy közös zenekart fognak alakítani, csak tapsot 

és csendet fognak használni. Minden csapat el fogja készíteni a saját kottáját, a kottát 
a vezető a chartra írja fel az x (taps) és a o (csend) jelek alkalmazásával. A kotta négy 
jelből áll. Két csapatnak nem lehet azonos kottája.

2. A kották meghatározása után minden csoport bemutatja a saját kombinációját, a vezető 
elmagyarázza a gesztusok jelentését vezénylés közben – amikor az egyik csoportra mu-
tat, akkor az „zenélni” kezd, és mindaddig nem hagyja abba, amíg a vezető, a „karmes-
ter” nem int nekik, hogy hagyják abba.

3. A vezető vezényelni kezd, és véletlenszerűen int be, illetve megállást jelez a csoportok-
nak úgy, hogy egyes pillanatokban minden csoport, máskor csak egy csoport zenél.

4. Bizonyos idő után a vezető felkér egy résztvevőt, hogy vegye át a karmesteri szerepet.
5. Amikor úgy érzi, hogy a zenekar jól összehangolódott, a vezető félbeszakítja a játékot.
6. A vezető rámutat arra, hogy a kapcsolatteremtés egy folyamat, és hogy ezután ezzel a 

kérdéssel fognak foglalkozni.
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F.2. tevékenység Mik a minőségi kapcsolatok?
Célok A kapcsolatok minőségi dimenziójának megértése
Módszerek Kölcsönös tanítás
Időkeret 75 perc
Szükséges erőforrások Prezentáció (56–57. kép)
Anyag a résztvevők 
számára

M.F.2. A kapcsolatok dimenziói (szövegrész a Programalapból): hét dimenzió, mindegyik más 
színű papíron, minden  „alapcsoportnak” hét dimenzióból álló csomagot kell biztosítani.
M.F.2a. Szakértői űrlap (minden résztvevőnek egy).

Megvalósítás 1. A vezető az előző tevékenységre emlékezteti a résztvevőket, amelyben a célokkal foglal-
koztak, és egy kérdést tesz fel: hogyan kelnek életre a jóléti támogatási célok egy valós 
program szintjén. Az 56. kép segítségével utal arra, hogy a gyermek szemszögéből a 
program az, amit megél, megtapasztal egyedül vagy másokkal  közösen, és mindez el-
sősorban az általa kialakított kapcsolatokon keresztül nyilvánul meg, amelyekbe belép 
és amelyeket másokkal a világ felé fejleszt. A kapcsolatok és a tevékenység a gyermek 
tanulásának és fejlődésének, jólétének mozgatórugói (propellerjei). A vezető utal arra, 
hogy a Programalapban feltüntetett kapcsolatok minőségi dimenziójával fognak részle-
tesebben foglalkozni, e célból szakértői csoportokat fognak alakítani (57. kép).

2. A vezető számlálással héttagú alapcsoportokra osztja a résztvevőket. Minden csoporttag 
megkapja a  kapcsolat egy-egy dimenzióját (M.F.2. hét dimenziót tartalmazó csoport).

3. A vezető utasítja a résztvevőket, hogy csoportosuljanak a kézhez kapott papírlapok szí-
ne alapján, és így kialakulnak a „szakértői csoportok”, és minden csoport a kapcsolat 
egy-egy dimenziójával fog foglalkozni.  

4. A vezető a szakértői csoport minden tagjának kiosztja az M.F.2a. anyagot. A szakértői 
csoportok résztvevői elolvassák és megvitatják az adott kapcsolat dimenzióját, és elem-
zik azt az M.F.2a. anyagban feltüntetett kérdések alapján. A csoport minden résztvevője 
felírja a saját űrlapjára  beszélgetés során leszögezett közös következtetéseiket. (Időke-
ret: 35 perc.)

5. A vezető felkéri a szakértőket, hogy térjenek vissza az „alapcsoportjukhoz”, és mutassák 
be a többi csoporttagnak azon kapcsolat dimenzióját, amellyel a szakértői csoportban 
foglalkoztak.
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G téma: A cselekvés

G.1. tevékenység Mi a cselekvés?
Célok A cselekvés fogalmának megértése a Programalapban
Módszerek Bemutatás
Időkeret 15 perc
Szükséges erőforrások Prezentáció (58–63. kép)
Anyag a résztvevők számára

1. A vezető az 58. képen megjelöli a propeller egyik oldalát (kapcsolatok) és el-
mondja, hogy a gyermek tanulása, fejlődése és jóléte propellerének másik olda-
la a cselekvés. Az 59. kép segítségével a vezető kihangsúlyozza, hogy a gyermek 
a saját cselekvése, a kortársakkal és a felnőttekkel megvalósított közös tevékeny-
ségek közepette tanul, és ezt a Programalapban egy szóval, a cselekvés szóval 
határoztuk meg. A Programalapban megfogalmazott cselekvés megértése a ta-
nulás integrált megközelítésén alapul. A tanulás integrált megközelítése lehető-
vé teszi a gyermekek számára, hogy tapasztalataik, élményeik és tevékenységeik 
egységén keresztül tanuljanak, gondolataik, érzéseik egységén keresztül abból, 
amit egy adott helyzetben gyakorlatilag kipróbálnak. Az integrált tanulás egy 
olyan folyamat, amelyben a gyermek megtalálja a tanulás értelmét, ellentétben 
a különálló egyéni tartalmakon és tevékenységeken keresztül történő tanu-
lással. A gyermekek integrált tanulásának lehetővé tétele az óvodapedagógus 
számára azt jelenti, lehetővé kell tennie, hogy a gyermekek gazdag és sokrétű 
tapasztalatokat szerezzenek, valamint társaikkal és a felnőttekkel való kapcso-
lataikon keresztül tanuljanak. Ezt az óvodában a tanulási környezet biztosításá-
val lehet elérni, olyan környezetben, amely a gyermekek számára inspiráló és 
provokatív, amely kutatásra készteti őket, valamint az óvodában a gyermekek 
részvételének biztosításával a kortársakkal és felnőttekkel együtt, valamint a he-
lyi környezetben való közös tevékenységekben való részvétellel. Ily módon a ta-
nulás értelmet kap; a gyermekek szeretnek tanulni és érzékelni a tanulás céljait. 
A Programalap szerint a gyermek cselekvése az óvodában felöleli az  életszerű 
gyakorlati helyzeteket, a játékot és a tanulási helyzetek tervezését (59. kép).

2. A vezető elmondja (61. kép), hogy az életszerű gyakorlati helyzetek olyan 
mindennapi helyzetek, amelyek az óvodába járó gyermekek és felnőttek élet-
környezetének részét képezik, mint például a rutinok, rituálék, autentikus 
helyzetek az óvodában vagy a gyermek szűk környezetében (Programalap,  
A felrepülés évei, 37. oldal).

3. A vezető elmondja, hogy a rutinok mindennapi megszokott tevékenységek 
(étkezés, pihenés, a tér, illetve a helyiségek rendbetétele, ápolás, a higiénia 
fenntartása (61. kép). A rutinok nagyon fontos óvodai tanulási helyzetek  a 
kapcsolatépítésben, a többi gyermekkel és a felnőttekkel való kapcsolatépí-
tésben. Ezért fontos, hogy a rutinokra mindig annyi időt szánjunk, amennyi-
re a gyerekeknek szükségük van, ne siettessük őket, ne szakítsuk őket félbe. 
Tisztában kell lennünk azzal, hogy mi milyen modellek vagyunk ezekben a 
helyzetekben a gyerekek szemében, és milyen példát mutatunk nekik. (Pél-
dául egy helyzet, amikor étkezünk.) Tudjuk azt, hogy egyaránt nevelünk az-
zal, amit teszünk, és azzal is, amit mondunk, ezáltal modellezzük a gyerekek 
önmagukhoz, másokhoz, a tanuláshoz való hozzáállását, a lakókörnyezethez 
való hozzáállását az adott helyzetben.

4. A vezető a prezentáció segítségével (62. kép) bemutatja, hogy a rituálék olyan 
kialakult minták, amelyek egy adott helyzethez kötődnek, és szimbolikus je-
lentéssel bírnak. Rituálé az, amikor megérkezik az óvodába, rituálé, amikor 
indul haza, rituálé ünnepekkor, üdvözlő rituálé. A rituálék ápolása és fejlesz-
tése a gyerekeknél hozzájárul a csoportos és kulturális identitás kialakítá-

Megvalósítás
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sához, más kultúrák megismeréséhez és elfogadásához, a csoportjában levő 
gyerekekkel való közelség kialakításához, különféle tevékenységek gyakorlá-
sához; fejlesztik a szimbolikus kifejezésmódot, jól érzik magukat, örülnek.  
A rituálék rácsodálkoztatják a gyermeket. Ezért az óvodapedagógus ápolja 
azokat a rituálékat, amelyek életre keltek a csoportban, és segíti a gyerme-
keket az új rituálék kialakításában (Programalap, A felrepülés évei, 37–38. 
oldal).

5. A vezető kihangsúlyozza (prezentáció, 63. kép), hogy a hiteles, életszerű hely-
zetek az óvodában:
– a gyermek családjával kapcsolatos események alapján keletkeznek (testvér 
születése, családi kirándulás vagy utazás, házi kedvencek gondozása)
– kiszámíthatatlan vagy nem túl gyakori helyzetek, amelyek az óvodában tör-
ténnek (mesterek érkezése, az udvar rendezése, különböző látogatók)
– mindennapi helyzetek a gyerekek csoportjában (amikor a gyerekek beszél-
getnek és megosztják egymással tapasztalataikat, viccelődnek és barátkoznak, 
részt vesznek a helyi közösség rendezvényén).

6. A vezető rámutat arra, hogy a másik jelentős  cselekvés az óvodában a játék.
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G.2. tevékenység Mit jelent számomra a játék?
Célok Betekintés – a játék egyéni értelmezésének megértése 
Módszerek Csoportmunka és minibeszámoló
Időtartam 20 perc
Szükséges erőforrások Prezentáció (64–67. kép)

Üres chart
Papír

Anyag a résztvevők számára

1. A vezető felszólítja a  résztvevőket, hogy beszélgessenek el arról, mit je-
lent számukra a játék, és jegyezzék fel a játék jellegzetességeit. Azt köve-
tően a csoporttagok a csoporton belül véleményt cserélnek, a vélemé-
nyeket pedig a vezető felírja a chartra.

2. A vezető összegzi a játékra vonatkozó véleményeket, és a 64. kép segít-
ségével ismerteti a Programalapban a játék fogalmának értelmezését, 
amely szerint a játék egy szabadon választott, önszabályozott és alap-
vetően motivált cselekvés, amelyben a gyermek jól érzi magát, minden 
képességét aktiválja és túllépi korlátait. Miért mondjuk ezt? A vezető 
kihangsúlyozza (64. kép), hogy a játék a gyermek számára a kutatás és 
a valóság kreatív megközelítésének legmagasabb formája. A játék a va-
lóság kreatív átdolgozása. A játékban a gyermek a legértékesebb embe-
ri képességet használja fel, azt a képességet, hogy tapasztalatát valami 
elképzelt dologként mutassa be, környezetét és cselekedeteit ehhez az 
elképzeléshez igazítsa. Ez a rugalmasság képessége, amely minden em-
beri felfedezésnek, találmánynak, a társadalmi kapcsolatok változásának 
és minden emberi kreativitásnak az alapja, és először a gyermek játé-
kában mutatkozik meg. A játék érték önmagában, ezért kell támogatni 
a nevelésben és oktatásban. Játék közben a gyermek mindig két síkon 
működik, a valóságban és az elképzelt síkon, az érzéki világban, ami itt 
van és az elképzelt világban, ami ott van és láthatatlan. Ez azt mutatja, 
hogy a játék az alapja az érzelmekkel és az erkölcsi értékek megismeré-
sével kapcsolatos metaszintek kialakulásának. Játék közben a gyermek 
megtanul tárgyalni és harmonizálni másokkal, döntéseket hozni, prob-
lémákat megoldani, megtanulja legyőzni az akadályokat, megismeri és 
használja a szimbólumokat, jeleket, vizsgálja a saját ereje határait. A 
játék az alapja a gyermeki jólét minden dimenziója kialakításának és 
megnyilvánulásának (személyes, cselekvő és szociális). A gyermek játék 
közben építi a kapcsolatát a való világgal. A játékot ezen fontos szerepe 
miatt nem szabad más tevékenységek alá rendelnünk, és a játékot nem 
szabad kizárnunk a gyermek tevékenységeiből, hanem támogatni és bő-
víteni kell azt, új anyagok, saját részvételünkkel és más gyermekek, illet-
ve a felnőttek részvétele biztosításával (Programalap, A felrepülés évei, 
33–34. oldal). A Programalapban a játék a gyermek számára a kutatás 
legmagasabb formája. Ez azt jelenti, hogy nincs éles határ a játék és a 
tanulás tervezett szituációi, helyzetei között, amelyekben azzal a céllal 
veszünk részt, hogy valamit megtanuljunk, kikutassunk, bemutassunk. 
A játék és a tervezett helyzetek, szituációk egymásból fakadnak. Például, 
a gyerekek és az óvodapedagógus a projekt/téma keretében a vitéz életét 
kutatták, és egy nap kartonból pajzsokat és kardokat készítettek, majd 
vívóbajnokságot szerveztek. A szobában kijelöltek egy helyet, ahol tárol-
ták ezeket az eszközöket, és másnap megkezdték a vívójátékot, közben 
az óvodapedagógus kiterjesztette a játékot újabb tanulási helyzetekre, a 
vívás szabályaira, a kardok fajtáira, a bajnokság előkészítésére... Ez egy 
példa arra, hogy a játék és a tervezett tanulási helyzetek támogatják és 

Megvalósítás
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kibővítik egymást. Az olyan tanulási helyzet, amely nem játék, hozzájá-
rul ahhoz, hogy a játék folyamatosan bővüljön, hogy az óvodapedagógus 
lehetővé tegye a gyermekek számára, hogy a játék mintájának megfele-
lően más tevékenységekben működjenek – hogy legyen választási lehe-
tősége, kezdeményezése, tudjon tárgyalni és megegyezni, megoldásokat 
javasolni és kipróbálni. A vezető megemlíti, hogy a résztvevők részlete-
sen fognak foglalkozni a tervezett tanulási helyzetekkel a gyermekekkel 
megvalósított projekt fejlesztésére vonatkozó téma keretében, és akkor 
külön figyelmet fognak szentelni a játék és a tervezett tanulási helyzetek 
kapcsolatának.

3. A vezető azután három játéktípus meghatározását mutatja be (nyílt, 
kiterjesztett és irányított) és mindegyikben a részvétel és a támogatás 
módját (64. kép). A Programalap meghatározása szerint nyílt játékon 
alapvetően olyan játékot értünk, amelyben a gyerekek saját kezdemé-
nyezésükre játszanak, az óvodapedagógus pedig támogatja a játékot, 
azaz követi a játék menetét, biztosítja  a szükséges kellékeket és anyagot 
a játékhoz, segít megőrizni a játék termékeit (65. kép).
A kiterjesztett játék a gyermekek játéka, amelyben az óvodapedagógus is 
részt vesz  úgy, hogy  gazdagítja a játékot. Tapasztalatának köszönhetően 
új elemekkel gazdagítja a játékot, új anyagot visz be, változtatja a játék-
teret, más gyermekeket, felnőtteket  is bevon a játékba, illetve változtat 
a saját szerepén. Az irányított játékot az óvodapedagógus kezdeményezi 
és vezeti, közben megbeszéli a  gyerekekkel a játék menetét, ügyel arra, 
hogy ne sértse meg a játék alapelvét, a választás és önkéntesség elvét, 
saját részvételét ötletes csapattársként valósítja meg.
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G.3. tevékenység Én a játékban
Célok Megérteni, hogyan kell támogatni a játékot
Módszerek Feladatok megoldása
Időtartam 55 perc
Szükséges erőforrások M.G.3. kártyák a szituáció leírásával (X1-a vezető kivágja a feladatot minden csoport 

részére).
Anyag a résztvevők számára

Megvalósítás
1. A résztvevők számlálással nyolc csoportot alkotnak, minden csoport egy kár-

tyát húz, amelyen fel van tüntetve egy játékhelyzet a gyerekekkel és a feladat.
2. Hét csoport bemutatja a nagy csoportnak a saját helyzetét és a megoldást. 

A vezető a csoportok bemutatkozása közben megismétli, milyen módon tud 
részt venni az óvodapedagógus a játékban a játék bővítése vagy támogatása 
érdekében.

3. A nyolcadik csoportnak az a feladata, hogy megszervezze a játékot az összes 
résztvevővel. A vezető a 68. képen bejelöli, hogy befejezték a cselekvés prob-
lematikájára vonatkozó részt. 
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AZ INTÉZMÉNY KONTEXTUSA

H téma: A közösség és a család

H.1. tevékenység Az óvodám és a közösség
Célok

A saját gyakorlatba való kritikus betekintés és az óvodának a közösséggel való kapcso-
lata fontosságának megértése

Módszerek Elemzés
Időtartam 35 perc
Szükséges erőforrások Programalap 

Prezentáció (69. kép)
Anyag a résztvevők számára

M.H.1a. Az óvoda és a közösség kapcsolatának elemzése (minden csoport részére egy)
M.H.1b. Miért fontos az óvoda és a közösség együttműködése (minden csoportnak egy)

Megvalósítás 1. A 69. kép segítségével a vezető rámutat arra, hogy a cselekvés és a kapcsolatok 
nem légüres térben valósulnak meg, hanem egy sajátos kontextusban, amely a 
következőkből áll: az óvoda struktúrája és kultúrája, a tér és a résztvevők-kor-
társak, szülők, a többi felnőtt, óvodapedagógusok. Ezekkel a Programalap 
részletesen foglalkozik, mert ezek a dimenziók alakítják a valós programot. 
A struktúra (a gyermekek csoportosításának módja, a gyermeklétszám a cso-
porton belül, az óvodapedagógusok száma a gyermeklétszámhoz viszonyítva) 
nagyban kihat a program alakulására – a kapcsolatok jellege és a cselekvési 
módok, valamint az intézmény kultúrája –, írott és íratlan szabályok, normák 
és az, hogy mit tartunk értékesnek és fontosnak, mit kívánunk és mit várunk 
el; mindez kihat a program alakulására. A vezető elmondja, hogy A felrepülés 
évei programalap megvalósítása megköveteli a szervezeti felépítés körüli nor-
mák betartását és az óvoda kultúrájának átalakítását.

2. Ezen átalakulás egyik eleme a  közösség felé történő nyitás, erről külön szó 
esik a Programalapban. A vezető a résztvevőknek csoportok szerint kiosztja 
az M.H.1a. anyagot, amely szerint a résztvevők értékelik az óvodájuk és a kö-
zösség között megvalósított kapcsolatot.  

3. Azután a vezető csoportonként kiosztja az M.H.1b. anyagot, amely alapján 
a résztvevők arról beszélgetnek, hogy miért fontos a közösség és az óvoda 
közötti kapcsolat a gyermekkép, az óvoda gyakorlata és a Programalapból 
származó célok szemszögéből. (Felhívja a résztvevők figyelmét a Programalap 
szövegének bizonyos részeire.)

4. A résztvevők megosztják egymással az előző feladattal kapcsolatos meglátása-
ikat az egész csoport szintjén. 

5. A veztő a 70. képen bejelöli, hogy teljesítették az óvoda és a közösség kapcso-
lata problematikával foglalkozó rész feladatait.
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H.2. tevékenység Mondj nekem valami csúnyát!
Célok Az előítéletekkel, tévhitekkel és a saját tapasztalatainkkal való szembesülés
Módszerek
Időtartam 20 perc
Szükséges erőforrások Öntapadó fehér papírtekercs (vagy két-két nagy pannó)

Prezentáció (71. kép)
Anyag a résztvevők számára
Megvalósítás

1.  A helyiség szemközti falaira fel kell ragasztani két hosszú fehér papírtekercset 
(vagy két nagy pannót). A résztvevőknek azt az utasítást kell adni, hogy je-
gyezzék fel az egyik papírra az óvodapedagógusokra vonatkozó, a szülők által 
gyakran vagy ritkábban hangoztatott negatív megjegyzéseket, a másik lapra 
pedig azokat a negatív megjegyzéseket, amelyeket a pedagógusok mondanak 
a szülőkről.

2. A vezető felolvassa a legjellemzőbb és a legérdekesebb megjegyzéseket, ösz-
szegezi őket, és arra a következtetésre jut, hogy előítéletek és tévhitek vannak 
mindkét fél részéről, ezeket tudatosítanunk kell, és szembesülnünk kell velük 
a partneri kapcsolat kialakítása érdekében. 

H.3. tevékenység Az óvodám és a családom
Célok

Kritikai betekintés a saját gyakorlatunkba, valamint az óvoda és a család közötti kapcso-
lat megteremtése fontosságának megértése

Módszerek Elemzés
Időtartam 35 perc
Szükséges erőforrások Programalap

Prezentáció (71. kép)
Anyag a résztvevők számára M.H.3a. Az óvoda családdal való kapcsolatának elemzése (minden csoportnak egy)

M.H.3b. Miért fontos az óvoda és a család közötti kapcsolat megteremtése (minden 
csoportnak egy)

Megvalósítás
1. A vezető a résztvevőknek csoportonként  kiosztja az M.H.3a. anyagot, amely 

alapján a saját óvodájuk és a családok közötti kapcsolatot értékelik, majd kö-
zösen és röviden felülvizsgálják ezt a kapcsolatot.

2. A vezető azután kiosztja az M.H.3b. anyagot, amely alapján a résztvevők arról 
beszélgetnek, hogy miért fontos az óvoda és a család közötti kapcsolat kiépí-
tése a gyermekkép, az óvoda gyakorlata és a Programalapból származó célok 
szemszögéből. A vezető a 72. képen bejelöli, hogy befejezték az óvoda és a 
család kapcsolatára vonatkozó  problematikával való foglalkozást. 

Pedagógiai és Andragógiai Intézet
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H.4. tevékenység Támogass!
Célok A résztvevők motiválása
Módszerek
Időtartam 10 perc
Szükséges erőforrások A4-es papír minden résztvevő számára, filctollak, kreppszalag
Anyag a résztvevők számára
Megvalósítás

1. Minden résztvevő hátára krepp-papírral felragasztják az A4-es lapot.
2. A vezető felkéri a résztvevőket, hogy kollégáiknak bátorító, támogató üzene-

tet írjanak a lapra. 

Pedagógiai és Andragógiai Intézet
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HARMADIK NAP

Pedagógiai és Andragógiai Intézet
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AZ INTÉZMÉNY KONTEXTUSA

I téma: A kortársak

I.1. tevékenység Kihez tartozom?
Célok A résztvevők összekapcsolása

Az összetartozás érzésének elősegítése
Módszerek Bemelegítő tevékenység
Időtartam 15 perc
Szükséges erőforrások I.1. lap: Kihez tartozunk?

Prezentáció (2. kép)
Anyag a résztvevők
számára

M.I.1. Irattartó a képzési programmal (minden résztvevőnek)

A képzés menete
1. A képzés vezetői bemutatkoznak. A résztvevők figyelmét a képzési programra irá-

nyítják (M.I.1.), és örömüket fejezik ki az együttes munka lehetősége miatt.
2. A vezető felkéri a résztvevőket, hogy a terem egyik részében gyülekezzenek (ameny-

nyiben a helyiségben van elegendő hely, álljanak körbe).
A vezető az I.1. számú lapról egyenként felolvassa a feltüntetett jellemzőket, és meg-
kéri a résztvevőket, hogy aki magára ismer a jellemzők alapján, álljon ki a körből 
(vagy álljon a kör közepébe), majd beszéljék meg, hogyan készítik el a csoport „ké-
pét”, amely annak jellemzőit mutatja be. 

3. A felolvasott jellemzők után a résztvevők visszavonulnak a helyükre, a vezető pedig 
kihangsúlyozza, hogy az egyik alapvető emberi szükséglet, hogy különböző csopor-
tokhoz tartozzon, és közös identitáson osztozzon.

4. A vezető a 2. kép segítségével emlékezteti a résztvevőket az elmúlt képzésen megis-
mert tartalmakra (kipipázza a feldolgozott témákat), és megemlíti, hogy az elmúlt 
képzésen megnyitották a kontextus témát: a kapcsolatok és a cselekvések nem va-
lósulhatnak meg légüres térben, hanem konkrét kontextusban, amelyet az óvoda 
struktúrája és kultúrája, a tér és a résztvevők (a kortársak, szülők és más felnőttek), 
valamint az óvodapedagógusok alkotnak. Beszélgettünk a helyi közösséggel és a csa-
láddal való együttműködésről, most pedig az óvodai kortárs közösség kialakításá-
nak fontosságáról fogunk beszélgetni.

I.2. tevékenység Miért fontosak a gyermekek számára a kortársak?
Célok A kortárs közösségfejlesztés fontosságának felismerése 
Módszerek Lista összeállítása és összehasonlítása a Programalap szövegével
Időtartam 20 perc
Szükséges erőforrások Üres lap 

Programalap dokumentum
Prezentáció (3. kép)

Anyag a résztvevők  
számára
Megvalósítás 1. A vezető felkéri a résztvevőket, hogy a csoporton belül vitassák meg, majd jegyezzék 

le, miért fontos a gyermek számára a kortárs közösségben való részvétel.
2. Azután felszólítja őket, hogy olvassák el a Programalap 43. oldalán levő szöveget (a 

Kortársak című fejezet bevezető szövegét) és a bal oszlopon levő szöveget, majd egé-
szítsék ki a saját jegyzetüket, amennyiben kihagytak valamit.

3. A 4. képen a vezető kipipázza a Kortársak címet.
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J téma: A tér

J.1. tevékenység Az intézmény kontextusa – Miért fontos a tér?
Célok A kontextus dimenzióinak megismerése és a tér jelentőségének megértése
Módszerek Minibeszámoló
Időtartam 5 perc
Szükséges erőforrások Prezentáció (5. kép)
Anyag a résztvevők  
számára
Megvalósítás 1. A kontextus fontos tényezője a tér. A tér előre meghatározott véges és a programtól 

független, a tér a program megvalósításának a helyszíne. A tér előre rendezett, búto-
rozott és felszerelt, valaki más rendezte be, valaki más rendelte meg és hozta a szobába 
a játékokat és az anyagot, a teret mi csak díszítjük. Ami azonban a legkonkrétabban 
tükrözi az óvoda kultúráját és a gyermekről, a tanulásról és a programról alkotott 
képünket – amit értékesnek, kívánatosnak, elvárhatónak, elfogadhatónak tartunk – az 
éppen a tér. A tér a program szerves része, és nem független tényező, ezért részletesen 
foglalkozunk az óvodai térrel.

2. A vezető az 5. kép segítségével indítja a Mit üzen nekünk a tér? témát.

J.2. tevékenység Mit üzen nekünk a tér?
Célok A tér jelentőségének megértése
Módszerek Csoportos elemzés
Időtartam 60 perc
Szükséges erőforrások Chart papír (8) 

J.2. teret ábrázoló fényképek (minden csoportnak egy kép) 
Kreppszalag

Anyag a résztvevők  
számára

M.J.2. kérdések minden csoport számára

Megvalósítás 1. A vezető a résztvevőket számlálással hat csoportra osztja. Minden csoport egy chart 
papírt kap, néhány fényképet és egy kérdéseket tartalmazó listát (M.J.2.). A csoportok 
tagjai a lefektetett lapra felragasztják a képeket, feljegyzik vagy felragasztják az első 
kérdést és a választ, majd a következő kérdést és választ.

2. Amikor elvégezték a feladatot, a csoportok kiállítják a pannókat és megtekintik egy-
más pannóit, bemutatják és megvitatják azokat.

3. A vezető elmondja, hogy a fizikai környezet (a térbeli és időbeli szerveződés) 
közvetlen módon alakítja a gyermek és a gyakorló pedagógus helyzetét a program-
ban. A térnek megvan a maga fizikai (kinézet, felszereltség, elérhetőség), társadalmi 
(a részvétel mely formáit teszi lehetővé, kivel, mikor és hogyan), valamint jelképes (ki 
vagyok én, mit tudok, mi az, ami kívánatos, mik az elvárások) jelentése. A tér nem 
magától adott, nem független a programtól, éppen ellenkezőleg, a legkonkrétabb és 
legközvetlenebb módon kell tükröznie az elméleti és értékrendi kiindulópontokat és 
támogatnia a program céljait, a gyermek jólétét.
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J.3. tevékenység A minőségi térkövetelmények
Célok Ismerkedés
Módszerek
Időtartam 15 perc
Szükséges erőforrások Prezentáció (6. kép)

Programalap dokumentum, 41–43. oldal
Anyag a résztvevők  
számára
Megvalósítás 1. A vezető arra mutat rá, hogy A felrepülés évei program külön figyelmet fordít a 

térkövetelményekre, és a 6. kép segítségével kihangsúlyozza, hogy a tér fogalma a 
programban az óvoda teljes terét jelenti, a csoportszobákat, a közös helyiségeket az 
óvodán belül (folyosók, előcsarnok, termek, ebédlő...) és kívül (teraszok, átriumok, 
udvar). Ezen helyiségek a különböző tevékenységek, a játék és a kutatás színterei.

2. A vezető felkéri a résztvevőket, hogy a csoporton belül olvassák el a Programalap-
ban feltüntetett minőségi térkövetelményekre vonatkozó kritériumokat.

J.4. tevékenység A közös helyiségek
Célok Megérteni a közös helyiségek használatának jelentőségét és módját
Módszerek Prezentáció – videó
Időtartam 15 perc
Szükséges erőforrások Videoklip (a vezető CD-n kapja meg)
Anyag a résztvevők  
számára
Megvalósítás 1. A vezető megemlíti, hogy a Programalap szerint az óvodai tér nemcsak a csoport-

szobát jelenti, hanem az óvoda összes helyiségét és külterét. Ezek például a folyosó, 
az előcsarnok, a terasz, az átrium, az udvar. Ezek az óvoda közös helyiségei, és a 
Programalap külön figyelmet szentel nekik. Az óvodai közös térnek tükröznie kell 
a gyermekképet, az óvoda arculatát és az óvodai gyakorlatot, meg kell felelnie a 
minőségi tér követelményeinek.

2. A vezető filmet vetít az óvodai közös térről.
3. A vezető kihangsúlyozza, hogy amennyiben a közös tér az óvodában ösztönző, a 

különböző életkorú gyermekek találkozási helyévé válik, lehetővé teszi, hogy a nap 
folyamán más-más teret használjanak, hogy a szülők és a gyerekek együtt játssza-
nak. Az ösztönző, inspiratív közös tér kialakításában részt kell venniük a felnőttek-
nek és a gyermekeknek is, és a közös térben levő eszközöknek a közös tevékenysé-
geket kell tükrözniük.
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J.5. tevékenység Térbeli egységek
Célok A térbeli egységek funkciójának és jellegzetességeinek a megértése
Módszerek Feladatok megoldása
Időtartam 60 perc
Szükséges erőforrások Prezentáció (7. és 8. kép) 

A3 papír minden csoport részére 
Különboző színű filctollak 
M.J.5a. Feladatlapok (kártyák)

Anyag a résztvevők 
számára M.J.5b. Melléklet a bölcsődei felszerelés és a szükséges eszközök jegyzékével (6 csoport részére)

M.J.5c. Melléklet az óvodai felszerelés és a szükséges eszközök jegyzékével (6 csoport részére) 
Megjegyzés: A résztvevők összetételétől függően (védőnők-nevelőnők, óvónők) a vezető úgy 
csoportosítja a résztvevőket, hogy a feladatok minél több térbeli egységre terjedjenek ki.
M.J.5d. A térelrendezés elve (minden résztvevőnek)

Megvalósítás
1. A vezető a 7. képet mutatja be, és a Hogyan van elrendezve a tér a szobákban? kérdést 

teszi fel, majd válaszol is a kérdésre: általában a tervezett napi tevékenységek szerint. 
A szobákban nagy szekrények vannak ágyakkal és középen nagy üres térrel, ahová az 
ágyakat sorakoztatják, a szoba egy részében pedig az asztalok és a székek vannak felál-
lítva (ahol a gyerekek étkeznek), és van néhány tipizált sarok a szabad foglalkozásokhoz. 
Általában babasarokról, fodrászsarokról, építősarokról van szó. Az így elrendezett tér 
inkább az intézmény működésének megvalósítását segíti, mint a program céljának meg-
valósítását.

2. A teret úgy kell elrendezni, hogy a program céljának megvalósítását szolgálja: a gyer-
meki jólétet támogassa, hiszen csak így válhat a tér „a harmadik óvodapedagógussá”.  
A Programalapban a térnek a gyermek tevékenységével és tanulásával kapcsolatos alap-
vető célok által meghatározott téregységek szerinti strukturálásáról van szó: érzékszervi 
téregység, építő téregység, téregység a jelképes játékhoz (család), az elvonuláshoz, iro-
dalmi... Egyes téregységek állandó jellegűek, némelyek ideiglenesen lesznek jelen, az 
egyes téregységeket pedig a projekt közben fogják kialakítani.

3. A vezető elmondja, hogy a Programalap munkaszobája terének megtervezésével fognak 
foglalkozni. Bemutatja a szoba alaprajzát a 7. kép segítségével, és ismerteti a résztvevők-
kel, hogy minden csoportnak egy téregységet kell megterveznie, és azt be kell mutatnia 
a papíron (rajzzal és írásban): hogyan néz ki az adott egység, milyen bútordarabot, esz-
közöket és felszerelést fognak alkalmazni... A vezető kihangsúlyozza, hogy segítségükre 
lesz az M.J.5d. anyag, amely a tér elrendezésének elveit tartalmazza, az M.J.5b. melléklet 
a bölcsődei felszerelés és a szükséges eszközök jegyzékével, valamint az M.J.5c. melléklet 
az óvodai felszerelés és a szükséges eszközök jegyzékével. A résztvevőket azt követően 
kreatív megoldások keresésére buzdítja.

4. Amikor a csoportok elvégzik a feladatot, a megoldásokat a falon levő két nagy üres hely-
re helyezik, a „bölcsődébe”, illetve az „óvodás szobába”.

5. A vezető a 8. kép segítségével bejelöli a tér témakört, jelezve, hogy megbeszélték, figye-
lembe vették az elméleti értékposztulátumokat, a program céljait, valamint a valós prog-
ram minden dimenzióját. Megmarad a kulcskérdés, hogy az elméleti és értékposztulá-
tumok (a gyermekről alkotott képünk, hogy milyen óvodát és milyen iskoláskor előtti 
nevelést és oktatást szeretnénk) és az ezekből fakadó célok, azaz a gyermek jólétének 
támogatása, hogyan elevenednek meg a valós program szintjén az egyes óvodák valós 
szerkezetében és kultúrájában, terében, valódi résztvevőkkel: gyerekekkel, családdal, kö-
zösséggel. Az, aki ezt a kapcsolatot építi és a valós programban feleleveníti a Program- 
alap koncepcióit, az az óvodapedagógus; a vezető a 8. képen sárga vonalakat húz, és jelzi, 
hogy az óvodapedagógus ezt a programfejlesztési stratégia alkalmazásával valósítja meg.
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AZ ÓVODAPEDAGÓGUS STRATÉGIÁJA A VALÓS PROGRAM 

KIALAKÍTÁSÁBAN

K téma: A valós program fejlesztésének alapelvei 

K.1. tevékenység Találd ki, ki vagy!
Célok Pozitív energia

Megérteni a valós program fejlesztésének elvét
Módszerek Játék
Időtartam 40 perc
Szükséges erőforrások Prezentáció (9. kép) 

Programalap

Chart papír/poszter a csoport részére, filctollak 
Hat matrica minden csoportnak, minden matricán egy-egy elv van feltüntetve

Anyag a résztvevők 
számára

M.K.1. az elvek jegyzéke (minden csoportnak egy)

Megvalósítás
1. A 9. kép segítségével a vezető elmondja, hogy a valós program fejlesztésének alapel-

vei elméleti értékkiindulási pontokból és a kapcsolatokra, cselekvésre és kontextusra 
vonatkozó feltételezésekből fakadnak. Az alapelvek a programfejlesztés irányvonalait 
jelentik.

2. A vezető ismerteti a résztvevőkkel, hogy a Találd ki, ki vagy! játékot fogják játszani. 
Emlékezteti a résztvevőket az ismert játékra, amelyben a játékos homlokán egy más 
személy neve van feltüntetve, neki pedig meg kell fejtenie, kinek a neve szerepel a hom-
lokán. A vezető hattagú csoportokra osztja a résztvevőket, és ismerteti a játék menetét. 
A játékot a következőképpen kell játszani:
Minden csoport választ egy játékost, aki a csoportot vezeti. A csoportvezető a képzés 
vezetőjétől matricákat kap, amelyeken az alapelvek vannak feltüntetve. Felragaszt egy 
matricát az első játékos homlokára úgy, hogy a játékos ne lássa, mi van a matricára írva. 
Azután átadja az alapelvek listáját a játékosnak, akinek ki kell derítenie, mely alapelv van 
a homlokára írva. A csoport többi tagja azzal segít neki ebben, hogy a Programalapból 
felolvassák az adott alapelv jellemzőit, hogy könnyebben felismerhesse, mely elvről van 
szó. A segítséget így kell nyújtani: Te... vagy, közben az adott elv kulcsjellemzőit kell so-
rolni, de nem szabad kimondani az elv nevét. Miután a játékos felismeri, mely elv volt 
a homlokán, egy másik játékos újabb matricát kap egy új elvvel, és folytatódik a játék.  
A vezető pedig bejelöli az elvek jegyzékbe, hogy az első elvet felismerték. A játékot ad-
dig játsszák, amíg minden elvet fel nem ismernek. Minden alkalommal a Programalap-
ból kell felolvasni az alapelv jellemzőit. Amikor már csak egy elv marad, akkor a vezető 
elmondja, hogy ő az az elv, és felolvassa az adott elv Programalapban levő jellemzőit.
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K.2. tevékenység Az én jelképem
Célok Az elvek összefüggésének megértése
Módszerek Bemutatás rajzon keresztül
Időtartam 15 perc
Szükséges erőforrások Programalap 

Chart papír fele minden csoportnak, amely lap felére előzőleg nagybetűkkel ki kell írni az alapelvet

Filctollak, ragasztószalag
Anyag a résztvevők 
számára
Megvalósítás

1. A vezető felkéri a résztvevőket, hogy csoportosuljanak aszerint, hogy ki melyik elvet 
képviselte az előző játékban. Minden csoport megkapja a fél chart papírt a jelkép fel-
tüntetésével. 

2. A csoportnak le kell rajzolnia az elv jelképét a papír üres felére.
3. A vezető felszólítja a csoportokat, hogy egyenként ragasszák fel a papírokat egymás 

alá sorjában, hogy egy közös pannót alakítsanak ki a valós program fejlesztésének hat 
elvével.

4. A vezető kihangsúlyozza, hogy az elvek irányadóként szolgálnak a program fejlesztésé-
ben, felülvizsgálatában, valamint ellenőrzésében, ezért fontos, hogy szem előtt legyenek 
a program fejlesztése és megvalósítása során.
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L téma: Az óvodapedagógus stratégiája: a tervezés

L.1. tevékenység Tervezés témán/projekten keresztül
Célok Az óvodapedagógusok stratégiáinak megismerése egy valós program fejlesztésében

A témán/projekten keresztül való tervezés megismerése 
Módszerek Előadás
Időtartam 5 perc
Szükséges erőforrások Prezentáció (10–13. kép)
Anyag a résztvevők 
számára
Megvalósítás 1. A vezető a 10. kép alapján ismerteti, hogy a program fejlesztési stratégiái a követke-

ző elveken alapulnak: a vitalitáson, a hitelességen, a partnerségen, a kapcsolatokra 
való összpontosításon, az integráción és az elkötelezettségen. A Programalapban az 
óvodapedagógusok stratégiái nemcsak a különböző intézkedéseket, tevékenységeket 
jelentik, amelyek rámutatnak arra, hogyan valósul meg a program, illetve hogyan va-
lósulnak meg az általános célok és a gyermek szemszögéből fontos célok, hanem azt is 
felölelik, hogy miért éppen az adott intézkedések és cselekvések szükségesek egy adott 
helyzetben. A stratégiák a program alapjaiból származnak, meghatározzák a valós 
program kontextusát és a valós program kidolgozásának alapelveit.

2. A 11. kép segítségével a vezető elmondja, hogy az óvodapedagógus egyik programfej-
lesztő stratégiája a projekttervezés, tervezés témán/projekten keresztül.

3. A 12. kép alapján a vezető kihangsúlyozza, hogy projekttervezéssel az óvodapedagó-
gus az integrált tanulási szemléletnek ad teret, amelyről már beszéltek a cselekvéssel 
foglalkozó részben. A Programalapban a témát vagy projektet úgy határozzuk meg, 
mint a gyermekek számára érdekes és kihívást jelentő téma mélyreható kutatását. Ez azt 
jelenti, hogy azonnal feltesszük a kérdést: Miért gondoljuk, hogy az adott téma érdekes 
és kihívást jelent a gyermekek számára? Mi az, ami kutatásra, tanulásra serkenti őket? 
Amikor azt mondjuk, hogy ez kutatás, akkor az azt jelenti, hogy a témának van egy 
kialakulóban levő, „feltörekvő” jellemzője, és hogy nem tudjuk teljesen megtervezni 
és előrelátni, hogy a kutatás milyen irányba visz minket. A vezető a 13. kép segítségé-
vel kihangsúlyozza, hogy a Programalapban a téma/projekt elnevezést használjuk, és a 
téma fogalmának jelentéstartalma nem azonos az eddig használt fogalom jelentéstar-
talmával, amikor a témát teljes egészében előre megterveztük. A témát/projektet csak 
néhány lépésben tervezhetjük előre, a témának/projektnek van egy logikus folyamata, 
amelyben a tevékenységek egymásból fakadnak. Egy téma/projekt időtartama válto-
zó, lehet néhány napos, de néhány hetes is. A téma/projekt időtartama a gyermekek 
korától és a rendelkezésre álló erőforrásoktól és a kutatásra való ösztönzéstől függ. A 
vezető emlékezteti a résztvevőket, hogy a képzés első részében, a Cselekvés című téma 
keretében említésre kerültek a tervezett tanulási helyzetek, és akkor elmondtuk, hogy 
ezek olyan helyzetek, amelyeket a gyermek vagy a gyerekek és az óvodapedagógus azzal 
a szándékkal kezdeményez, hogy valamit kikutassanak, de az ilyen helyzeteket nem 
választják el a játéktól és más gyakorlati élethelyzetektől. Azáltal, hogy megmutatjuk, 
hogy a tanulás nem csak egy bizonyos típusú tevékenységet jelent, hogy minden óvodai 
helyzet egyben tanulási helyzet is, integrált tanulási megközelítést építünk ki.

4. A vezető előrejelzi, hogy az integrált tanulási szemlélet kialakítása, illetve fejlesztése 
kapcsán téma/projekttervezéssel fogunk foglalkozni, konkrét példákon láthatjuk, ho-
gyan tervezi és vezeti a pedagógus az adott témát/projektet. 
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L.2. tevékenység Példa egy téma/projekt bemutatására
Célok A témafejlesztés menetének megértése

A témafejlesztés sajátosságainak megértése az életkor és a gyermekcsoport egyéb sajátosságai vo-
natkozásában

Módszerek Előadás prezentációval
Időtartam 80 perc (3 × 20 perc prezentáció)
Szükséges erőforrások Három projekt prezentációja: 

Mi csörög – bölcsőde 
Kerékpár – óvoda

Pot-pourri – iskola-előkészítő csoport

(Ptt prezentációk, a projektmesék CD-n találhatók meg)

Anyag a résztvevők 
számára

M.L.2. Protokoll a projektpéldák megfigyelésére

Megvalósítás
1. Azt, hogy hogyan fejleszti az óvodapedagógus a projektet a gyermekekkel együtt, és hogy 

mik a projekt jellegzetességei, a legjobban konkrét példákon keresztül láthatjuk. Ezért 
most különböző korosztályú gyermekekkel megvalósított projekteket fogunk követni. 
Legelőször a bölcsődében, majd az óvodás korú gyermekekkel és végül az iskola-előkészí-
tő csoportban levő gyermekekkel megvalósított projektet fogjuk áttekinteni.
A vezető kiosztja a résztvevőknek a projektpéldák megfigyelésére szolgáló jegyzőköny-
vet (M.L.2. anyag), és röviden ismerteti, hogy abba bejegyezhetik észrevételeiket mind a 
három projekt kapcsán, ami később emlékeztetőül szolgál majd nekik. A jegyzeteket ah-
hoz a sorszámhoz és olyan sorrendben írják, amilyen sorrendben bemutatásra kerülnek 
a projektek.

2. A résztvevők 20 percig követnek egy projektet, majd bejegyzik észrevételeiket a proto-
kollba.

3. A vezető kihangsúlyozza, hogy a projektek követése közben megfigyelhették, hogyan te-
szik lehetővé az óvodapedagógusok a gyermekeknek, hogy megtanulják azt, amit a gyere-
kek értelmesnek látnak, hogy a projektben való tanulás mindig a gyerekek tapasztalatán 
alapul, amely tapasztalat kérdéseket vet fel bennük. A projektben részt vevő pedagógusok 
a gyerekeket arra ösztönzik, hogy fejtsék ki gondolataikat és javaslataikat, majd fejezzék 
ki azokat különböző módon, társaikra és más felnőttekre vonatkozóan. Az óvodapeda-
gógus lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy különféle anyagok és tevékenységek kö-
zül válasszanak. Megfigyelhető, hogy a tanulás folyamatában az óvodapedagógus a saját 
részvételével a kutatói magatartás mintájává válik, akit lehet kérdezni, aki kész válaszolni 
és kutatni, gondosan és figyelemmel kísérni a gyerekeket; bővíteni tapasztalataikat, tu-
dásukat, aki kész felmérni, hogy a gyerekek mit tehetnének adott helyzetben, és milyen 
anyagokra lesz szükségük. Az az óvodapedagógus, aki a gyermekekkel ilyen projekteket 
fejleszt, kutató a saját hivatásában. Ezért a projekt fejlesztése nem olyan technikai munka, 
amely tiszteletben tartja a projekt megnyitásának, fejlesztésének és lezárásának folyama-
tát, és figyelmen kívül hagyja, hogy kihívást jelent-e a tanulás, és hogy a gyerekek megta-
pasztalhatják-e a felfedezés varázsát.
A vezető megemlíti, hogy a gyerekek életkorától függően különböznek a projektek (a 
téma, a gyermekek ösztönzése, az óvodapedagógus cselekvései, a helyi közösséggel való 
közreműködés lehetőségei szempontjából).
Azonban a tervezés szempontjából a témáknak/projekteknek azonos jellemzőik vannak, 
és ezekkel fogunk a továbbiakban foglalkozni.
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L.3. tevékenység A téma/projekt jellemzői
Célok A téma/projekt jellemzőinek megértése

A téma/projekt tudatos jellegének és fejlesztésének megértése 
A tervezett tanulási helyzetek és a játék kapcsolatának megértése a téma/projekt fejlesztésében

Módszerek Előadás, vita
Időtartam 30 perc
Szükséges erőforrások
Anyag a résztvevők 
számára

M.L.3a. Bűvös négyzetek (2 × 3 különböző, összesen 6 példány)

M.L.3b. A téma/projekt jellemzői (6 minden csoportnak, 9 részre vágva + minden résztvevőnek 
nyomtatott anyag)

Megvalósítás 1. A résztvevők 6 csoportot alkotnak, mint az előző aktivitás folyamán. A vezető kiemeli, 
hogy ahogyan azt a résztvevők észrevették, minden projektnek különböző sajátosságai, 
de közös tulajdonságai is vannak, amelyek alapján elmondhatjuk, hogy a téma/projekt 
közben az integrált tanulási lehetőségeket fejlesztjük, és hogy a projekt (minősége) jó. A 
vezető azután közli, hogy a téma/projekt jellemzőivel kisebb csoportokon belül fogunk 
foglalkozni.

2. A vezető a csoportoknak kioszt egy-egy papírt, amelyen bűvös négyzet van, két-két 
csoport azonos négyzetet kap (M.L.3a.). A négyzetekben a számok bűvös kombinációi 
vannak: a számok összege azonos függőleges, vízszintes sorban és átlósan is. Ezzel össz- 
hangban a csoport tagjai a négyzetben levő kiválasztott számtól indulhatnak el, és víz-
szintesen, függőlegesen és átlósan is haladhatnak, amíg végig nem járják az összes mezőt 
a négyzetben. 

3. A vezető 9 részre vágja a téma/projekt jellemzőit tartalmazó jegyzéket, és 9 cédulát készít 
elő minden csoportnak. Azután kiosztja a csoportoknak A téma/projekt jellemzői anya-
got (M.L.3b.), 9 részre vágta, így most minden jellemző egy külön cédulán van. Felszó-
lítja a résztvevőket, hogy vegyenek magukhoz egy cédulát. Minden cédulán szám jelöli 
a téma/projekt jellegzetességét. Amennyiben a csoportnak 9-nél kevesebb tagja van, 6, 
7 vagy 8, akkor mindenki vegyen magához egy cédulát, a felmaradtakat pedig a vezető 
valamilyen vicces kritérium szerint ossza ki a csoporttagok között. (Például a legmaga-
sabb vagy a szőke hajú vagy a zöld pólós tag vegyen magához még egy cédulát...) A vezető 
addig ismétli ezeket a kritériumokat, amíg el nem kel az összes cédula a csoporton belül. 
Minden tagnak magában el kell olvasnia a kapott téma/projekt jellegzetességeit.

4. A vezető utasítja a résztvevőket, hogy a csoporttagok beszéljék meg, a négyzeten mely 
mezőt és mely számot választják kiindulópontul. Amikor kiválasztották, az a csoport-
tag, akinél az adott szám szerepel a cédulán, felolvassa a csoportnak a téma/projekt adott 
jellegzetességét, s miután felolvassa a címét (a cím a cédula bal oldalára van felírva), a 
négyzetbe írja a címet a szám mellé. Addig folytatják a munkát, amíg ki nem töltik a bűvös 
négyzet mezőit a jellegzetességekkel.

5. Miután a csoportok elvégezték a munkát, a vezető kihangsúlyozza, hogy mindegy, mely 
jellegzetességtől indulunk ki, a téma/projekt minden egyes jellegzetessége egyformán je-
lentős, és ügyelnünk kell arra, hogy összes jellegzetessége teret kapjon a projektben. A 
vezető kiemeli a tervezett tanulási helyzetek és a játék közötti kapcsolat fontosságát a pro-
jekttéma fejlesztése során. A tervezett tanulási helyzetek olyan helyzetek, amelyekben a 
gyermekek és az óvodapedagógusok szándékosan foglalkoznak bizonyos kérdésekkel, de 
ugyanakkor nagyon fontos lehetővé tenni a gyerekeknek azt, hogy továbbépítsék, bővít-
sék a játékot, játsszanak az általuk használt anyagokkal, és új módon fedezzék fel őket. A 
tervezett tanulási helyzetek a gyerekek játékából származnak, bővítik tapasztalataikat. Na-
gyon fontos, hogy az óvodapedagógus ismerje és megértse a tervezett tanulási helyzetek, 
valamint a játék szoros kapcsolatát és a téma/projekt összes jellegzetességét, fejlesztését, 
vezetését, hogy bemutathassa a szülők, kollégák és a szakmai nyilvánosság előtt.

6. A vezető javasolja a csoporttagoknak, hogy a bűvös négyzeteiket emlékeztetőül tartsák az 
asztalon, hogy szem előtt legyenek a jó téma/projekt jellemzői, majd minden résztvevő-
nek kiosztja A téma/projekt jellemzői című (M.L.3b.) anyagot.
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L.4. tevékenység Kilépőkártya: Fordítsd meg!
Célok Befejező tevékenység
Módszerek
Időtartam 10 perc
Szükséges erőforrások
Anyag a résztvevők 
számára
Megvalósítás

1. A vezető felkéri a résztvevőket, hogy szabadon mozogjanak a térben (változtassák a ha-
ladási irányt, lépjenek be a szabad, üres területekre...). A vezető vezényszavakat használ: 
Indulj! Állj!, mely utasításokat a résztvevők követnek. Gyakorolják az azonnali helyben 
maradást.

2. A gyakorlat kétszeri-háromszori ismétlése után megváltoztatjuk az utasítások jelen-
tését. Az Állj! most azt jelenti, Indulj! Az Indulj! jelentése: Állj! (Amennyiben kevés 
hely van mozgásra, a parancsszó  Előre! Hátra! is lehet.) Azután a vezető a Fel! és Le! 
vezényszavakkal bővíti a játékot. (lIletve: Ugorj! Guggolj!) Kezdetben a szavakat eredeti 
jelentésükben, később pedig ellentétes jelentésükben kell használni. (Az Ugorj! azt je-
lenti: Guggolj!, a Guggolj! jelentése: Ugorj!)

3. A vezető kihangsúlyozza, hogy ezen játék közben megtapasztalhattuk a sablonos, ruti-
nos cselekedeteink és a sztereotípiák korlátait. Amikor ezeken változtatunk, olyan hely-
zetbe kerülünk, hogy vizsgálni kezdjük a szavak jelentését.

Pedagógiai és Andragógiai Intézet
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NEGYEDIK NAP

Pedagógiai és Andragógiai Intézet
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L.5. tevékenység A tervezéshez való hozzáállásom
Célok Kifejezni, hogyan viszonyulok a tervezéshez
Módszerek Önálló írásbeli beszámoló
Időtartam 15 perc
Szükséges erőforrások L.5. pannó: Mérleg 

Matricák

Prezentáció (11. kép)

Anyag a résztvevők 
számára
Megvalósítás

1. A vezető felkéri a résztvevőket, hogy foglalkozzanak a tervezéssel, de előzőleg gon-
dolkozzanak el arról, hogyan viszonyulnak az óvodapedagógusok a tervezéshez. A 
vezető utasítja a résztvevőket, hogy egy-egy állítást önállóan, külön-külön egy-egy mat- 
ricára írják fel: Mi esik nehezemre a tervezés közben, és mi az, ami számomra hasznos 
a tervezésnél? A résztvevők annyi állítást írhatnak, amennyit akarnak, de egy matricán 
csak egy állítás szerepeljen.

2. A résztvevők felragasztják a matricákat a Mérleg pannóra. A vezető felkéri őket, hogy 
a pannón a + jel alá azokat a matricákat ragasszák, amelyekre azt írták fel, hogy mi az, 
ami segíti őket a tervezésben, a – jel alá pedig azokat, amelyeken az áll, hogy mi esik 
nehezükre a tervezés folyamatában.

3. A vezető utal a vizuális üzenetre, arra, hogy a tervezésben egyidejűleg felismerjük a 
hasznos mozzanatokat, de ugyanakkor vannak olyan követelményei is a tervezésnek, 
amelyeket nem szívesen csinálunk. Láthatjuk, hogy felismertük a tervezés pozitív olda- 
lát, és amit nem szeretünk, az gyakran abból fakad, hogy több helyre kell ugyanazt írni, 
vagy olyan követelmények szerint tervezzünk, amelyek nem a lényeget tükrözik, csak 
formálisak, és több időt is vesznek igénybe.

4. A vezető röviden visszatér a 11. képhez, az óvodapedagógus stratégiáihoz, s elismétli 
a Programalapban leszögezett három stratégiát (tervezés, a program közös fejlesztése, 
dokumentálás), majd elmondja a résztvevőknek, hogy továbbra is a tervezéssel fognak 
foglalkozni.
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L.6. tevékenység Az óvodapedagógus terve
Célok A tervezés megközelítése a Programalap szerint 

Megismerni, mit tartalmaz az óvodapedagógus terve

Megérteni, mi a tervezés kezdeti lépéseinek szerepe a téma/projekt fejlesztésében

Módszerek Előadás, prezentáció
Időtartam 15 perc
Szükséges erőforrások Prezentáció (14. kép)
Anyag a résztvevők 
számára

M.L.6a. Az óvodapedagógus által kidolgozott téma/projektminta (minden résztvevőnek egy) 
M.L.6b. Utasítás a terv megírásához (minden résztvevőnek egy)

Megvalósítás 1. A vezető kiosztja a résztvevőknek a tervmintát (M.L.6a.). A vezető kihangsúlyoz-
za, hogy a Programalappal összhangban az óvodapedagógus a minta szerint ké-
szíti a tervet, ahogyan azt a 14. kép illusztrálja. A prezentációk és anyag (M.L.6a.) 
segítségével a vezető elmondja a résztvevőknek, hogy mit kell tervezni az adott 
tervforma szerint. Az óvodapedagógus néhány kiindulóötlettel kezdi a tervezést, 
és fokozatosan készíti a tervet. Ez azt jelenti, hogy az egész tervet nem lehet egy-
szerre megírni, mert a terv is alakul a téma/projekt fejlesztése közben. Az óvoda-
pedagógus a tervben feltünteti a terv/projekt címét (amely változhat a téma/pro-
jekt fejlesztése közben, amennyiben megfelelőbb címre találnak), a téma/projekt 
kezdetének és befejezésének dátumát és azt, hogy hogyan indult el ez a téma/projekt. 
(A gyermekek érdeklődése a számukra érdekes esemény, a különböző anyagok 
vagy problémák kutatása iránt, egy témakör a mindennapi életből, amely a gyer-
mekek számára érdekes, anyag vagy tárgy, ami az óvodai környezetben felkeltette a 
gyermekek érdeklődését és kutatásra ösztönzi őket...) Az óvodapedagógus ismeret-
szerzésének forrásai oszlopba be kell vinni a téma/projekt fejlesztése során használt 
forrásokat (a szakirodalom címét, az internetes forrás linkjét). Kiindulóötlet és az 
óvodapedagógus részvételének módja oszlopban az óvodapedagógus fokozatosan 
tervez két vagy három tevékenységet, közülük az egyikre összpontosítva. Az egyik-
nél az óvodapedagógus azt tervezi meg, hogy milyen anyagokat fog a gyerekeknek 
felkínálni, amivel foglalkoznak, és amit több szempontból kikutatnak. A másiknál 
az óvodapedagógus a témához/projekthez kapcsolódó bizonyos tartalmaktól ve-
zérelve tervez: a tevékenységek megszervezését (Milyen módon fognak a gyerme-
kek foglalkozni a témával) és a saját közreműködését tervezi a Programalapban 
meghatározottak alapján. Például az óvodapedagógus tervezheti, hogy a szobá-
ba nagy kartondobozokat visz, és megfigyeli, hogy azokkal hogyan játszanak, mi 
mindenre használják, hogyan kombinálják őket, hogyan mozdítják el őket, milyen 
anyagokkal egészítik ki a dobozokat. A másik esetben az óvodapedagógus azt ter-
vezheti, hogy kibővíti a gyerekek tapasztalatát, és javasolhatja a gyerekeknek, hogy 
próbáljanak a szobában búvóhelyet építeni a dobozokból. Az óvodapedagógus 
ekkor több ötletet is ad a gyerekeknek: hogyan nézhet ki egy búvóhely, mire szol-
gál, ki készít búvóhelyeket, milyen anyagból. Az óvodapedagógusnak nem szük-
séges tervezéskor mind a két dologra fókuszálnia, hanem arra összpontosít, ami 
a gyerekek számára érdekes, aminek szerinte értelme van. (Például a gyermekek 
korától és attól függően, hogyan ítéljük meg azt, hogy mire van szükség ahhoz, 
hogy élményeiket, tapasztalataikat bővíthessük a témával/projekttel kapcsolat-
ban.) A Szükséges anyagok és erőforrások oszlopban az óvodapedagógus termé-
szetes anyagok, strukturált és strukturálatlan anyagok bevitelét tervezi, amelyeket 
a gyermekek kikutathatnak a tevékenységek folyamán, valamint azokat az erőfor-
rásokat, amelyeket még be fog szerezni vagy kölcsön fog venni. A Család és a he-
lyi közösség részvétele oszlopban az óvodapedagógus fokozatosan tervezi a család 
részvételének lehetséges módját, a helyi közösség különböző tagjai részvételének 
lehetséges módját és helyszíneket a helyi közösségben, mint a közös tanulás helyét.  
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1. Miután bemutatja a téma/projektterv formát (mintát) és azt, hogy mit hova kell beje-
gyezni, kiosztja a résztvevőknek az Utasítást a terv megírásához, az M.L.6b. anyagot.

2. A vezető elmondja, hogy közösen megbeszélték, mit kellene tervezni, de mielőtt 
a tervezést megkezdené, az óvodapedagógusnak tudnia kell az okot és az ötletet, 
amelyekből a provokációt, kihívást megvalósítja a téma/projekt indítása érdekében. 
Minden témához/projekthez inspiráló térre van szükség, amely alkalmas a kísérle-
tezésre és provokációra, s amely meglepetést jelent a gyermekeknek, és felkelti az 
érdeklődésüket a kutatás iránt. A provokáció valami új bevitelét jelenti (anyag, tárgy, 
kép, esemény...), ami aktivitásra és kutatásra hívja és ösztönzi a gyermekeket egy új 
problematika kapcsán. Az óvodapedagógus számára fontos, hogy felismerje az ins-
piráló alkalmat, és hogy annak alapján megtervezze a provokációt. Inspiráló alkalom 
lehet egy esemény, amelyet a gyermekek közösen éltek meg együtt vagy a szülőkkel, 
vagy egy tárgy, amit a gyermek az óvodába hozott, és az felkeltette a többiek érdeklő-
dését. Az óvodapedagógus pedig ezek alapján megtervezi a provokációt. Ez azt jelen-
ti, hogy a provokáció mindig abból fakad, hogy figyelmesen hallgatjuk a gyerekeket, 
meg abból, ami érdekli őket, amit ők szeretnének kikutatni. A provokáció tehát min-
dig az óvodapedagógus válaszaként kapcsolódik a gyerekek bizonyos élményeihez, 
korábbi tapasztalataikhoz egy olyan eseményre, amelyben korábban részt vettek, 
vagy érdekeltek benne, és kutatásra, gondolkodásuk elmélyítésére ösztönzi őket.

3. Mivel a provokáció előkészítése mindig kutatással jár, mi is egy kis kutatást fogunk 
végezni.
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L.7. tevékenység Csoportos kutatás
Célok Megérteni, mi a provokáció

Az óvodapedagógus kezdeti tervének kidolgozását megelőző kutatás fontosságának megértése

Módszerek Kutatás
Időtartam 25 perc (10 perc + 15 perc, jelentések)
Szükséges erőforrások A környezet, amelyben a résztvevők vannak 

Prezentáció (15. kép)

Anyag a résztvevők 
számára
Megvalósítás

1. A vezető a résztvevőket 5 csoportra osztja, és utasítja őket, hogy vonuljanak ki a 
képzés helyszínéről, sétáljanak a környezetben, és közben keressenek valamit, amit 
provokációként használhatnának, amire rácsodálkozna a többi résztvevő, és ami 
kutatásra ösztönözné őket. A sétára szánt idő 15 perc.

2. A csoportok röviden ismertetik, hogy mit hoztak, és elmondják, miért gondolják, 
hogy ez provokáció lehet a résztvevők számára. A vezető kihangsúlyozza, hogy a 
provokáció hozzájárul a kérdezősködéshez, valami váratlan meglepetéshez, és a 
tanulásban és a kutatásban való elégedettség érzését idézi elő. Ezért a provokáció 
a tanulás mozgatója.

3. A vezető elmondja, hogy a továbbiakban is a tervezés kezdeti lépéseivel fognak 
foglalkozni a résztvevők, a provokáció példáiból kiindulva, amely provokációkat a 
projektek fejlesztése során használtak az óvodapedagógusok.
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L.8. tevékenység A kezdeti terv kidolgozása
Célok A tervezés gyakorlása a téma/projekt fejlesztésében
Módszerek Előadás, feladatok megoldása
Időtartam 35 perc (előadás 10 perc + feladatok megoldása 25 perc)
Szükséges erőforrások Prezentáció (15. és 16. kép) 

Chart papír (a tervminta rajzolásához), filctollak

Anyag a résztvevők 
számára

M.L.8a. anyag a provokációk példáival a gyakorlatból (minden csoportnak egy)

1. A vezető felszólítja a résztvevőket, hogy alkossanak csoportokat a következő 
szempontok alapján: egy csoportba tömörüljenek a bölcsődében dolgozó óvoda-
pedagógusok, egy külön csoportba az óvodás korú gyerekekkel foglalkozók és egy 
külön csoportba az iskola-előkészítő csoportokban dolgozó óvodapedagógusok. 
Egy csoportnak legfeljebb nyolc tagja lehet. A csoportok különböző provokáció-
példákat fognak kapni, a gyermekek korától függően. A vezető előzőleg ismertette 
a csoportoknak (minden csoportban a korosztálynak megfelelő provokációt) az 
M.L.8a. anyagban feltüntetett provokációpéldákat. A vezető felkéri a résztvevőket, 
hogy ismét nézzék meg az M.L.6a. anyagot, a tervmintát, ami még ki van vetítve. 

2. A vezető emlékezteti a résztvevőket arra, hogy mindenkinél ott van az M.L.6b. 
anyag, az Utasítás a terv kidolgozásához, és hogy ezt az utasítást kell használniuk 
a következő tevékenység alkalmával.

3. A vezető bejelenti, hogy minden csoport egy provokációt kap a gyermekekkel 
megvalósított projektekből, amely provokáció alapján megkezdhetik a terv kidol-
gozását. Egy korosztállyal foglalkozó minden csoport ugyanazt a példát kapja.

4. A vezető elmondja, hogy a példáknál fel van tüntetve az alkalom és a provokáció, 
amelyek alapján meg kell kezdeni a tervezést úgy, hogy (a tervezéssel kapcsolatos 
feladatok a 16. képen láthatóak):

•	 tartalmazza a téma/projekt hozzávetőleges címét
•	 javasolja az ismeretszerzés egy forrását a témához/projekthez kapcsolódóan
•	 4-5 anyagot kell tervezni, amelyet alkalmazni fognak
•	 2 tevékenységet kell tervezni a gyerekekkel
•	 tervezni egy lehetséges módot a család és a helyi közösség bevonására
•	 javasolni egy helyet a helyi közösségben a tanulás helyszíneként.

5. A vezető kiosztja a résztvevőknek a chart papírt, amelyen áthúzzák a tervezési 
űrlapot. Azt követően filctollal írják fel javaslataikat a chart papíron levő tervbe.

6. A vezető körbejárja a csoportokat, és segít a további értelmezésekben.
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L.9. tevékenység Mit terveztünk?
Célok Kezdeti tapasztalatcsere a terv kidolgozásában a résztvevők között

Az óvodapedagógusok gyakorlatból vett terveinek megismerése 

Módszerek Bemutatás és vita
Időtartam 25 perc (20 perc beszámoló + 5 perc az óvodapedagógusok terveinek megszemlélésére)
Szükséges erőforrások
Anyag a résztvevők 
számára

M.L.9. Az óvodapedagógusok gyakorlatból vett tervei (6 példány a bölcsődés tervekből és 6 az 
óvodás tervekből)

Megvalósítás
1. A csoportok bemutatják a saját terveiket. A vezető kommentálja a csoportok javasla-

tait. A tervek eltérőek lesznek az óvodapedagógusoktól és attól függően, hogy a peda-
gógus melyik gyermekcsoporttal dolgozik, és a tanulás színhelye tekintetében is. (Az 
iskola-előkészítő vagy az óvodai csoportokban levő gyermekek többet fognak a helyi 
közösségbe látogatni, és többet fogják használni a jelképes kifejezésmódokat.) A vezető 
emlékeztet arra, hogy a tervezés időigényes és ezért fontos, hogy az óvodapedagógusok 
a kollégáikkal együtt a gyakorlatban dolgozzák ki a terv részleteit.

2. A vezető az óvodapedagógus tervének egy példányát osztja ki minden csoportnak, fi-
gyelembe véve a csoportjukban levő gyermekek korosztályát. A bölcsődében dolgozó 
óvodapedagógusok az 1-3 évesek korcsoportjának tervét, a többiek pedig a 4-7 évesek 
korcsoportjának szánt tervet.

3. A résztvevők megtekintik a terveket, azzal, hogy a vezető kihangsúlyozza, hogy a kép-
zés után tüzetesebben is áttanulmányozhatják azokat. 
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M téma: Az óvodapedagógus stratégiája: A program közös fejlesztése

M.1. tevékenység A program közös fejlesztése
Célok Az óvodapedagógus részvételének megértése a gyermekekkel megvalósított közös 

tevékenységekben

Módszerek Előadás
Időtartam 15 perc
Szükséges erőforrások Prezentáció (17–21. kép)
Anyag a résztvevők 
számára
Megvalósítás 1. A vezető bemutatja a 17. képet, és ismerteti, hogy ezután az óvodapedagógus stra-

tégiájával fognak foglalkozni. Elmondja, hogy A felrepülés évei programalap nagy 
hangsúlyt fektet az óvodapedagógusok gyermekekkel megvalósított közös tevé-
kenységére. Az óvodapedagógus oly módon vesz részt a közös tevékenységekben, 
hogy bátorítja a gyerekeket a kezdeményezéseikben, konzultál a gyermekekkel, a 
saját cselekedeteivel példát mutat, támogatja és bővíti a gyermekek tevékenységét 
és a tanulást (18. kép). A képzés alkalmával kitérünk az óvodapedagógus néhány 
szerepére, mint amilyen a bátorítás, konzultálás, példamutatás..., a többiről tü-
zetesebben fognak olvasni a Programalapban, és újraértékelik a saját gyakorlati 
tevékenységeik során, amikor megkezdik a program fejlesztését az óvodában. A 
Programalapban megtalálják az óvodapedagógusok tevékenységének bölcsődére 
vonatkozó konkrétumait is.

2. Az óvodapedagógus bátorítja a gyermekek kezdeményezéseit (19. kép), figyelmet 
szentel a gyermekek ötleteinek és érdeklődésüknek a kutatás iránt. Arra ösztönzi a 
gyermekeket, hogy ötleteiket fejlesszék és ellenőrizzék, hogy kisebb csoportokban 
tevékenykedjenek, és beszéljék meg, mit hogyan fognak tenni; biztosítja a gye-
rekek számára a választás lehetőségét, bátorítja őket, hogy képzelődjenek és ál-
modozzanak. Megfigyelhették ezeket a szerepeket a projektpéldákban, amelyeket 
bemutattunk (20. kép).

3. Az óvodapedagógusnak a gyermekekkel való konzultálása annyit jelent, mint 
meghallgatni a gyermekeket, megtudni, mi az, ami érdekli őket, mivel szeretnének 
az óvodában foglalkozni, hogyan érzik magukat a kortársaikkal és a felnőttekkel 
a közös tevékenységekben, hogy azután az óvodapedagógus ezek alapján keresse 
az utakat, cselekedjen annak érdekében, hogy a gyerekek úgy érezzék, elfogadják, 
megbecsülik őket, és az óvodai közösséghez tartoznak. Ezen feladat, a gyerme-
kekkel folytatott konzultáció megvalósítása az óvodapedagógus külön képzését 
igényli, de a gyakorlatban szerzett tapasztalat is jelentős, ami A felrepülés évei 
programalapban kiemelt értékként van hangsúlyozva a program fejlesztésében. A 
konzultáció a gyermekek számára elfogadható módon kell hogy történjen, a gyer-
mek kifejezésmódjával összhangban, rajzok, képek, különféle túrák segítségével 
az óvoda területén. Ez nem azt jelenti, hogy az óvodapedagógus azt fogja csinálni, 
amit a gyermekek mondanak neki, hanem azt, hogy szakemberként átgondolja, 
mit üzen a gyermek, keresni fogja a válasz módját a tér megváltoztatásával vagy 
a gyermek bevonásával a tevékenységbe. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, 
hogy az óvodapedagógus a saját verbális és nem verbális üzeneteivel többet tud 
közölni, mint amikor csupán elmond valamit (21. kép). A gyermekek érzékenyen 
reagálnak cselekedeteinkre, a hozzájuk és másokhoz való viszonyulásunkra egy 
konkrét helyzetben. Ezért hangsúlyozzuk, hogy az óvodapedagógusnak mélyen 
etikusnak (erkölcsösnek) kell lennie; hogy kutató legyen, ha azt akarja, hogy a 
gyermekek is ilyenek legyenek. Ahogy a játékkal kapcsolatos példákban is láthat-
tuk, ha az óvodapedagógus a kutatás alatt a projekt megvalósítása folyamán nem 
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1. játszik a gyermekekkel, ha nem érdeklődik, és nem örül a felfedezésnek vagy a közös 
játéknak, az sem valószínű, hogy kihívást fog jelenteni a gyerekek számára az adott 
tevékenység. A felrepülés éveiben az óvodapedagógus úgy szerepel, mint a közös 
tevékenységek résztvevője, aki az élvezetet és az új iránti nyitottságot, a felfedezés 
örömét, a tisztelet, megértés és együttműködés kapcsolatát, valamint a kockázatvál-
lalási hajlandóságot modellezi (Programalap, 53–54. oldal).

2. A folytatásban részletesebben fogunk foglalkozni az óvodapedagógus gyermekek 
tevékenységét és tanulását támogató, bővítő tevékenységével.
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M.2. tevékenység Támogatás és bővítés

Célok A támogatás és a bővítés lényegének és a bővülő gyermeki kezdeményezés kapcsolatának megértése
Módszerek Feladat megoldása a csoporton belül
Időtartam 50 perc
Szükséges erőforrások Prezentáció (22. kép) 

Pannó a Támogatás és a Bővítés felirattal (a vezető készíti elő)

Programalap, 54–55. oldal

Anyag a résztvevők 
számára

M.M.2. kártyák: Támogatás és Bővítés (minden csoportnak egy)

Megvalósítás 1. A vezető 6 csoportra osztja a résztvevőket, és utasítja őket, hogy a Programalap 54–55. 
oldalán mindenki olvassa el magában a Támogatás és a Bővítés szövegrészt. A vezető 
előzőleg kivág egy-egy lapot a feladatokkal az M.M.2. anyagból minden csoport részé-
re. Az olvasásra szánt idő 10 perc.

2. Minden csoport egy lapot kap a gyakorlati helyzet 4 példájával. A példák mindegyiké-
nél meg kell határozniuk, hogy támogatásról, illetve bővítésről van-e szó. Végül el kell 
különíteniük azokat a helyzeteket, amelyek a támogatásról és a bővítésről szólnak. A 
példák elkülönítésére 10 perc áll rendelkezésükre.

3. A vezető bemutatja a 22. képet, és felkéri a csoportokat, hogy számoljanak be arról, 
mely példákat különítették el, és jelzi, magyarázza, hogy azok miért a támogatás, illet-
ve a bővítés példái. Az első példa a támogatás példája – szükség esetén a vezető segít. 
A második példa a bővítés példája, amelyben az óvodapedagógus a saját részvételével 
bővíti a játékot.

4. A csoportok azokkal a példákkal foglalkoznak, amelyekről azt állapították meg, hogy 
nem a támogatásról, illetve a bővítésről szólnak. Ezeket a példákat úgy kell átformálni-
uk, hogy támogatásról és bővítésről szóljanak. A megoldásokat az egyes és kettes szá-
mú (példák lejegyzésére szánt) papírra írják. A csoportoknak 15 percnyi idejük van 
a példák átdolgozására. Amíg a csoportok dolgoznak, a vezető előkészíti a pannót a 
Támogatás és a Bővítés felirattal. (Nagybetűkkel írja fel a pannóra.)

5. A csoportok felragasztják a Támogatás és Bővítés pannóra a megoldásaikat.
6. A résztvevők megtekintik a pannón látható különböző megoldásokat. A vezető el-

mondja, hogy a megoldások lehetnek különbözőek, és ezt az állítását két példával il-
lusztrálja a kiragasztott megoldások közül választva.

7. A vezető kihangsúlyozza, hogy fontos tudatában lenni annak, hogy a támogatás alkal-
mával az óvodapedagógus arra ösztönzi a gyermeket, hogy egy adott tudás- vagy kész-
ségszint fölé lépjen, azzal, hogy segítséget nyújt a gyermeknek, ha arra szüksége van; 
segíti a gyermeket, hogy azokra a tevékenységekre összpontosítsa a figyelmét, amelyek 
a gyermek számára értelmesek és jelentősek, felfigyel arra, hogy mi érdekli a gyerme-
ket, védelmet nyújt a túlzott késztetéstől, hasznos utasításokat ad, megbízhatóan és ész-
revétlenül vesz részt a tevékenységben, üzenetet sugároz a gyermekek felé, hogy bízik 
a képességeikben. A bővítés lényege pedig az, hogy az óvodapedagógus a gyermek ta-
pasztalatát, ismereteit, készségeit bővíti saját részvételével vagy különféle anyagok bevi-
telével, más gyermekek és felnőttek bevonásával, illetve azáltal, hogy új élményt nyújt a 
gyermeknek, amely kapcsolódik ahhoz, ami iránt a gyermek jelenleg elkötelezett.

8. A vezető kiemeli, fontos, hogy az óvodapedagógusok folyamatosan gondolkozzanak a 
támogatás/bővítés módjairól, s átgondolják cselekedeteiket a gyerekekkel kapcsolatos 
konkrét helyzetekben.

9. A feldolgozott projektpéldákból tapasztalhatták, hogy az óvodapedagógusok különbö-
ző módon valósították meg a támogatást/bővítést a projektekben.

10. A vezető elmondja a résztvevőknek, hogy a képzés folytatásában a dokumentálással 
fognak foglalkozni, azzal, hogyan kell végezniük a projekt dokumentálását A felrepülés 
évei programalap alapján.
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N téma: Az óvodapedagógus stratégiája: Követés dokumentálással

N.1. tevékenység A dokumentálás célja
Célok A dokumentálás céljának megértése a programban

A dokumentálás funkciójának és módjának megismerése a valós programban

Módszerek Feladat megoldása, beszámoló
Időtartam 30 perc (20 perc feladatmegoldás + 10 perc beszámoló)
Szükséges erőforrások Három N.1. pannó az Elmélkedés és Csere feliratokkal

Tervezés (a vezető készíti elő)

Prezentáció (23–26. kép) 

Anyag a résztvevők 
számára

M.N.1. Feladatkártya (1)

Megvalósítás
1. A vezető az óvodapedagógus stratégiáiról szóló kép alapján elmondja, hogy ed-

dig a program közös fejlesztésével foglalkoztak, és most a nyomon követés doku-
mentálással stratégiához érkeztek el.

2. A vezető előzőleg kivágja az M.N.1. anyagból a feladatot minden csoport részére, 
és 6 csoportra osztja a résztvevőket. Kiosztja a feladatkártyákat, és felszólítja a 
résztvevőket, hogy a csoporton belül olvassák el a feladat szövegét, és a matricákra 
írják fel az okokat (egy matricára egy okot), hogy miért dokumentálnak a kártyá-
jukra feljegyzett élethelyzetben. Amíg a csoportok dolgoznak, a vezető három 
pannót készít, amelyekre felírja az Elmélkedés, Csere, Tervezés címeket.

3. A vezető felkéri a résztvevőket, hogy a három pannón rendezzék el matricáikat 
(Elmélkedés, Tervezés, Csere) annak alapján, hogy mi van a matricára felírva.

4. A vezető emlékezteti a résztvevőket arra, hogy dokumentálással mindenhol 
találkozunk, sokszor tudattalanul történik a dokumentálás: fényképezünk a lako-
dalomban, jegyzetet írunk a bevásárláshoz, fiatalkorunkban naplót vezettünk, em-
léktárgyakat gyűjtünk, posztolunk a Facebookon. Könnyen érthető, mi az ilyen és 
minden más dokumentálás célja: dokumentálunk, mert értelmét látjuk. A doku-
mentálásnak a programban is értelme van: a dokumentált anyag cseréje a program 
többi résztvevőjével önreflexió a program fejlesztésében, reflexió a kollégákkal, 
gyermekekkel, szülőkkel és a többi résztvevővel, tervezés és a program fejlesztése.

5. A vezető bemutatja a 23. képet, és elmondja a résztvevőknek, hogy ezt követően 
a dokumentálás stratégiájával fognak foglalkozni, a program dokumentálásának 
funkcióival és módjaival (24. és 25. kép).

6. A Programalap szerint a dokumentálás felöleli a program fejlesztésének követését 
a téma/projekt portfólión keresztül, valamint a gyermek tanulásának, fejlődésének 
nyomon követését a gyermekportfólión keresztül. A vezető a prezentáció 
segítségével (26. kép) ismerteti, hogy a téma/projekt portfólió (a Programalap sze-
rint) tartalmazza az óvodapedagógus tervét (amelyről már volt szó) meg a téma/
projektmeséket. A vezető bejelenti, hogy azzal, amit a téma/projekt portfólió tar-
talmaz (a tervezéssel és a projekttörténetekkel), a résztvevők a képzésen fognak 
foglalkozni, a gyermekportfólióval pedig online képzés keretében. A vezető el-
mondja, hogy az óvodapedagógus a projekt/téma fejlesztése közben fényképekkel 
dokumentál, jegyzeteket, kezdeti pannót és folyamatot ábrázoló pannót készít, 
paneleket és installációkat a térben (27. kép).

7. Fényképekkel és/vagy jegyzetekkel az óvodapedagógus dokumentálja a helyzete-
ket, például a szülők, más felnőttek és gyermekek részvételét a helyi közösségből, a 
gyermekek tevékenységeit, a gyermekek közös alkotásait, a térbeli változtatásokat, 
a pannókat, a paneleket, az óvoda körüli térséget, amelyben a gyermekek kutatnak, 
az új anyagokat, amelyeket a gyermekeknek adtak, hogy ismerkedjenek azokkal.
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N.2. tevékenység Dokumentálás: pannók, panelek, installációk
Célok A dokumentálás funkciójának és módjának megértése a kezdő és a folyamatot ábrázoló pannón, 

panelen és installáción keresztül

Módszerek Előadás
Időtartam 10 perc
Szükséges erőforrások Prezentáció (27–35. kép)
Anyag a résztvevők 
számára

Programalap 
M.N.2. Tematikus/projektpannók (minden résztvevőnek)

Megvalósítás
1. A vezető képek segítségével mutatja be a résztvevőknek, milyen módon készíthetnek 

pannókat, amelyeket a csoportszobában, illetve a közös helyiségekben helyezhetnek el.
2. A vezető a résztvevőknek kiosztja a Tematikus/projektpannók című (M.N.2.) anyagot. 

A résztvevők a vezető előadását a kiosztott anyag segítségével követik. A vezető a pre-
zentáció bemutatása során ismerteti a résztvevőkkel a kezdő és a folyamatot ábrázoló 
pannó tartalmát. A kezdő pannó a kiinduló ötletet mutatja be és a gyermekek tevékeny-
ségét a téma/projekt kezdetén, és fényképeket, vázlatzajzokat, térképeket tartalmazhat, 
felszólítást a szülők részére, hogy kapcsolódjanak be a téma/projekt megvalósításába, 
a témához/projekthez kapcsolódó tevékenységek bejelentését. A folyamatot ábrázoló 
pannó bemutatja a különböző helyzeteket, a gyermekek tevékenységeit a téma/projekt 
megvalósítása közben, s tartalmazhat fényképeket a kutatás helyszíneiről, a felnőttek és 
gyermekek közös tevékenységeit ábrázoló fényképeket, rajzokat, ábrákat, grafikonokat, 
térképeket...
A pannó „láthatóvá” teszi a tanulás folyamatát, ezért legyen abban a helyiségben, 
amelyben a gyermekek tartózkodnak. A panelek a fal részei, amelyekre kiállítjuk a pro-
jekt termékeit (vázrajzok, fényképek, a gyermekek és a felnőttek jegyzetei). Az installá-
ciók a téma/projekt termékei vagy a téma/projekt megvalósítása folyamatának részei, 
különböző figurák a térben, amelyeket az óvodapedagógusok, a szülők, a gyermekek 
szerkesztenek meg.

3. A vezető kifejti, hogy a pannók, a panelek és az installációk mindig a gyermekek és az 
óvodapedagógusok közös munkájának az eredményei.

4. A vezető kiemeli, hogy az óvodapedagógus a téma/projekt megvalósítása közben ké-
szült fényképek, jegyzetek, pannók, panelek, installációk segítségével írja meg a téma/
projekt történetét.

5. A vezető tájékoztatja a résztvevőket arról, hogy a folytatásban a téma/projekttörténettel 
fognak foglalkozni.
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N.3. tevékenység A téma/projekttörténet
Célok Megérteni a dokumentálás módját és funkcióját a téma/projekttörténet bevonásával

A téma/projekttörténet szerkezetének megismerése 

Az elemzés eszközeinek, a matricáknak a használatára való buzdítás a megírt projekttörténet 
értékelésében 

Módszerek Előadás, elemzés
Időtartam 60 perc (előadás 5 perc + a projekttörténet olvasása 15 perc + elemzés 25 perc + vita 15 perc) 
Szükséges erőforrások Prezentáció (36. kép)
Anyag a résztvevők 
számára

M.N.3a. Az Afrika című projekttörténet (minden csoportnak egy, a vezető visszaveszi a résztvevők-
től a képzés végén!)

M.N.3b. A történet elemzéséhez szükséges matrica (minden csoportnak egy)

M.N.3c. Mit tartalmaz a téma/projekttörténet (minden résztvevőnek egy)

M.N.3d. Hogyan kell megírni a téma/projekttörténetet (minden résztvevőnek egy)

Megvalósítás 1. A vezető nyomatékosítja, hogy a téma/projekttörténet egy téma/projekt fejlesztésének 
a narratív lejegyzése. A projekttörténetet az óvodapedagógus jegyzi le, és arról szól, 
hogyan kezdődött a téma/projekt, hogyan fejlődött tovább és hogyan végződött; a tör-
ténetet fényképekkel, jegyzetekkel és a résztvevők nyilatkozataival kell alátámasztani. A 
36. kép felhasználásával a vezető ismerteti a téma/projekttörténet szerkezetét.

2. A vezető kiosztja a csoportoknak az Afrika című projekttörténetet (M.N.3a.), csopor-
tonként egyet, és felkéri a résztvevőket, hogy a csoportjukban együtt olvassák el a tör-
ténetet. Az olvasásra szánt idő 15 perc.

3. A vezető kiosztja a csoportoknak az elemzésre szolgáló matricákat (az M.N.3b. anya-
got), és felkéri a résztvevőket, hogy a csoporton belül közösen elemezzék a történetet. 
Az elemzésre 25 perc áll rendelkezésükre.

4. Miután a csoportok elvégzik a feladatot, a vezető elmondja, hogy a történet mindig 
hitelesen tükrözi, hogyan kezdődött, fejlődött és végződött a projekt, hogyan kutat-
tak a gyermekek, ezért egy projekt sohasem ismételhető meg teljesen. Minden történet 
egyedi, minden óvodapedagógus sajátos módon írja a történetet. A vezető elmondja 
még, hogy a tevékenység célja az volt, hogy a résztvevők megtapasztalják, mit tartal-
maz a projekttörténet, milyen részekből kell állnia. A vezető kiemeli, hogy az elemzésre 
szolgáló matrica segít az óvodapedagógusnak abban, hogy értékelni tudja a lejegyzett 
történetet minőségi és szerkezeti szempontból is.

5. A vezető kihangsúlyozza, hogy a projekttörténet – mint pedagógiai dokumentáció 
– nem teljesen szabad írásforma, meg kell felelnie bizonyos kritériumoknak, ezért a 
történetnek meghatározott szerkezete és kerete van. A projekttörténet írása nem egy-
szerű, nem is lehet első alkalommal tökéletes történetet írni, ez egy tanulási folyamat, 
amelyben a Mit tartalmaz a téma/projekttörténet (M.N.3c.) és a Hogyan kell megírni 
a téma/projekttörténetet (M.N.3d.) anyagok segíthetnek, majd kiosztja az anyagot a 
résztvevőknek.



57

N.4. tevékenység A leggyakoribb dilemmák és kérdések
Célok A leggyakoribb dilemmák megvitatása a gyakorlatban és a program fejlesztésében 
Módszerek A vezető előadása
Időtartam 30 perc
Szükséges erőforrások Prezentáció (37. kép)

Programalap

Anyag a résztvevők 
számára

M.N.4. A leggyakoribb dilemmák és kérdések (minden résztvevőnek)

Megvalósítás 1. A vezető a prezentáció segítségével bemutatja a résztvevőknek az óvodapedagógusok 
leggyakrabban felmerülő dilemmáit és kérdéseit a program fejlesztése során.

2. A vezető kihangsúlyozza, hogy nagyon fontos, hogy az óvodapedagógusok folyamato-
san átgondolják, módosítsák a gyakorlatukat, átgondolják a gyermekekhez, az óvodá-
hoz, a programhoz való viszonyulásukat, elemezzék, milyen a korábbi gyakorlathoz és 
az új program szerinti gyakorlathoz való viszonyulásuk.

A vezető kiemeli, hogy a reflexió nem azt jelenti, hogy egy kérdéssel önmagában fog-
lalkozunk, hanem azt, hogy összefüggésbe hozzuk azzal, ami éppen történik – kapcso-
latépítést egy konkrét helyzet, a gondolkodás és a változást előidéző cselekvés között.

3. A vezető kiosztja az M.N.4. anyagot a résztvevőknek, amelyben a téma/projekt fejlesz-
tésével kapcsolatos leggyakoribb kérdések és dilemmák vannak felvázolva.

N.5. tevékenység További lépések
Célok Tájékoztatás és az elkövetkező tevékenységek megbeszélése
Módszerek
Időtartam 30 perc
Szükséges erőforrások
Anyag a résztvevők 
számára
Megvalósítás

A vezető a résztvevőkkel az online képzés megvalósításáról beszélget, tájékoztatja őket a mentori 
támogatásról és annak megvalósításáról.
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N.6. tevékenység Mondj rólam valami szépet!
Célok A résztvevők együttműködésének és kölcsönös támogatásának az erősítése

A szakmai kompetencia erősítése 

Módszerek Motiváló tevékenység
Időtartam 20 perc
Szükséges erőforrások
Anyag a résztvevők 
számára
Megvalósítás 1. A résztvevők háromtagú csoportokba tömörülnek. A vezető utasítja őket, hogy a széke-

ket úgy rendezzék, hogy a csoporton belüli pár egymással szemben üljön, a harmadik 
tag pedig előttük háttal ül. A pár azt a feladatot kapja, hogy 3 percen át valami szépet 
mondjon az előttük ülő harmadik tagról. 3 perc után helyet cserélnek a csoporton belül 
és a háttal ülőről mondanak szépeket, majd ismét helyet cserélnek, és végül mindenki 
valami szépet hall magáról. 

2. A vezető megkérdezi a résztvevőket, hogyan érzik magukat, és amennyiben félelmeik 
voltak az új Programalap szerinti munka miatt, most hallhatták, hogy rengeteg erőssé-
gük van, amire támaszkodhatnak, és hogy számíthatnak mások támogatására.

N.7. tevékenység Zárótevékenység
Célok A képzés értékelése
Módszerek
Időtartam 15 perc
Szükséges erőforrások M.N.7. Értékelőlap

ZUOV Értékelőlap

Anyag a résztvevők 
számára

Értékelőlap a képzés értékeléséhez

Megvalósítás A résztvevők értékelik A felrepülés évei programalap alkalmazására szervezett képzést.

Pedagógiai és Andragógiai Intézet
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anyagok
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M.A.1. Napirend
 

Képzés – a felrepülés évei programalap 
 
Dátum:                               Helység:

 
napirend

  

1. nap – dátum 
Időtartam Téma 
9.00–10.30 Bemutatkozás és ismerkedés

Mi a program? 
A programalap struktúrája

10.30–11.00 Kávészünet
11.00–12.30 
 

Milyennek látom a gyermeket a programalapban?
Gyermekkép – felülnézetből 

12.30–13.30 Ebédszünet
13.30–15.00 Milyen óvodát szeretnénk? 

15.00–15.30 Kávészünet
15.30–17.00 Milyen iskoláskor előtti nevelést és oktatást szeretnénk?

 

2. nap – dátum 
Időtartam Téma 
9.00–10.35 A célom

A programalap általános céljai 
A gyermekjólét támogatása

10.35–11.00 Kávészünet
11.00–12.30 Viszonyok: a nevelés és oktatás vetületei

12.30–13.30 Ebédszünet
13.30–15.00 Mi a cselekvés?

Játék 

15.00–15.30 Kávészünet
15.30–17.00 
 

Az óvodám és a közösség
Az óvodám és a család

 Támogass!
A képzés értékelése
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M.a.2. Találj meg!

Találj meg! 
 
 
 

Találjon olyan személyt...,   írja fel a nevét 
 
 
aki koránkelő    ……………………………………………………………………

 
aki szépen énekel                                        ……………………………………………………………………  
 
 
aki szeret főzni                                                   ……………………………………………………………………

  
aki tíz évnél hosszabb munkakorral rendelkezik            ……………………………………………………………………

 
aki teljesen ismeretlen                                      ……………………………………………………………………

  
akinek egy gyermeke van                                                        ……………………………………………………………………
 
 
akinek M  betűvel kezdődik a neve                                      ……………………………………………………………………

  
aki a szülőhelyén dolgozik                                     ……………………………………………………………………

  
akinek ugyanaz a keresztneve, mint Önnek                      ……………………………………………………………………

 
aki nem szereti az édességet                                                   ……………………………………………………………………
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Egyedi és
teljes lény

Minden gyermek olyan személy, akinek

egyedi képességei és egyenlő jogai vannak ahhoz, hogy az egyediségét 

elismerjék és tiszteljék. A gyermek egész lényével reagál, intellektuális,

érzelmi, szenzomotoros,

szociális és beszédfejlődése

kölcsönösen feltételes.

M.B.1. gyermekképek
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Kompetens és
adottságokban

gazdag

A gyermeknek nem csupán szükségletei vannak, hanem azokkal a képességekkel 

és fejlesztő kapacitásokkal rendelkezik, amelyek őt kompetens résztvevővé teszik 

a tanulás és a fejlődés folyamatában. A gyermek kompetenciája nem olyan valami, 

amivel önmagában rendelkezik,

és nem lezárt állapot, hanem

a felnőttekkel és társaikkal való

kapcsolataikon keresztül épül fel, és e

kapcsolat minőségétől függ, hogy mennyire

bátorító és támogató. Ahhoz, hogy a gyermek kifejtse

adottságait, megfelelő gondoskodással, támogató környezettel

és kapcsolatokkal kell rendelkeznie,   és mentesülnie kell az elhanyagolás 

és bántalmazás minden formájától.

M.B.1. gyermekképek
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A kortársak és
felnőttek

közösségének
aktív

résztvevője
A gyermek szociális lény, természetes, hogy a kortársakkal és a felnőttekkel való 

kapcsolatára összpontosít. Aktív résztvevője a

társadalmi  folyamatoknak a

családban, az óvodában és

a közösségben, valamint részvételével

hozzájárul a közösség formálásához.

M.B.1. gyermekképek
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A tanulásra
összpontosít

A gyermeknek veleszületett motivációja van a tanulásra és arra, hogy ismereteket 

szerezzen. születése napjától arra törekszik, hogy megértse az őt körülvevő világot, 

és hogy azt elsajátítsa. A  tanulás a tudás építésének folyamata a kortársakkal és a 

felnőttekkel együtt, olyan helyzetekben, amelyek jelentősek a gyermek számára, és 

amelyeknek értelmét látja.

A gyermekek integrált módon tanul-

nak: fizikai, érzelmi, szociális, nyelvi,

érzékszervi, intellektuális tanulásuk

összekapcsolódik és egyidejűleg zajlik.

M.B.1. gyermekképek
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Kreatív

A gyermekben megvan az a kreatív adottság, hogy sokféleképpen kifejezze

magát és a világról alkotott felfogását, hogy alkotó módon összekapcsolja

tapasztalatainak különböző dimenzióit, átdolgozza ötleteit és tapasztalatait.

A gyermek különböző kifejezési módokat használ, amelyek egyformán 

értékesek az érzések,

ötletek, gondolatok,

értékek és hiedelmek

kifejezésére, megértésére és cseréjére.

M.B.1. gyermekképek
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Játszó lény

A játék a gyermek külvilággal való kapcsolatának természetes módja,

amelyen keresztül megtapasztalja, kibővíti és átdolgozza tapasztalatait,

formálja önmagát és a világot, tudást épít önmagáról és a világról, fejleszti

a nyitottság, a rugalmasság és a kreativitás képességét, amely minden

tanulás és fejlődés   alapja.

A gyermek nem tanítással tanul,

hanem olyan helyzetekben és

tevékenységekben, amelyek a játék

mintájára épülnek – az önkéntesség,

kezdeményezőkészség, dinamizmus, tárgyalás, elkötelezettség,

nyitottság, kérdezősködés mintájára.

M.B.1. gyermekképek
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M.B.2. anyag      

Beillesztés

nem értem

Tudom

Többet 
szeretnék 
tudni róla

pedagógiai és Andragógiai Intézet
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M.C.2. az óvoda képe

A valós
nevelési-oktatási

program tere

a programalap és a nevelő-oktató munka közvetlen programja (valós 

program) közötti kapcsolat megkülönböztetésén és megértésén ala-

pul. A programalap dokumentum  meghatározza azt a koncepciót, 

amelyre a valós programnak alapulnia kell, és részletezi a koncepció 

alkalmazásának folyamatát. A valós program az oktatási gyakorlat 

valós kontextusában jön létre és épül fel. Nem lehet előre megírt do-

kumentum, hanem minden résztvevő közös részvételével épül fel, az 

óvodai, a családi és a helyi közösség kultúrája, valamint a tágabb tár-

sadalmi kontextus, a pedagógusok tervezett és átgondolt cselekvése, 

a programalap koncepcionális alapjain formálódik.
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a közös élettér
ahol a gyermekek tanulásának, fejlődésének támogatása a gyermekek és felnőttek közös részvételével valósul meg, mint hiteles 
emberi kapcsolatok és összetartozás a számukra értelmes helyzetekben, eseményekben, tevékenységekben. Az óvodai nevelési 
gyakorlat a gyermekek és a felnőttek közös tanulásának folyamata, amelyen keresztül a felnőttek és a gyerekek közösen építik 
fel ismereteiket önmagukról és a világról, nem pedig előre megtervezett egyéni tevékenységek és külön tanítási tartalmak – a 
„gyermekek számára előírt program alkalmazásával”.

 

M.C.2. az óvoda képe

A közös
élettér

ahol a gyermekek tanulásának, fejlődésének támogatása a gyerme-

kek és felnőttek közös részvételével valósul meg, mint hiteles emberi 

kapcsolatok és összetartozás a számukra értelmes helyzetekben, ese-

ményekben, tevékenységekben. Az óvodai nevelési gyakorlat a gyer-

mekek és a felnőttek közös tanulásának folyamata, amelyen keresztül 

a felnőttek és a gyerekek közösen építik fel ismereteiket önmagukról 

és a világról, nem pedig előre megtervezett egyéni tevékenységek és 

külön tanítási tartalmak – a „gyermekek számára előírt program al-

kalmazásával”.
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M.C.2. az óvoda képe

A demokratikus
és befogadó (inkluzív)

gyakorlat tere
Minden gyermek oktatáshoz való jogának tiszteletben tartása olyan 

inkluzív óvodai gyakorlat révén, amely tiszteletben tartja a nemi, 

kulturális, egészségügyi és minden más sokféleséget, fejleszti a diszk-

rimináció iránti érzékenységet (nemi, kulturális, társadalmi, nemze-

ti...), és kiemelt figyelmet fordít  a veszélyeztetett csoportból szárma-

zó gyerekek befogadására. 

A gyermekek oktatásban való aktív részvételhez való jogának tisz-

teletben tartása a gyermek jólétére való összpontosítás és az óvoda 

életében való potenciális és aktív részvételének támogatása révén.

partnerség a családdal, felismerve a szülők és a család elsődleges sze-

repét és fontosságát a kisgyermekkori nevelésben.

Kapcsolat a helyi közösséggel, a gyermekek helyi közösségben való 

részvételének különböző módjai és a helyi közösség részvétele az 

óvodai gyakorlatban.

A gyermek polgári jogainak gyakorlása a  közösség társadalmi és 

kulturális életében való teljes körű részvételével.
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M.C.2. az óvoda képe

A folyamatos
változás, tanulás  
és fejlődés tere

Kapcsolatok kialakítása az oktatók, a szakmai munkatársak és az ösz-

szes többi alkalmazott között a bizalom, tisztelet, csere és kölcsönös 

támogatás alapján.

Reflexív gyakorlati szemlélet kialakítása az elméleti és a saját kiindu-

lópontok és a saját gyakorlat folyamatos újravizsgálásával a kollégák-

kal, családdal és gyermekekkel folytatott párbeszédben. A gyakorlati 

szakemberek közös kutatásának kezdeményezése a gyakorlatukra 

vonatkozó kérdésekben, programfejlesztési funkcióban a program-

alap koncepciójával összhangban. szakmai fejlesztés, amely a gya-

korlati szakembereket kutatásra és kritikai felülvizsgálatra képezi  

a reflexív gyakorlat fejlesztésének irányába. Kapcsolatteremtés más 

óvodákkal, kutató- és alapfokú oktatási intézményekkel, közös ku-

tatás által.
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Skálák

 az óvodám gyakorlata a Programalapban meghatározott óvoda

gyakorlatának képeivel szemben 

A demokratikus és befogadó (inkluzív) gyakorlat helye
 
 

A kontextuális gyakorlat helye
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A reflexív gyakorlat helye
 
 

A közös élettér
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Olvassák el és mutassák be a következő részt  a programalapból:  
Milyen iskoláskor előtti nevelést és oktatást szeretnénk?
Az Ön által megszólított szerep: gyermekek 
Kihez szól Ön: mindenkihez a környezetemben 
Válasszon formát: dal, levél, képregény, poszter, tévéfellépés, szavalat... 

   ---------------------------------------------------------------------------- 

 
Olvassák el és mutassák be a következő részt  a programalapból:  
Milyen iskoláskor előtti nevelést és oktatást szeretnénk? 
Az Ön által megszólított szerep: az óvodás gyermekek szülei 
Kihez szól Ön: az alkalmazottakhoz az óvodában
Válasszon formát: dal, levél, képregény, poszter, tévéfellépés, szavalat...

   ---------------------------------------------------------------------------- 

Olvassák el és mutassák be a következő részt a programalapból:  
Milyen iskoláskor előtti  nevelést és oktatást szeretnénk? 
Az Ön által megszólított szerep: az óvodapedagógusok
Kihez szól Ön: a miniszterhez
Válasszon formát: dal, levél, képregény, poszter, tévéfellépés, szavalat... 
 

     ------------------------------------------------------------------------------ 

 
Olvassák el és mutassák be a következő részt  a programalapból:  
Milyen iskoláskor előtti  nevelést és oktatást szeretnénk? 
Az Ön által megszólított szerep: a város/község oktatási és gyermekvédelmi titkára
Kihez szól Ön: a községi képviselő-testület tanácsnokaihoz
Válasszon formát: dal, levél, képregény, poszter, tévéfellépés, szavalat... 

     ------------------------------------------------------------------------------ 

 
Olvassák el és mutassák be a következő részt a programalapból:  
Milyen iskoláskor előtti nevelést és oktatást szeretnénk? 
Az Ön által megszólított szerep: újságíró
Kihez szól Ön: a nyilvánossághoz
Válasszon formát: interjú, riport, tévéhíradó









M.D.1 Milyen iskoláskor előtti nevelést és oktatást szeretnénk?
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M.E.2. az iskoláskor előtti nevelés és oktatás általános céljai

a Programalap általános célkitűzéseinek elemzési formája

Kire vonatkoznak

az általános célok?

Mely általános cél tetszik Önnek 

a legjobban?
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M.E.4a. Tevékenységtörténet – Hóvirág
 

a tavasz hírnöke

 
Egy óvodában, a középső csoportban szabadaktivitás idején Mária óvónő az asztalnál ül és 
jegyzetel. Néhány kislány a babasarokban játszik, néhányan a fodrászsarokban, néhány kis-
lány a babákat sétáltatja. A fi úk többsége az építősarokban tevékenykedik, két fi ú végigrohan 
a szobán. 
Mária óvónő felemeli tekintetét, s így szól a fi úkhoz: „Misi és zoli, ne futkározzatok, azt akar-
játok, hogy a kicsikhez küldjelek benneteket?” Majd feláll, tapsol és a gyermekekhez fordul: 
„Gyertek gyorsan, rakodjatok össze a szobában, most valami mással fogunk foglalkozni.” 
Anna megkérdezi: „Óvó néni, játszhatnánk még egy kicsit?” „Majd ebéd után.” A gyermekek 
visszarakják a játékokat a polcra. Az óvónő felszólítja őket, hogy üljenek körbe a szoba kö-
zepén. Ő is hozza a székét, és a gyermekek elé ül. A gyerekek leültek, néhányan tülekednek 

még, a helyért küzdenek. Robi kiveszi a zsebéből a képecskéjét, hogy megmutassa Attilának. „Robi, ugye mondtuk, hogy a saját 
dolgainkat a szekrényben kell hagynunk? Kérlek, tartsd be ezt a szabályt, vidd azt, amit a kezedben tartasz, a táskádba.” Robi 
felkel és kimegy a szobából. 
Az óvónő megkérdezi: „észrevettétek, mi van az asztalomon?” A gyermekek többsége megfordul, odanéz és kórusban sorolják: 
könyv, papírok, olló, Maja csatjai. Az óvónő a fejével int :„Neeem... mit láttok még?” Megszólal egy kislány: „Virágot.” „Nagysze-
rű, Valika! De milyen virágot?” Egy gyermek felkiált: „Fehéret, kicsit.” Az óvónő felteszi a kérdést: „Mi a neve ennek a virágnak?” 
Kisebb szünet után Juli kimondja: „Hóvirág.” „Úgy van, Juli! Ez hóvirág. Hol nő a hóvirág?” Az egyik gyermek szerint a fűben, 
a másik szerint az erdőben. „Nagyszerű, az erdőben!” – mondja az óvónő. Megszólal Iván: „Amikor én anyával és apával az 
erdőben sétáltam, mókust láttam.” Az óvónő folytatja: „Tudjátok-e, mikor nyílik a hóvirág?” Iván Norbi felé fordul, és mutatja, 
mekkora volt az a mókus. „Iván, ülj nyugodtan, és hallgasd, hogy miről beszélünk.” A gyermekek hallgatnak. Jenő Lea haját 
húzza. Lea sírós hangon panaszkodik: „Óvó néni, Jenő meghúzta hajamat!” Az óvónő meginti őket: „Jenő, gyere, ülj ide mellém! 
Tudjuk-e, hogy melyik évszak van most?” Valika: „Tavasz.” „Úgy van, Valika! Látjátok, Valika mindent tud.” Az óvónő magyaráz: 
„A hóvirág a tavasz hírnöke. Jelzi a...”
Máté Lacihoz és Vilihez fordul, beszélgetnek. Az óvónő fi gyelmezteti őket.
„Most pedig egy szép dalt fogunk énekelni. Először én, majd együtt.” énekli a dalt: „A kis hóvirág…” 
A rövid dal többszöri ismétlése után az óvónő ismét megszólal: „szépen énelkeltünk, most rajzoljuk le a hóvirágot. Térjetek 
vissza az asztalokhoz, én pedig kiosztom nektek a rajzlapokat.” „Hurrááá!” – kiáltja néhány gyermek. Miután két asztalra színes 
ceruzákat, kettőre pedig fi lctollakat rakott az óvónő, megkérdezi a gyerekektől: „Mit mondtunk, milyen színű a hóvirág?” Töb-
ben is kiáltják: „Fehééér!” Norbi szeretne helyet cserélni és ahhoz az asztalhoz ülni, ahol a fi lctollak vannak, de a többiek nem 
engedik. 
Valika megszólal: „Óvó néni, Norbi szemtelen!” Az óvónő odafordul és rászól Norbira: „Norbi, ülj a helyedre!”
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M.E.4b. Jólét

Mit jelent a jólét a gyermekek szemszögéből a valós programban?

Érezzék magukat: 
•	 jól és életerősnek 
•	 kiteljesedettnek, elégedettnek és boldognak 
•	 biztonságban, de nem túlvédetten és túlszabályozottan 
•	 biztosnak abban, hogy szükségleteit, érdekeit és érdeklődési körét tiszteletben tartják és támogatják
•	 az óvodai közösség és a tágabb közösség tagjainak
•	 hogy megfelelnek a környezeti szabályoknak, normáknak és követelményeknek.

Legyenek:  
•	 az óvoda és a kortársak közösségének részei
•	 különböző célszerű és kreatív tevékenységek résztvevői 
•	 tiszteletet élvezzenek, hallgassák meg őket
•	 kellően ismert és egyben új kihívások között legyenek
•	 egyediségükben elfogadottak
•	 fizikailag aktívak, mozgékonyak, bátrak és kecsesek 
•	 barátkozzanak, barátok legyenek.
 

Lehetőségeik: 
•	 megismerni az őt körülvevő világot, bővíteni tapasztalatait és ismereteit saját és más kultúrájáról, a különböző   

fizikai és természeti jelenségekről és az emberi kultúra különböző termékeiről
•	 megfigyelni, kérdezni, cserélni, felfedezni, képzelődni
•	 az egész testtel és minden érzékszervvel felfedezni és különböző esztétikai élményeket szerezni 
•	 különböző módon, különböző szimbolikus rendszereken keresztül kifejezni magukat, és ezeknek a rendszereknek   

megfelelően különböző műveleteket használni
•	 kreatívan és ötletesen kifejezni magukat különféle formákon, médián és anyagokon keresztül 
•	 kifejezni az érdeklődését, választani és kezdeményezni
•	 felismerni erősségeit és képességeit 
•	 hogy megmutassa képességeit és sikeres legyen a tanulásban
•	 kiszolgálni magát
•	 hozzájárulni és látni, hogy hozzájárulása elismert és fontos.

Tudjon/tudja: 
•	 jó döntéseket hozni és felelősséget vállalni 
•	 kezelni érzelmeit és megérteni mások érzelmeit
•	 elodázni vágyait, elfogadni mások vágyait és elvárásait 
•	 sikeresen kommunikálni és együttműködni másokkal, tárgyalni, valamint a konfliktusokat megbeszélni és megoldani
•	 másokat elfogadni, a különbözőségek tiszteletén és elfogadásán alapuló szoros és kölcsönös kapcsolatokat kialakítani
•	 hozzájárulni közösségéhez, törődni másokkal és környezetével 
•	 tanulni és szeretni a tanulást 
•	 elfogadni a változást, nyitottnak és rugalmasnak lenni.
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M.F.2. a kapcsolat dimenziói

Folytonosság

A gyermekeknek mindenekelőtt folyamatos kapcsolatra van szükségük a számukra fontos és közeli fel-
nőttekkel. A gyermeket jól ismerő, üzeneteit értelmező és azokra reagáló pedagógus figyelmének folyto-
nossága lehetővé teszi a gyermek számára, hogy kifejezhesse szándékait, szabadon játsszon, felfedezések-
hez jusson, s ez egyúttal biztonságot ad a gyermeknek ahhoz, hogy széles körű kapcsolatokat alakítson ki 
új emberekkel  új helyzetekben és különböző  tevékenységek által. A folytonosság kérdése nem identitás 
kérdése, hanem a különböző környezetekben és tevékenységekben fennálló kapcsolatok harmóniájának 

kérdése. A folytonosság nem jelent azonos típusú tapasztalatokat különböző környezetekben és más-más emberekkel, hanem 
a különböző típusú élmények ellentmondása, összekapcsolása, kapcsolata a gyermek életkörülményeivel és korábbi tapaszta-
lataival. Az új környezetbe való belépés, mint pl. az óvodakezdés, érzékeny átmeneti időszak, amelyben különösen fontos a 
folytonosság. A gyerekeknek arra van szükségük, hogy egy új környezetbe való belépés a számukra közeli és ismerős dolgokon 
alapuljon, az új környezetet azzal ismerjék meg, akihez kötődnek és akiben megbíznak; családi életükhöz, kultúrájukhoz közel 
álló élményekkel találkozzanak; hogy ismerős tárgyak vegyék  körül őket; hogy az új felnőttek éreztessék velük, hogy fontosak, 
és hogy egyénre szabottan és személyre szabottan figyeljenek rájuk; ahol lehetőségük lesz kifejezni érzéseiket és félelmeiket, és 
megosztani másokkal a családi élettel kapcsolatos tapasztalataikat egy új környezetben.

az egyensúly fenntartása
  
Az egyensúly megőrzése nem azt jelenti, hogy azonos vagy hasonló számú, a pedagógus által vezetett tevé-
kenységet és a gyermekek által önállóan megvalósított tevékenységeket végeznek, hanem egyensúlyt jelent a 
pedagógusok részvételében  minden esemény, helyzet és tevékenység vonatkozásában.
A pedagógus egyensúlyt teremt:
– egyrészt a gyermek biztonságérzetéhez szükséges  folytonosság, az ismert és kiszámítható között,  másrészt 
a rugalmasság, a kihívások, az újdonságok és a kiszámíthatatlanság között, amelyek serkentik a gyermek 

életképességét, fejlődését és tanulását;
– továbbá a gyermek érzéseinek tiszteletben tartása, a kíváncsiság, kezdeményezőkészség és önállóság ösztönzése, valamint  
olyan szabályok hangsúlyozása között, amelyek lehetővé teszik a gyermekek és felnőttek harmonikus életvitelét, hozzájárulnak 
az önfegyelmezés és önkontroll fejlődéséhez; 
– egyrészt a gyermek kiszolgáltatottsága és a felnőttől való függése, másrészt a gyermek kompetensként való megítélése, a gyer-
mek jogainak tiszteletben tartása és a nagyobb függetlenség megfelelő támogatása között;
– a gyermek kezdeményezése, választása és részvétele, valamint a tervezett szándék, a pedagógus irányítása, útmutatása között.
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Biztonság

Ahhoz, hogy a gyerekek tanulhassanak és kutathassanak, biztonságban kell érezniük magukat, mert csak 
akkor kereshetnek kihívásokat. A biztonság a bizalom és a kiszámíthatóság kapcsolatából fakad. A kiszá-
míthatóság fontos, mert a gyerekekben kifejleszti a helyzetek és események feletti kontroll érzését. A ki-
számíthatóság lehet társadalmi („az emberek, akikről tudom, hogy itt lesznek nekem”) és fizikai („tudom, 
hol találom a babámat”). A kiszámíthatóság kiküszöböli a káoszt, de a merevséget is a kapcsolatokban.  

A gyermek biztonságban érzi magát egy olyan környezetben, ahová beilleszkedett, ahol elfogadták őt, ahol 
a szabályok ismertek, világosak és következetesek, ahol védve van a fizikai támadásoktól és a lelki sérülésektől (megaláztatás, 
címkézés, alábecsülés).

a gyerekeknek a következő lehetőségekre van szükségük:

– arra, hogy kifejezzék szükségleteiket és érzéseiket;
– arra, hogy másokra támaszkodjanak,  hogy kiépítsék a bizalom, a biztonság és az összetartozás érzését; 
– arra, hogy pozitív képet alakítsanak ki önmagukról; 
– arra, hogy kialakítsák a másokkal való interakció pozitív módjait;
– arra, hogy fejlesszék a konfliktusok, problémák és új helyzetek kezeléséhez szükséges képességeket, be legyenek vonva a dön-    
   téshozatalba és a választási lehetőségek megalkotásába;
– arra, hogy megosszák az információkat, és  kölcsönös tisztelettel párbeszédet folytassanak más gyermekekkel és felnőttekkel; 
– arra, hogy őszintén kikérjék a véleményüket, és úgy érezzék, hogy érzéseik és véleményük fontosak, lássák, hogy elképzeléseik, 
   elvárásaik és érzéseik változáshoz vezetnek;
– arra, hogy részvételük hozzájáruljon ahhoz, amit a felnőttek tesznek, és amit fontosnak és értelmesnek tartanak, valamint  
   ahhoz, hogy mi történik a környezetben.
 
 
 

Részvétel 

Részt venni azt jelenti, hogy aktívan részt veszünk, ügynökök vagyunk, akik a részvételen keresztül tanu-
lunk és befolyásoljuk a bennünket körülvevő világot, nem pedig a mások által, a gyermek számára szerve-
zett tevékenységeknek és eseményeknek passzív résztvevői. 
A gyerekek konkrét korábbi tapasztalataikkal, szükségleteikkel, érdeklődési körükkel és preferenciáikkal 
aktívan részt vesznek mindenben, ami körülöttük történik. Az aktív részvétel magában foglalja a jogot  
azoknak az eseményeknek és helyzeteknek a kiválasztásához és befolyásolásához, amelyekben érintettek. 

A részvételi jognak nincs alsó határa – a gyerekek bármely életkorban aktív résztvevők lehetnek. A gyermekek részvételének 
módját a gyermekek fejlődő képessége, tapasztalata és érdeklődése határozza meg. A gyermekek születésüktől kezdve fejlesztik 
részvételi készségeiket és kompetenciáikat. A közeli felnőttekben és a környezetben tapasztalható válaszkészség és tisztelet növeli 
és támogatja e kompetenciák fejlődését. A gyerekek képességeit gyakran alábecsülik, mert a felnőttek a saját szemszögükből 
látják őket, és nem tudnak olyan környezetet teremteni, amelyben a gyermek képes lesz megfogalmazni elvárásait, nézeteit és 
kompetenciáit.
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Bevonás a gyermekhez való igazodás alapján  
  

A bevonás azt jelenti, hogy valóban foglalkozunk a gyermekkel, és részt veszünk a gyerekekkel végzett tevé-
kenységekben. A bevonás a következő tényezők által nyilvánul meg: a gyermek szükségletei és kapacitásai 
iránti érzékenység, valamint a gyermekhez való illeszkedés által.
Illeszkedés – az illeszkedés magában foglalja a gyermekhez való igazodást, nézőpontjának megértését és 
ennek a megértésnek a gyermekkel való kommunikálását. A gyermekre hangolódni azt jelenti, hogy figyel-
mes hallgatóságnak kell lenni, reagálni kell a gyermekre, megfelelően értelmezni a gyermek érdeklődését, 

érzéseit, véleményét és szándékait, figyelembe venni nézőpontját. Amikor a gyerekek túl kicsik, vagy nem tudják szóban kife-
jezni szükségleteiket, vágyaikat, az óvodapedagógus szerepe még inkább felértékelődik a gyermek szükségleteinek és vágyainak 
értelmezésében, a képességeinek felismerésében való érzékenység révén. Ebbe beletartozik a reflexivitás – a saját és a gyermek 
cselekedeteinek átgondolása, saját kiindulópontjaink, tapasztalataink, hiedelmeink, elvárásaink újravizsgálása, ennek megfele-
lően támogatás nyújtása a gyermeknek, melyen keresztül a gyermeket erősítjük.
 
 
 
 
 

Bevonás közelség, érzékenység és személyre szabottsággal

A bevonás azt jelenti, hogy valóban foglalkozunk a gyermekkel, és részt veszünk a gyerekekkel végzett te-
vékenységekben. A bevonás a gyermek szükségletei és képességei iránti érzékenység és a gyermekhez való 
alkalmazkodásunk által nyilvánul meg. 
A kapcsolat közelsége, érzékenysége, személyre szabottsága. Fontos, hogy minden gyermek szoros és állan-
dó kapcsolatban legyen az óvodapedagógussal, és egyedinek érezze magát, akinek jelenlétével, sajátosságai-
val a pedagógus folyamatosan tisztában van, és akire a pedagógus odafigyel és akit tisztel.

A minőségi gondozás és nevelés nem pusztán a gyermek szükségleteinek kielégítését jelenti, hanem azt a folyamatot, amelyen 
keresztül az óvodapedagógus értékes és egyedi emberként kezeli a gyermeket. Az óvodapedagógus még abban az esetben is, 
ha valami mással van elfoglalva, egy egészen kicsi gyermeknek ezt az üzenetet közvetíti megszólítással, mosollyal, tekintettel, 
érintéssel, a nagyobbaknak pedig magyarázatot ad a tevékenységére, vagy bevonja a gyermeket az általa végzett tevékenységbe.
A testi gondozás az alapja a kapcsolat kialakításának, ha az személyre szabott, az egyéni igényekre és preferenciákra összponto-
sít, és ha az óvodapedagógus megérti, hogy minden gyermeknek egyéni tempója van, amely akár egy nap alatt is ingadozik és 
változik. 
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Méltánylás
 
A méltánylás a tisztelet és a megértés  kiépítésének folyamata. A pedagógus a megértést a gyermekek 
megfigyelésével és meghallgatásával, a gyerekektől és a gyerekekhez közel állóktól való tanulási haj-
landósággal, valamint minden gyermek rugalmas, egyénre szabott kapcsolatával és aktív bevonásával 
építi. Az óvodapedagógus: 

•	 minden gyermeket erősségei révén és önmagában értékesnek fogad el
•	 tiszteletben tartja a gyermek családi és kulturális környezetét, jó kapcsolatot alakít ki a családdal
•	 tiszteletben tartja a gyermeket mint egyént és jogait: felismeri és tiszteletben tartja a gyermek sajátos szükségleteit,  

érzéseit és érdekeit
•	 komolyan veszi azt, ami a gyereket érdekli
•	 tiszteletben tartja a gyermek kapcsolatát a hozzá közel álló emberekkel – barátokkal, családtagokkal, valamint a szá- 

mára fontos háziállatokkal és tárgyakkal
•	 lehetőséget teremt a gyermek számára, hogy különböző módon fejezze ki magát
•	 az összetartozás élményét nyújtja a gyermekek és felnőttek közös részvételének biztosításával a tevékenységekben és  

rendezvényeken
•	 a gyermek rendelkezésére áll, és megosztja vele a kötődés közös pillanatait
•	 segít a gyerekeknek megérteni, hogy mi az, ami elfogadható és mi az, ami nem
•	 tiszteletben tartja a különbségeket, és a különbségeket értékként, nem pedig hátrányként fogadja el, azáltal, hogy 

igyekszik megváltoztatni azokat a felfogásokat, gyakorlatokat, történeteket és attitűdöket, amelyeknek alá van vetve,  
és amelyek támogatják az egyenlőtlenséget

•	 újragondolja a sztereotípiákat és előítéleteket
•	 támogatja a veszélyeztetett, érzékeny  csoportokból származó gyermekek részvételét
•	 segít a gyerekeknek  annak felismerésében, hogy mi a tisztességes és mi nem, és hogyan kell kezelni az igazságtalan- 

ságot
•	 demokratikus kapcsolatokat alakít ki a csoportban
•	 támogatja a gyermekek szolidaritási és aktivista képességeinek fejlesztését.
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M.F.2a. Szakértői űrlap

 
  Mi az? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Miért fontos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hogyan kell megvalósítani? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Egy példa a gyakorlatból: 
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M.g.3. Feladatok a játékhoz 
 

Játék a dinoszauruszokkal
Az iskola-előkészítő csoport tagjai, fiúk és lányok egy kis csoportja, akik dinoszauruszokkal játszanak. Már jó ideje, hogy levet-
tek  a polcról  egy doboz dinoszauruszt, és a szőnyegen játszanak velük. 
Tegyen javaslatot, hogyan tudja az óvodapedagógus térbeli és anyagi változtatásokkal támogatni a játékot. Írja le javaslatait!
  

Játék puha labdákkal
Bölcsődés csoport, 2-3 éves gyerekek különböző színű puha labdákkal játszanak.
Adjanak minél több ötletet arra vonatkozóan, hogy az óvodapedagógus miként fogja támogatni a játékot térbeli és anyagi 
változtatásokkal. Írják le az ötleteiket!
  

Csodálatos város
Vegyes korosztályú gyerekek, 4-től 6 éves korúak. Több gyermek nagy kockákból várost épít, amelyben – ahogy mondani szo-
kás – furcsa lények élnek. Nikola oldalról figyeli a játékukat, és arra lehet következtetni, hogy szívesen bekapcsolódna a város 
építésébe.
Tervezzen meg és írjon le néhány javaslatot arra vonatkozóan, hogy az óvodapedagógus hogyan bővítheti a játékot Nikola 
bevonásával. Írják le az ötleteiket!
 

Összekötés – csatlakozás
4-6 éves gyerekek vegyes korosztálya. Egy kis csoport már napok óta autóval játszik. Mellettük egy másik csoport „pizzát süt”.
Gondolja át, hogyan tudja az óvodapedagógus ezt a két csoportot egy közös játékba bevonni, és így bővíteni a játékot.
 

Bújócska 
A legidősebb bölcsődei csoport korosztálya. észrevette, hogy a csoportban lévő gyerekek szeretnek elbújni, félrevonulni és élvez-
ni azt, hogy mások keresik őket. Bemásznak a polc, az asztal alá, a konyhai elemek közé és elbújnak.
Gondoljon ki több megoldást, amelyekkel az óvodapedagógus bővítheti ezt a játékot, a tér és az anyagok változtatásával!
 

Utazás 
Az 5-7 éves gyerekek vegyes korosztályú csoportjában az óvodapedagógus az Utazás témát/projektet fejleszti a gyerekekkel. 
Egyik reggel több gyerek úgy kezdi a játékot, hogy kinyit egy nagy bőröndöt, és ruhákat, játékokat, képeskönyveket pakol bele. 
A gyerekek azt mondják a pedagógusnak, hogy készüljön fel az utazásra.
Gondoljon ki néhány megoldást, amelyekkel az óvodapedagógus bővítheti ezt a játékot a gyerekekkel való közös játékban!

Hangyaváros
A 4-6 éves gyerekek vegyes korosztályú csoportjában  kéthetes a Hangyaváros téma/projekt. Több gyerek úgy kezdi a játékot, 
hogy kartontekercsekből várost készít.
Gondoljon ki néhány megoldást, amellyel az óvodapedagógus bővítheti ezt a játékot!

Irányított játék
Mutasson be a képzés résztvevőinek egy játékot, amit már játszott a gyerekekkel a csoportban. 
Kérje meg a csoportját, hogy válasszon egy játékot, amelyet a szeminárium összes résztvevőjével játszani szeretne. Határozza 
meg az ehhez szükséges helyet (előszoba, folyosó, udvar), és állapodjon meg arról, hogy ki mit fog tenni a csoportjában a játék 
lebonyolításában. Hívják meg játszani a szeminárium résztvevőit!
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M.H.1a. 

az óvodák közösséggel való összekapcsolásának elemzése

Hogyan néz ki egy közösséghez kötődő óvoda?         Rendszeresen     Néha                         Soha

A közösség erőforrásait, tereit különféle
tevékenységek megvalósítására használják fel
(pl. szabad terek, oktatási, művelődési és
sportintézmények...). 
      
A gyerekek és az óvodapedagógusok részt
vesznek a helyi közösség különböző
rendezvényein (ünnepek, fesztiválok, akciók).
      
Rendezvényeket szerveznek a helyi közösség
tagjainak részvételével (pl. színdarabok,
kiállítások, előadások, promóciók...).  
     
Helyi gazdasági szervezetek (gyárak,
kézműves-üzletek, bankok...) a program-
tevékenységek megvalósításának vagy az
óvodai tevékenységekben való részvételnek
a helyszínei.   
    
A helyi gazdasági és gazdálkodó szervezetek
részt vesznek egyes tevékenységek, akciók
finanszírozásában, felszerelésében, ill. a
fogyóeszközök beszerzésében. 
     
Az óvodával és a programmal kapcsolatos
információk elérhetőek a helyi közösségben
(pl. könyvtár, posta, egészségügyi központ,
helyi közösség). 
     
Kapcsolódik más oktatási programokhoz és
a gyermekek oktatásával és a családi munká-
val kapcsolatos szervezetekhez, beleértve
a szülői szervezeteket is.  
     
Lehetővé teszi a családoknak, hogy kapcsolatba
kerüljenek más szolgáltatásokkal és
programokkal a helyi közösségben, amelyekre
a családoknak  szükségük van.  
    
Kölcsönös látogatások, közös tevékenységek,
akciók szervezésével, az iskolával való
együttműködéssel, információcserével.       
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M.H.1b.

Miért fontos az óvodák és a közösség összekapcsolása a következő szempontok alapján:

a gyermekkép az óvodai gyakorlat a programalap céljai
szempontjából
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M.H.3a. 

az óvoda és a család kapcsolatának elemzése

Hogyan néz ki egy családi partnerségi program?         Rendszeresen                      Néha                         Soha

Az óvoda olyan hely, amely világos térbeli és szervezeti
mutatókkal azt üzeni a családoknak, hogy szívesen látja
és megbecsüli őket. például szülői szoba megléte,
üdvözlőplakát, vizuális térjelzők. 
     
A család ismeri a program koncepcióját (írásos
tájékoztatásokon és találkozókon keresztül).
      
Van egy családdal való együttműködési program,
amelyet a szülőkkel folytatott párbeszéd révén
alakítottak ki a család bevonásának különböző
módjairól: a szülői tanács tagjaként, önkéntesként,
a gyerekekkel folytatott közvetlen tevékenységek
résztvevőjeként.   
   
A szülőket megkérdezték, mi a fontos számukra, és mit
szeretnének gyermekeikkel és önmagukkal kapcsolatban.
      
A gyerekeket megkérdezték, szeretnék-e, ha szüleik
részt vennének a tevékenységekben? 
     
A szülőket személyesen hívják meg bizonyos tevékeny-
ségekben való részvételre, és ehhez a pedagógusok vagy
más szülők segítségét és támogatását kérik. 
     
Vannak szervezett társadalmi tevékenységek, amelyek
lehetőséget adnak a szocializálódásra és a családok,
valamint a szülők és a szakemberek közötti kapcsolatok
fejlesztésére, mint például kirándulások, séták, kulturális
események, ülések.  
    
A pedagógusok nap mint nap más alapon dolgoznak
a szülőkkel.   
   
Az értekezleteken a szülők találkoznak és párbeszédet
folytatnak a pedagógusokkal a gyermekek program-
tevékenységeiről.  
    
Lehetőség van arra, hogy a szülők a nap különböző
szakaszaiban és a hét különböző napjain találkozzanak
a pedagógussal és beszéljenek gyermekükről.  
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Hogyan néz ki egy családi partnerségi program?         Rendszeresen                      Néha                         Soha  

Arra ösztönzik a szülőket, hogy vonják be a többi
családtagot és barátot azáltal, hogy be tudják őket vinni
és vonni az óvodai tevékenységekbe.  
    
A program tiszteletben tartja a családok sokszínűségét,
és a szülőknek különféle megoldásokat kínál a
részvételre és az igényekhez és lehetőségekhez való
alkalmazkodásra.  
    
A szülők különböző időpontokban, különböző módokon
vehetnek részt aktívan a tevékenységekben, és ezt
dokumentálják.  
    
Az óvodapedagógusok tisztában vannak azzal, hogy a
szülőknek más kötelezettségeik és munkáik vannak, és
gyakran túlterheltek.  
    
Az óvodapedagógus tisztában van az egyes családok
bevonásának sajátos nehézségeivel és akadályaival, és
stratégiát dolgoz ki ezek leküzdésére.      
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M.H.3b.

Miért fontos az óvoda és a család összekapcsolása?

a gyermekkép az óvodai gyakorlat a programalap céljai
szempontjából
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M.I.1. a második képzés programja

Képzés – a valós program fejlesztése

Dátum:                        Helység:  
 

napirend
 

  

1. nap – dátum 
Időtartam Téma 
9.00–10.35  Kortárs közösség

A tér, mint a  harmadik óvodapedagógus

10.35–11.00 Kávészünet
11.00–12.30 A tér, mint a  harmadik óvodapedagógus
12.30–13.30 Ebédszünet 
13.30–15.00 A valós program kidolgozásának elvei

Az óvodapedagógusok stratégiái egy valós program kialakításában: tervezés témán/
projekten keresztül

15.00–15.30 Kávészünet
15.30–17.00 
 

Téma/projekt kidolgozása: A gyakorlatból vett példák
(esettanulmányok)

 
2. nap – dátum 
Időtartam Téma 
9.00–10.35 Az óvodapedagógus terve
10.35–11.00 Kávészünet
11.00–12.30 Az óvodapedagógus stratégiaterve egy valós program kialakításában: közös program-

fejlesztés

12.30–13.30 Ebédszünet
13.30–15.00 Az óvodapedagógus stratégiaterve egy valós program kialakításában: dokumentálás

15.00–15.30 Kávészünet
15.30–17.00 
 

A leggyakoribb dilemmák és kérdések
Lépések előre
A képzés értékelése 
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I.1. Lista
 

ki mindenkihez tartozunk?
 
 

Hány koránkelő van közöttünk? 

 

Hányan tudunk énekelni? 

 

Hányunknak van gyermeke?

 

Hányan követjük a politikai történéseket?

 

Hányan járunk rekreációra?

 

Hányan vagyunk valakinek a nagynénije?

 

Hányan élünk az anyósunkkal egy háztartásban?

 

Hányunknak a kedvenc évszaka a nyár?



34

J.2. ELSŐ PÁR
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J.2. MÁSoDIk PÁR



36

J.2. HaRMaDIk PÁR
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J.2. nEgyEDIk PÁR
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J.2. ÖTÖDIk PÁR
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J.2. HaToDIk PÁR
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M.J.2. kérdések az elemzéshez
 
 
 

MIT CsINÁLHAT/NAK A GYERMEK/EK EzEN A HELYEN? 

 

 

 

MI A CéLJA és MIT VÁR EL Az ÓVODApEDAGÓGUs EBBEN A TéRBEN?

 

 

 

MIT ÜzEN Ez A TéR ABBÓL,  AMI FONTOs NEKÜNK Az ÓVODÁBAN/

pROGRAMBAN? 
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J.5a. Feladatkártyák a bölcsődéseknek
 

1. Bölcsőde: Érzékszervi téregység

•	A	manipulatív	tevékenységekhez	szükséges	anyagok:	kinesztetikus	homok,	zselatin,	víz,	vatta,	gyapjú	(opcionális:	puding,	 
   érzékszervi masszák, kávé, kukoricadara)
•	Érzékelőtáblák	és	anyagok	a	fizikai	tulajdonságok	–	szín,	forma,	szerkezet,	állag,	hő,	sűrűség,	szag,	íz	stb.	–	tesztelésére													.
•	Manipulatív	táblák	különböző	mechanizmusokkal	forgatáshoz,	behelyezéshez,	nyomáshoz,	húzáshoz,	nyitáshoz	és	záráshoz	stb.
•	Mobil	szövetek	zsebekkel:	nyitók,	betétek,	kampók,	„varázstáskák”	
•	Hangszerek	(kész	vagy	gyártott)	gyerekeknek	és	felnőtteknek:	csörgők,	harangok,	ütőhangszerek,	triangulumok,	csörgők,	 
   xilofon stb. 
•	Zenélődobozok,	hangos	játékok
•	Valódi	tárgyak:	tölcsér,	hordozótálak,	kanalak,	szűrők



2. Bölcsőde: kinesztetikus téregység 

•	Kúszószőnyegek,	szőnyegek,	alagút	(opcionális:	híd,	háló)

•	Mászófelületek	(csúszda,	kétlépcsős	létra)
•	Különböző	méretű	és	anyagú	labdák
•	Különböző	geometriai	testek	szivacsokból	(kocka,	négyzet,	görgő	stb.),	ugrógolyókból	
•	Léggömbök
•	Műanyag	kellékek:	karikák,	kúpok	stb.
•	Felfújható	játékok:	kis	medencék,	csónakok,	karikák	stb.
•	Mobil	játékok	húzáshoz,	forgatáshoz	stb.,	amelyek	mennyezetre	vagy	falra	rögzíthetők	vagy	térben	szabadok
•	Vászon	ejtőernyő
•	Álló	kosár
  


3. Bölcsőde: Irodalmi téregység

•	Különféle	kis	formátumú	képeskönyvek	(pl.	gőzképek,	ellentétek,	zene,	rejtvények,	tapintható	képeskönyvek	stb.)
•	Nagy	formátumú	képeskönyvek,	interaktív	hirdetőtáblák,	amelyek	lehetővé	teszik	a	megnyitást,	bezárást,	beszúrást,	húzást,	 
   összevonást stb.
•	Különféle	aljzatok	(papírok,	táblák)	falra,	polc	hátuljára	stb.
•	Hangeszközök	–	pl.	mesék	gyerekeknek

  

4. Bölcsőde: Építési téregység

•	Különféle	kockák	–	pl.	gumi,	szilikon,	műanyag,	fa
•	Különböző	típusú	és	formájú,	különböző	anyagokból	készült	nagy	méretű	építőkockák
•	Különböző	formájú	és	méretű	tárgyak	készletei	egymásra	rakáshoz,	behelyezéshez	stb.	(pl.	kocka	kockában)	
•	Fa	–	deszkák,	lécek,	formák,	tekercsek	
•	Csövek,	gyűrűk
•	Építési	elemek



42

5. Bölcsőde: Vizuális művészetek téregysége 

•	Különböző	rajzolási	és	festési	hátterek
•	Alakformáló	anyagok:	gyurma,	agyag,	tészta
•	Festéshez,	rajzoláshoz	szükséges	anyagok:	akvarell	(kész),	viaszfesték,	filctoll	stb.
•	Festőszerek:	különböző	vastagságú	és	méretű	ecsetek,	ujjecsetek,	hengerek,	szivacsok,	tamponok,	festéktartályok,	víztartályok
•	Ragasztóanyagok:	különböző	szélességű	és	színű	ragasztószalag,	tépőzáras	szalag,	széles	kapcsok
•	Szövőszék,	hálók,	keretek
•	Kollázsanyagok:	díszpapír,	gyapjú,	szalagok,	korongok,	nagy	golyók,	tészta	stb.
•	Formálási	eszközök	–	pl.	gyerekolló,	játékkorong	az	agyagozáshoz
•	Aljzat	a	munkához	és	a	munkák	ártalmatlanításához
•	Tisztítószerek:	söprűk,	lapátok,	vödrök,	szivacsok,	rongyok



6. Bölcsőde: Téregység a szimbolikus játékhoz

•	Különböző	babamodellek
•	Babakocsi,	kiságy,	hordágy
•	Színpadi	és	színházi	bábok	(guignol	bábok,	ujjbábok	stb.)
•	Ruhák	és	kellékek	jelmezekhez	és	öltözködéshez
•	Nyitott	polc	(asztal,	állvány),	anyagok	és	játékok,	amelyekből	szimbolikus	játék	terei	alakíthatók	ki	(pl.	ház,	kastély,	barlang,	 
   erdő) 
•	Valódi	tárgyak:	edények	és	evőeszközök	(tányérok,	poharak,	kanalak),	különféle	edények,	mosdó,	vödör,	törlőkendők,	terítő,	 
   háztartási kisgépek (pl. telefon, óra), táskák, bőrönd

 

 7. Bölcsőde: Téregység a bujkáláshoz és a félrevonuláshoz

•	Bújócskák,	függönyök,	házak,	sátrak	stb.	különböző	érzékszervi	elemekkel
•	Párna,	matrac,	lustatáska
•	Különféle	puha	játékok
•	Családi	fotók,	különféle	családi	tárgyak



  1. Óvoda: Építési téregység

•	Különféle	típusú,	formájú	és	anyagú	építőkockák
•	Faelemek:	blokkok,	lécek,	formák,	tekercsek
•	Műanyag	elemek:	csövek,	csatlakozók,	karikák,	gyűrűk,	horgok
•	Fémelemek:	rudak,	kannák,	csavarok	és	tekercsek,	zsanérok
•	Húrok,	kötelek,	hálók
•	Gyermekek	által	használható	eszközök:	kalapács,	fogó
•	Építési	elemek
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2. Óvoda: Téregység a szimbolikus játékhoz (család)

•	Valódi	tárgyak:	edények	(csészék,	tálcák,	fazekak,	evőeszközök	stb.),	tisztítóeszközök	(söprű,	rongyok,	szivacsok),	háztartási 
   kisgépek (telefon, vasaló, óra, billentyűzet stb.), táskák, hátizsákok
•	Játékok	valódi	tárgyak	helyettesítésére	(pl.	gyümölcsök	és	zöldségek,	pénztárgép,	kiságy,	babakocsi,	vasalódeszka	stb.)
•	Különféle	babamodellek
•	Babaházak	(pl.	műanyag,	fa,	karton)
•	Nyitott	polc	(asztal,	állvány),	játékok,	anyagok	és	eszközök,	amelyekből	olyan	tér	készíthető,	amelyben	mindennapi	élethely- 
   zetek zajlanak (pl. bolt, posta, ház, iroda stb.), vagy képzeletbeli tér (pl. kastély, bolygó) az űrből stb.
•	Ruházat	és	kellékek	jelmezekhez	és	álruhákhoz
•	Színpadi	és	színházi	bábok	(guignol	bábok,	ujjbábok,	jávai	bábok)
  

 

 3. Óvoda: Vizuális művészetek téregysége

•	Festő-	és	rajzanyagok:	akvarell,	tempera,	tus,	textilfesték,	színes	ceruza,	viaszfesték,	filctoll,	szénrudak	stb.
•	Modellező	anyag:	agyag,	gyurma,	tészta,	gyapjú,	vatta
•	Festőszerek:	ecsetek	különböző	vastagságú	és	méretű	festéshez,	hengerek,	szivacsok,	tamponok,	fapálcikák,	festéktartályok,	 
   víztartályok, pumpák
•	Ragasztóanyagok:	folyékony	ragasztó,	pálcaragasztó,	különböző	szélességű	és	színű	ragasztószalag,	kapcsok,	tépőzáras	sza- 
   lag, drótok, cérna, zsineg, tűk
•	Alakformáló	eszközök:	gyerekolló	(különböző	pengeformák),	faragópálcikák
•	Kollázsanyag:	újságok,	folyóiratok,	díszpapír;	szalagok,	kötél,	gyapjú,	cipőfűző;	szövet;	gyöngyök,	gombok,	strasszok,	flitte- 
   rek; fa- és műanyag csempe; magvak, pampurok, fogpiszkálók, tollak; keretek, dísz- és használati tárgyak részei stb.
•	Aljzatok	a	munkához	és	a	munkák	ártalmatlanításához:	műanyag	vagy	fatáblák,	vászon,	nejlon,	fóliák
•	Tisztítószerek:	söprű,	rongy,	lapát

  

4. Óvoda: Irodalmi téregység

•	Képeskönyvek,	könyvek,	enciklopédiák
•	Gyermekmagazinok,	prospektusok,	újságok,	magazinok
•	Írótömbök	–	papír,	tábla	a	falon	vagy	a	polc	hátulján;	papíralátét	stb.
•	Írótömbök,	papírlapok,	íróeszközök
•	Pannó	különféle	írott	szimbólumok,	plakátok,	történetek	képekben	történő	felfüggesztésére
•	Audiomédia	–	történetek	gyerekeknek
  



5. Óvoda: Téregység a bujkáláshoz és a félrevonuláshoz

•	Rejtőző,	alagút	vagy	sátor
•	Párnák	(opcionális:	matrac,	lustatáska)
•	Különféle	puha	játékok
•	Családi	fényképek	és	egyéb	családi	tárgyak
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6. Óvoda: Téregység a fény és az árnyék kutatásához

•	Írásvetítők
•	Lámpa
•	Megvilágított	asztal
•	Vászon



7. Óvoda: Műhely 

•	Különféle	eszközök
•	Csavarok	és	tekercsek
•	Különböző	méretű	táblák
•	Dörzspapír	
•	Mérőszalag
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J.5b. anyag
  

Bölcsőde: különböző téregységekben, óvodai terekben található anyagok,  

eszközök, játékok
 
 
 
 
anyagok	 •	Természetes	anyagok:	gyümölcsök,	termények	(gesztenye,	dió,	kukorica,	bab),	szárított	gyümölcsök,	fű-	
     szerek, levelek, kövek, héjak, tobozok, fakéreg, fű, szirmok, bőr
	 	 •	Élelmiszeripari	termékek:	tészta,	gabonafélék
	 	 •	Faanyagok:	deszkák,	keretek,	lécek,	parafa,	orsók,	pampuri
	 	 •	Műanyag:	palackok,	fedők,	kupakok,	szívószálak,	kapcsok,	színes	csempék,	milliméterpapír,	hungarocell
	 	 •	Textil:	szövetek,	szalagok,	függönyök,	kötél
	 	 •	Csomagolóanyagok:	tetrapack,	papírtekercs,	tekercs,	tojásosdoboz
  
Eszközök	 •	Különböző	méretű,	formájú,	textúrájú,	színű	papírok	(pl.	fehér	papír,	karton,	akvarellpapír,	fólia	stb.)
	 	 •	Ceruzák,	színes	ceruzák,	markerek,	kréták
	 	 •	Különböző	formájú	és	méretű	dobozok
	 	 •	Sprinklerek	–	pl.	tölcsér,	mérőpoharak,	kanalak,	fogók,	hegesztők,	szűrők,	sziták	
	 	 •	Optikai	adathordozók:	nagy	nagyítók,	távcső,	karton	védőszemüveg,	kaleidoszkóp
	 	 •	Különféle	méretű	tükrök,	fényvisszaverő	fóliák
	 	 •	Zseblámpák,	világító	tárgyak	(golyók,	kockák),	lézerek
	 	 •	Mágneses	tábla	és	különféle	mágnesek
	 	 •	Valódi	használható	tárgyak:	óra,	hajszárító,	váza,	tégely,	telefon,	billentyűzet	stb.
	 	 •	Plakátok,	festmények,	fényképek	élőlényekről,	megjelenésekről,	emberi	tevékenységekről
	 	 •	Mobil	képernyők
	 	 •	Megvilágított	asztal
	 	 •	Asztal	mélyedésekkel	a	szenzoros	játékhoz
	 	 •	Laptop
	 	 •	Fényképezőgép
	 	 •	Mini	zenevonal,	felvett	zene	(gyerekzene,	klasszikus	zene)
	 	 •	Konténerek	és	átlátszó	dobozok	játékok	és	anyagok	tárolására
 
Játékok	 											 •	Játék	járművek:	autók,	teherautók,	vonatok,	repülőgépek,	hajók,	daruk
		 	 •	Játék	autópálya
		 	 •	Állatfigurák
	 	 •	Házak,	állatkertek,	farmok,	városok,	kastélyok	makettjei	stb.
		 	 •	Különböző	típusú	rejtvények	
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J.5c1  anyag

különböző téregységekben, óvodai terekben található anyagok, eszközök,  

játékok

 
 anyagok	 •	Természetes	anyagok:	gyümölcsök,	termények		(különféle	magvak,	kukoricacsutka,	gesztenye,	dió,	makk 
      stb.); fűszerek, szárított gyümölcsök és zöldségek, levelek, tobozok, moha, ágak, kéreg, szirmok, héjak, ásvá- 
     nyok, kövek
	 	 •	Kezelési	anyagok:	homok,	föld,	zselatin,	víz,	vatta,	gyapjú,	hab,	érzékszervi	masszák,	kávé,	kukoricadara
	 	 •	Élelmiszeripari	termékek:	gabonafélék,	tészta
	 	 •	Faanyagok:	deszka,	pálca,	keret,	parafa,	pampuri
	 	 •	Műanyag:	palackok,	kupakok,	szívószálak,	golyók,	kapcsok,	színes	csempék,	színes	milliméterpapír,	hun- 
     garocell
	 	 •	Csomagolás:	tetrapack,	kartontekercs,	tekercs,	tojásosdoboz
	 	 •	Fémelemek:	kerekek,	fogaskerekek,	csavarok,	anyák,	mágnesek,	drót,	fólia
	 	 •	Kerámia	és	üveg:	golyók,	csempe,	üvegek,	kémcsövek
	 	 •	Szövetek:	vászon,	szalagok,	függönyök,	sálak
  
Eszközök		 •	Különböző	méretű,	formájú,	textúrájú,	színű	papírok	(pl.	füzet,	tömb,	fehér	papír,	karton,	akvarellpapír,		
     fólia)
	 	 •	Író-	és	rajzeszközök:	grafitceruzák,	szénrudak,	színes	ceruzák,	viaszkréta,	filctoll	(különböző	szélességű),	 
     kréta
	 	 •	Különböző	formájú	és	méretű	dobozok
	 	 •	Szállítási	és	kiöntésre	szolgáló	eszközök:	edények,	kannák,	dobozok,	ládák,	garatok,	mérőedények,	fogók,	 
     hegesztők, szűrők, sziták
	 	 •	Optikai	adathordozók:	nagyítók,	prizmák,	távcsövek,	karton	látómezők,	mikroszkóp/nagyító,	kamera
	 	 •	Mérőeszközök:	különböző	vonalzók,	mérleg,	adagolók,	főzőpoharak,	óra,	stopper,	hőmérő,	iránytű
	 	 •	Rajztábla	(krétához,	fehér	táblához)
	 	 •	Asztal	mélyedésekkel	a	szenzoros	játékhoz
	 	 •	Megvilágított	asztal
	 	 •	Mágneses	tábla	és	mágnesek
	 	 •	Lámpa,	zseblámpák,	opcionális:	ledlámpa,	írásvetítő,	lézerek
	 	 •	Különböző	méretű	tükrök,	fényvisszaverő	fóliák
	 	 •	Plakátok,	festmények,	fényképek;	élőlényekről,	emberekről	és	tevékenységeiről	készült	modellek	
	 	 •	Globe
	 	 •	Különféle	nyelvi,	grafikai,	matematikai	szimbólumok	és	jelek,	térképek	és	sémák
	 	 •	Laptop
	 	 •	Fényképezőgép
	 	 •	Mini	zenevonal
	 	 •	Átlátszó	üveg-	és	műanyag	edények	játékok	és	anyagok	tárolására
 
Játékok	 	 •	Állatfigurák
	 	 •	Különféle	miniatűr	modellek	–	pl.	város,	tanya,	állatkert,	kastély	stb.
	 	 •	Játék	járművek	–	autók,	vonatok,	teherautók,	dömperek,	repülőgépek,	hajók	stb.
	 	 •	Játék	poligonok,	vasútpályák
	 	 •	Fizikai	és	természeti	jelenségeket	szimuláló	játékok	(pl.	vulkán,	a	Naprendszer	bolygói,	ásványok	és	kövü- 
     letek stb.); élőlények modelljeit ábrázolók (pl. rovarok, hüllők, dinoszauruszok, emberi szervek stb.)
	 	 •	 Emberfigurák	 (különböző	 foglalkozások,	 nemek,	 kultúrák)	 és	 képzeletbeli	 lények	 (tündérek,	mágikus	 
     lények stb.)
	 	 •	Különféle	rejtvények	és	társasjátékok	(kártya,	Ember	ne	mérgelődj!,	sakk,	Monopoly	stb.)	

1 Az óvodai felszerelésekről, pénzeszközökről és anyagokról szóló szabályzat tervezetéből, zUOV Munkacsoport, 2018
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M.J.5d. 

a területrendezés alapelvei

Az óvoda teréhez tartoznak a csoportszobák, az óvodán belüli közös terek (folyosók és előcsarnokok, termek, étkezők) és a külső 
terek (teraszok, átriumok, az óvoda udvara). Mindezeket a tereket különféle tevékenységekre, játékokra és kutatásra használják. 
A teljes óvoda tere lehetővé teszi a különböző életkorú  gyermekek és felnőttek találkozását, közös tevékenységét.

A teret úgy kell megszervezni, hogy lehetővé tegye:

•	 a biztonságérzetet és kiszámíthatóságot
•	 a csoport sajátosságaihoz való igazodást
•	 a kényelem és a kikapcsolódás érzését
•	 az összetartozás és a tisztelet érzését
•	 az együttműködést, a kommunikációt és a cserét
•	 a saját tevékenység iránti elkötelezettséget és elvonulást
•	 az érzékszervi tapasztalatokat, kutatást, kísérletezést
•	 a különféle kifejezésmódot, kreativitást
•	 az esztétikai élményt és csoda megélését
•	 a gyermekek különböző módon történő részvételét, bevonását, döntéshozatalát, önállóságát
•	 a tapasztalatok, a gondolkodás, a készségek bővítését azon belül, amit a gyerekek csinálnak
•	 a gyermekek tanulási folyamatainak, ötleteinek és termékeinek, valamint a tevékenységek folyamatosságának láthatóságát.

Az ilyen tér jellegzetességei a következők:

•	 funkcionális, kényelmes és rugalmas bútorokkal felszerelt a gyermekek és felnőttek számára
•	 úgy felépített, hogy különböző téregységek legyenek benne, amelyeknek megvan a saját rendeltetésük
•	 összekapcsolt és integrált – a tér különböző részei és a téregységek összekapcsolódnak, a teret integráltan használják fel
•	 biztonságos és kiszámítható, így a gyerekek és a felnőttek biztonságban érzik magukat benne, és tudják, hol van minden a 

térben
•	 változtatható és dinamikus – a gyerekek és a felnőttek átszervezhetik és szerkeszthetik, alkalmazkodhatnak az aktuális 

eseményekhez és tevékenységekhez
•	 ösztönző – benne a gyerekek és a felnőttek más-más ösztönzést találnak értelmes elköteleződésükhöz, a felkészült téregy-

ségek egy bizonyos típusú kutatásra, különböző kifejezési módokra serkentik őket.

az anyagok, játékok és eszközök rendezésének alapelvei

Az anyagok, játékok és eszközök a következőképpen vannak elrendezve:

1) strukturáltan, logikusan és világosan vannak csoportosítva a téregységeken belül
2) Változatosak – különböző formájú, méretű, színű, textúrájú anyagokat tartalmazzon; strukturálatlan és félig strukturált anya- 
     gok; ipari és kézzel készített játékok; nyomtatott, vizuális, audio- és egyéb eszközök
3) Hozzáférhetők a gyermekek számára – láthatóak, úgy helyezik el azokat, hogy a gyermekek önállóan elvehessék, felhasznál- 
     hassák és visszavihessék őket
4) Mobilak – hogy a gyerekek és az óvodapedagógusok átvihessék őket a tér egyik részéből a másikba
5) Legyen belőlük elég, de ne túl sok, hogy ne legyen túlzsúfolt és túlstimuláló a tér.
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M.k.1. az elvek listája

A KAPCSOLATÉPÍTÉS ELVE

AZ ÉLETSZERŰSÉG ELVE

AZ INTEGRÁCIÓ ELVE

A RÉSZVÉTEL ELVE

A HITELESSÉG ELVE

A PARTNERSÉG ELVE
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M.L.2. Protokoll a projektpéldák követésére

 
 

követési kategóriák               1.            2.        3. 

Mi az értelmes indítóoka annak,
hogy a gyerekek projektet indítanak? 

     
 
Mit csinálnak a gyerekek a projekt
folyamán?  

    
 
Mi mindent csinál az óvodapedagógus?

      
Kik vesznek még részt a projektben? 

     
Hol vannak, hol tevékenykednek a
gyerekek és az óvodapedagógusok
a közösségben a projekt ideje alatt?      
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M.L.3a. Bűvös négyzetek – a téma/projekt jellemzői
 
 
 
 
 
  
  

  8          3             4 

 

 

 

 

 

  1       5            9 

 

 

 

  

  6        7             2 
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M.L.3a. Bűvös négyzetek – a téma/projekt jellemzői
 
 
 
 
 
  
  

  2         7             6 

 

 

 

 

 

  9       5            1 

 

 

 

  

  4        3             8 
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M.L.3a. Bűvös négyzetek – a téma/projekt jellemzői
 
 
 
 
 
  
  

  6          1             8 

 

 

 

 

 

  7       5            3 

 

 

 

  

  2        9             4 
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M.L.3b. a  téma/projekt jellemzői

a téma/projekt jellemzői

 
1. a téma/projekt a gyermekek érdeklődéséből fakad és a gyermek mindennapi valós világából 

A téma/projekt a gyermekeknek az óvodában és az óvodán  kívül szerzett mindennapi tapasztalataiból fakad, a közeljö-
vőben tapasztalt vagy várható helyzetekből, olyan helyzetekből, amelyekre rácsodálkoznak és felkeltik a figyelmüket; játé-
kukból, olyan eseményekből, amelyekben a gyerekek részt vesznek. A témával/projekttel való foglalkozásnak értelmesnek 
kell lennie és  kutatási kihívást jelentőnek a  gyermekek számára. A témára/projektre vonatkozó javaslatot a gyerekek és a 
pedagógus is kezdeményezheti. A téma/projekt kiválasztásánál az óvodapedagógust a gyermekre vonatkozó szakmai isme-
retei, valamint az adott csoportba járó gyermekek és lakókörnyezetük ismeretei vezérlik.

2. a téma/projekt a tanulás integrált megközelítését tükrözi

A témán/projekten keresztül a gyerekek úgy tanulnak, hogy integrálják azt, amit tapasztalnak és csinálnak. A gyermek 
azért éri el ezt az integrációt, mert mindenben részt vesz, legyen az motoros, szociális, érzelmi vagy kognitív tevékenység. 
Ezért a téma/projekt kidolgozása nem minden gyermek számára külön tevékenységek sorrendjében történik (szabad játék, 
irányított tevékenységek; beszéd, logikai, matematikai, művészeti, kombinált tevékenységek), hanem különböző cselekvési 
szituációkon keresztül  (játék, gyakorlati élethelyzetek, tervezett helyzetek tanulása). Az integrált megközelítés egy témán/
projekten keresztül arra ösztönzi a gyerekeket, hogy az egész életen át tartó tanulás iránti hajlamukat alakítsák ki, mint 
például a kitartást, a felelősséget, az együttműködést, a kíváncsiságot, ahelyett, hogy konkrét eredményeket és ismereteket 
szerezzenek. A konkrét eredmények és tudás a hajlam fejlesztésének eszközei, nem pedig öncélúak.

3. a téma/projekt mindig cselekvést jelent a gyermekek számára

A téma/projekt lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy aktívak legyenek, kezdeményezzenek és lehetőségük legyen olyan 
élményekre, amelyek kutatásra inspirálják és ösztönzik őket, hogy folyamatosan lehetőséget kapjanak ötleteik, tapaszta-
lataik különböző módon történő kifejezésére. A témán/projekten keresztül az óvodapedagógus az élmények, gondolatok 
és cselekvések állandó egységét ösztönzi – a gyerekekben ötletek születnek gyakorlati anyagok felhasználásával, sokrétű 
érzékszervi tapasztalatokkal, valamint a társaikkal és felnőttekkel való folyamatos cserekapcsolatban.

4. a téma/projekt olyan fizikai környezetben fejlődik, amely inspiráló kutatás

A témát/projektet fizikai környezetben dolgozzák ki, különböző anyagokkal (természetes, strukturálatlan, félig strukturált, 
átformált), amelyek kutatásra ösztönzik a gyerekeket. Ezeknek az anyagoknak a nagy választéka és sokfélesége lehetővé teszi 
a gyerekeknek, hogy kipróbálják ötleteiket, elkötelezzék magukat a kutatásnak, és megosszák az anyagokat a gyerekekkel, 
akikkel együtt kutatnak. A téma/projekt során a pedagógus igyekszik folyamatosan olyan anyagokat bevezetni, amelyeket 
a gyerekek korábban nem használtak, és amelyek lehetővé teszik számukra, hogy a témában/projektben tárgyalt témát, 
valamint magukat az anyagokat újszerű módon fedezzék fel. 
 
5. a téma/projekt időtartama rugalmas és eltérő

Az óvodapedagógus az egyes fázisok (nyitás, fejlesztés és lezárás) hozzávetőleges időtartamának megfelelően vezeti a témát/
projektet. A téma/projekt fázisai az  óvodapedagógus számára hivatkozási pontot jelentenek a tanulási folyamat vezetésé-
ben, nem pedig a gyerekek számára. A téma/projekt fázisai gyakran átfedik egymást, nincs éles határ köztük. Az óvodape-
dagógus nem sietteti a gyerekeket, és nem törekszik arra, hogy minél hamarabb áttérjen a következő fázisba, hanem minél 
többféle ösztönzést kínál a gyerekeknek, és kibővíti a közös kutatásokat, amelyekben az élmények minőségét és  nem a 
mennyiségét hangsúlyozza.
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6. a téma/projekt a gyerekek és a felnőttek közös részvételével valósul meg

A téma/projekt azon a megértésen alapul, hogy a tanulás társadalmi folyamat. Ez azt jelenti, hogy a pedagógus lehetővé te-
szi a gyerekeknek, hogy a lehető legtöbbet közösen, kis csoportokban fedezzenek fel, az óvodapedagógus „megkérdezhető” 
kutató, aki a gyerekekkel együtt vesz részt a kutatásban, és ő gondoskodik arról, hogy a témában/projektben más gyerekek 
és felnőttek is részt vegyenek. A kutatásba bevonják az óvodába járó idősebb és fiatalabb gyermekeket, az iskolás gyerekeket, 
valamint a helyi környezetből származó gyermekek és felnőttek családtagjait. segítik a gyerekeket a kutatásban, és hozzá-
járulnak ahhoz, hogy a gyerekek bővítsék a témával/projekttel kapcsolatos tapasztalataikat. A pedagógus kitalálja, hogyan 
vonja be érdemben a résztvevőket a témába/projektbe.

7. a környezetben lévő helyek a tanulás és a kutatás helyszínei

A helyek az óvodában és azon kívül olyan helyek, ahol a gyerekek kutathatnak. Ezek különböző terek az óvodában, kultu-
rális és oktatási intézményekben, köztereken, különböző szervezetekben. A különböző helyeken végzett kutatások hozzá-
járulnak ahhoz, hogy a gyerekek felfedezzék és megértsék lakókörnyezetüket, megtapasztalják magukat helyi közösségük 
elfogadott résztvevőjeként, és hitelesen tanuljanak az élethelyzetekben. 

8. Felbukkanóban egy téma/projekt tervezése és fejlesztése 

A téma/projekt kidolgozása nem tervezhető előre hosszabb időre, hanem kis lépésekben történik. A pedagógus fantáziadús, 
kreatív résztvevője egy témának/projektnek, aki a gyerekekkel együtt tanul, elfogadja a gyermekekkel végzett kutatások 
változatosságát, bizonytalanságát, elfogadja a gyerekektől, családoktól érkező javaslatokat, ötleteket, és azokat belefoglalja a 
tervbe. A kutatás fejlődését a témában/projektben felismeri, így a téma kutatása értelmes egészként mélyül el.

9. az óvodapedagógus a téma/projekt résztvevője és kutatója

Az óvodapedagógus az a kutató, aki egy téma/projekt megnyitása előtt különféle forrásokat kutat, mint kutatási lehető-
ségeket a témában/projektben. Az óvodapedagógus az együttépítés, a gyerekekkel a közös tudásépítés résztvevője, rész-
vétele biztosítja, hogy a gyerekeket  meghallgatják, megbecsülik, hogy gondolataik fontos dolgoknak minősüljenek. Az 
óvodapedagógus „leleményes  tanulóként” vesz részt a gyerekekkel való közös kutatásban, és együttműködik az óvodai és 
a helyi közösség különböző résztvevőivel, hogy biztosítsa a részvételüket a projektben. Az óvodapedagógus együttműkö-
dik kollégáival a gyerekekkel végzett kutatások közös elemzésében és egyeztetésében, hogy minél több kutatási lehetőség 
bontakozzon ki. Kutatóként az óvodapedagógus szakmai szerepében az elméletet és a gyakorlatot integrálja, gyakorlati 
neveléselméletét építi fel.
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M.L.6a. Téma/projektterv űrlap

a téma/projekt terve 

 
A téma/projekt orientációs címe:
  
Hogyan jött létre a téma/projekt?
   

A téma/projekt kezdetének dátuma:                              A téma/projekt befejezésének dátuma: 

 
Az ismeretszerzés forrásai az
óvodapedagógus számára

Az óvodapedagógusok tevékenységének
és részvételi módjainak kiindulóötlete

szükséges anyagok és források

Család és helyi közösség részvétele

Helyszínek a helyi közösségben
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M.L.6b. Útmutató a téma/projektterv megírásához

Az óvodapedagógus a téma/projekt tervét a téma/projekt terv formája szerint vezeti. Az  óvodapedagógus a tervezést 
néhány kezdeti ötlettel indítja, és a téma/projekt kidolgozása során egymást követően kiegészíti a tervet. 

Az óvodapedagógus a tervbe beírja a téma/projekt hozzávetőleges címét (amely megváltoztatható, ha a téma/projekt 
kidolgozása során az óvodapedagógus megfelelőbb címet talál), a téma/projekt kezdő és befejező dátumát, valamint 
egy rövid magyarázatot  arról, hogyan indult a téma/projekt (a gyermekek érdeklődést mutattak  bizonyos, számukra 
jelentőségteljes anyag, esemény vagy probléma kutatására, a gyerekek figyelmét lefoglaló élettéma is lehet a projekt kiin-
dulópontja, olyan anyag vagy tárgy, amelyet az óvodapedagógus magával hoz, és amely vonzza a gyerekeket, kutatásra, 
játékra  ösztönzi őket, indulhat a téma/projekt a szülők  olyan javaslatára, amelyet a gyerekek szívesen elfogadnak...).
 

Az ismeretszerzés forrásai az óvodapedagógus számára  rovatba az óvodapedagógus beír minden olyan forrást, amelyet 
az adott témához/projekthez kapcsolódó ismereteinek bővítésére használ (pl. kiadvány címe, internetes forrásokból 
származó hivatkozások).
  

A pedagógusok tevékenységének és részvételi módjainak kiindulóötlete rovatban a pedagógus két-három tevékenység 
megszervezésének módját tervezi, e két fókusz egyikével. Először is az óvodapedagógust az az elképzelés vezéreli, hogy 
az összes anyagot felkínálja a gyerekeknek, megtervezi, hogyan fog  foglalkozni velük, és különböző módon kutatja őket. 
Másodszor, az óvodapedagógus azt tervezi, hogy bizonyos, a témához/projekthez kapcsolódó tartalmaktól vezérelve 
hogyan fogja megszervezni a tevékenységeket (a gyermekek tartalommal való foglalkozásának módjai) és részvételük 
módjait a programalapban  meghatározottak szerint. Nem szükséges, hogy az óvodapedagógus mindkét fókuszt hasz-
nálva tervezzen, hanem igazodik ahhoz, ami a gyerekek számára értelmes (pl. a gyerekek életkorával kapcsolatban; 
annak felmérése kapcsán), hogy a gyerekeknek mire van szükségük tapasztalataik és ismereteik bővítéséhez).
A szükséges anyagok és források rovatba az óvodapedagógus beírja, milyen természetes, félig strukturált és strukturálat-
lan anyagokat  tervez, amelyeket a gyerekek a tevékenységek során fedeznek fel, valamint a beszerzéshez vagy kölcsön-
zéshez szükséges erőforrásokat.

A Család és helyi közösség részvétele rovatba az óvodapedagógus  bejelöli, hogyan tervezi meg a családi részvétel, a 
helyi közösségből különböző résztvevők lehetséges részvételi módját és a helyi közösségben levő lehetséges helyet, mint 
a közös tanulás helyszínét.
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M.L.8a. Példák egy téma/projekt „provokációjára”
 
 

BÚJÓCSka – 2-3 éves gyerekek csoportja

Két-három éves gyerekek csoportja. Egy  kislány édesapja mindennap bekopogtat annak a teremnek az ajtaján, ahol a 
leánya csoportja van, amikor bejön vele az óvodába, majd elbújnak a folyosón. Amikor az óvónő kinyitja a szoba ajtaját, 
nem lát az ajtónál senkit. Az óvónő és a gyerekek a folyosón kezdik keresni, hogy ki kopogtatott, majd hirtelen megtalál-
ják Ninát és az apját. Nina apukája többször is megismételte ezt a játékot, a gyerekeknek és a többi szülőnek is tetszett, így 
elkezdtek kopogtatni az ajtón és a folyosón bújni, a gyerekek és az óvónő pedig keresték őket. Végül az óvodapedagógus 
úgy döntött, hogy a szülőknek ezt a játékra vonatkozó elképzelését provokációvá alakítja. A szoba közepén karikából és 
vászonlepedőből búvóhelyet készít. 

A leírt alkalom és provokáció alapján készítsen tervet:

a) adja meg a téma/projekt hozzávetőleges címét
b) javasoljon 1 tudásforrást a témához/projekthez kapcsolódóan
c) tervezzen meg 4-5 féle felhasználandó anyagot
d) tervezzen 2 tevékenységet a gyerekekkel
e) tervezze meg a család vagy a helyi közösség bevonásának lehetséges módját, javasoljanak egy tanulási helyet a helyi 
     közösségben.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

FÉSZEk – 4-6 éves gyerekek csoportja
 
Négy-hat éves gyerekek csoportja. Egyik reggel péter igazi madárfészket hozott az óvodába. szüleinek faágakat kellett 
levágniuk, és a fészek leesett. Több gyerek azonnal megtapogatta a fészket, kikérdezték pétert, hogyan esett le, volt-e 
benne valami, hol vannak a madarak.
Az óvodapedagógus provokációt készített a kutatáshoz. péterrel együtt természetes anyagú mozgatható polcra helyez-
te a fészket. A fészek mellett apró ágak, tobozok, gesztenyék, különféle magvak, nagyítók voltak. Az óvodapedagógus 
bemutatta a csoportban található összes enciklopédiát, kinyitotta azt az oldalt, ahol a madárfészkekről készült fotók és 
szövegek voltak láthatóak, és a fészek mellé helyezte őket. Aznap péterrel beszélgetve az óvónő kiválasztott több fotót a 
különböző madárfészkekről, kinyomtatta és a fészek köré helyezte. 

A leírt alkalom és provokáció alapján készítsen  tervet:

a) adja meg a téma/projekt hozzávetőleges címét
b) javasoljon 1 tudásforrást a témához/projekthez kapcsolódóan
c) tervezzen meg 4-5 féle felhasználandó anyagot
d) tervezzen 2 tevékenységet a gyerekekkel
e) tervezze meg a család vagy a helyi közösség bevonásának lehetséges módját, javasoljanak egy tanulási helyet a helyi 
    közösségben.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

Pedagógiai és Andragógiai Intézet
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ÉPÍTkEZÉSI MUnkÁk aZ ÓVoDÁBan – 5,5-7 éves gyerekek csoportja

5,5-7 éves gyerekek csoportja. Az udvaron építési munkálatok folynak, a napokban óvodánk udvarát építkezési hellyé 
alakították. A munkások az óvoda udvarát rendezték. A gyerekek az udvarra hozott kőkockákkal játszottak. Az óvoda-
pedagógus a gyerekekkel játék közben arról beszélgetett, mit lehetne kőből építeni, s provokációt készít elő úgy, hogy 
a teremben külön teret alakít ki különböző méretű, színű, típusú homokkal és kövekkel, ez a Kőmúzeum. A homokkal 
és kövekkel díszített tér feletti falakra az óvodapedagógus különböző civilizációkból és kultúrákból származó kőalakok 
fotóit helyezi el.
 
 A leírt alkalom és provokáció alapján készítsen tervet:

a) adja meg a téma/projekt hozzávetőleges címét
b) javasoljon 1 tudásforrást a témához/projekthez kapcsolódóan
c) tervezzen meg 4-5 féle felhasználandó anyagot
d) tervezzen 2 tevékenységet a gyerekekkel 
e) tervezze meg a család vagy a helyi közösség bevonásának lehetséges módját, javasoljanak egy tanulási helyet a helyi  
     közösségben.
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M.L.9. 

a téma/projekt hozzávetőleges címe: körbe-körbe

1,5-2,5 éves bölcsődések csoportja

Hogyan jött létre a téma/projekt?
Az udvaron lévő pályára különböző színű köröket rajzoltak, autógumit hoztak, amivel a gyerekek játszanak. Amikor 
kimentünk az udvarra, a gyerekek szaladgáltak a körökben, járkálnak rajtuk, ugrálnak. Megpróbálták felemelni a gumi-
kat, hogy guruljanak, a segítségünket kérték ehhez. Beültek a gumikba, ráültek, kúsztak köztük. Ez adta az ötletet, hogy 
elindítsunk egy projektet. 

A projekt kezdetének dátuma                                                A projekt befejezésének dátuma
2018. 05. 09.                                                                                2018. 06. 29.  
  
Ismeretforrások az óvodapedagógusok számára 
 
pinterest 

Mit lehet készíteni körökből
 
Kézikönyvek:
Designs for living and learning
Transforming  early childhood 
 
 Kortárs Művészeti Múzeum, képnyomtató körök
 

Az óvodapedagógus tevékenységének és részvételi módjainak kiindulóötlete

•	 Az udvaron autógumikkal játszunk. Kivisszük a karikákat az udvarra, a körökből ösvényt készítek.
•	 Bátorítom a gyerekeket, hogy helyezzenek karikákat különböző felületekre.
•	 Fedezzük fel a körök árnyékait!
•	 Megmutatom a gyerekeknek, hogyan készítünk kisebb-nagyobb árnyékokat úgy, hogy elmozdítjuk a karikát a ta-

lajtól, majd folytatjuk a játékot a karikaárnyékokkal.
•	 Fényképekkel ellátott karikákból mozdítható díszt (mobilt) készítünk.
•	 Különböző konstruktorokkal játszunk (összekötő körök), elmegyünk a kerékpárszerelőhöz.
•	 A játszótéren körhintákon hintázunk.
•	 Alkossunk köröket a gyerekekkel a felajánlott anyagokból (pálcika, dugó, kövek, makaróni). 
•	 Gabona- és apróanyag-kínálat a világítóasztalnál.
•	 segítünk a gyerekeknek köröket nyomtatni egy közös képre és felfedezni, milyenek lehetnek a nyomatok. 
•	 Hajtogatott papírból, körökből mobilt készítünk a közös térbe (folyosóra), kombinációk készítésére biztatom a 

gyerekeket.
•	 Fából készült, kör alakú hangszert fedezünk fel.
•	 Faredőnyös játékhangszert készítünk stevo asztalossal. Agyagrudakkal játszunk,
•	 kiállítást rendezünk körökből, én a körök elrendezésével kezdem. 

Szükséges anyagok és források

•	 karika, autógumik, építőkockák
•	 műanyag és kartonkarikák
•	 fényképek tevékenységekről, műanyag karika

Az óvodapedagógus 
tevékenységének és
részvételi módjainak 
kiinduló ötlete szük-
séges anyagok és erő-
források A 
család és egyéb részt-
vevők részvétele 
Helyszínek a helyi kö-
zösségben
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•	 strukturálatlan anyagok, dugóhúzók, makaróni, kavicsok, grissinihab, kartontekercsek, csövek       
•	 gabona, gyöngy
•	 kerékrögzító ráma
•	 körállvány
•	 tempera, papír/kartonkörök
•	 papír- és kartonkörök
•	 kölcsönkért hangszer
•	 ajándékba kapott fapálcikák
•	 habpálcák
•	 kartonkörök, kartoncsövek a felnihez

A család és helyi közösség részvétele

•	 A karikás mobilt használjuk a szülők tájékoztatására a projektről, valamint a füzetek, dugók és makaróni behoza- 
talára vonatkozó kérésünk ismertetésére.

•	 Megbeszéljük a szülőkkel, hogy ki mehet velünk a szervizbe.
•	 A karikatartóhoz kartoncsövet kérünk a szülőktől.
•	 Meghívjuk Anna anyját, hogy jöjjön a csoportba, és hozzon magával egy hangszert.
•	 Megbeszélés stevo asztalossal és anyagbeszerzés. 

Helyszínek a helyi közösségben

•	 szerviz
•	 városi park
•	 zimonyi stadion
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a téma/projekt hozzávetőleges címe: afrika 

4,5-6 évesek csoportja

Hogyan jött létre a téma/projekt?
Afrikából egy mobilt (mozdítható díszt) kaptunk ajándékba. Felakasztottuk azt és kihelyeztünk egy Afrika-térképet, 
ami a szobában volt. Ez provokáció volt arra, hogy többet tudjunk meg  erről a mobilról és arról a  kultúráról, ahonnan 
származik, s hogy megpróbáljuk elkészíteni a saját mobilunkat.

A projekt kezdetének dátuma      A projekt befejezésének dátuma 
2018.  04. 16.                                                            2018. 07. 01.

Ismeretforrások az óvodapedagógusok számára

Wikipédia, internet: Afrikai totemek 

pinterest

Tájékoztatás az Afrikai Művészeti Múzeum kurátorától: Kapd el az afrikai játék ritmusát!

Dokumentumfilm: Africa Encyclopedia, sa. gyerekek a világ minden tájáról 

Kézikönyv: Restlovi u vrtiću, IpA-anyag belső használatra, 2017. 

s.Tunić: Nyugat-Afrika zenéje, 2015.  

YouTube – Mankala játékszabályok 

Az óvodapedagógus tevékenységének és részvételi módjainak kiindulóötlete

•	 A kivetítőn keresztül az általam készített fotókat nézzük az afrikai emberek életéről, keressük, vannak-e rajtuk 
olyan figurák, mint a mobilunkon.

•	 Lemásolom a kiválasztott fotókat és elkészítem a kezdeti pannót.
•	 Az Afrikai Művészeti Múzeumba megyünk, visszük a mobilt, hogy megtudjuk, mit ábrázol.
•	 Álarcokat tervezünk és készítünk – afrikai törzsek rituális játékait mutatom be a gyerekeknek.
•	 Több természetes anyagot viszek be, közösen egy folyamatpannót készítünk.
•	 A gyerekeknek afrikai történeteket olvasok az Anansi pókról,
•	 kinyitom A projekt hazamegy jegyzetfüzetet, s onnan családos szövegeket olvasunk fel kérdésekkel.
•	 Felkérem a gyerekeket, hogy különféle szakirodalmat kutassanak Afrikáról. Kisfilmeket nézünk az afrikai életről, 

anyagokat hozok, és arra buzdítom a gyerekeket, hogy készítsenek pajzsokat, lándzsákat, amuletteket, ékszereket.
•	 Hagyományos afrikai zenét hallgatunk, koncerttel készülünk a szülőknek.
•	 Afrika zenéje. 
•	 Egyetértek a gyerekekkel, hogy válasszák ki kedvenc játékukat.
•	 Jógagyakorlatokat, afrikai állatokat mutatok, jógázunk.
•	 Társasjátékot hozok – együtt tanuljuk meg a szabályokat és játszunk, megtervezzük törzsünk (Bosznia) szimbólu-

mait, szabályait, rituáléit, köszönőlevelet írunk a kapott mobilért.
•	 A gyerekekkel az óvodát járjuk, beszélgetünk: mit szeretnek csinálni az óvodában, és megtervezzük a mobilunkat.
•	 A kiválasztott tárgyakból és anyagokból ajándék mobilt készítünk a múzeum számára, és közösen elkészítjük a 

zárópannót.
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Szükséges anyagok és források

•	 nyomtatott fényképek az afrikai kultúráról
•	 szalma, bambusz, különböző méretű kavicsok, nád, gyöngyök, kartondobozok, fotók a múzeumból, autentikus 

afrikai tárgyak és fotók 
•	 kiegészítő anyagok: botok, pántok, sálak 
•	 különböző terekben tartózkodunk, és megvizsgáljuk azok akusztikáját (átrium)
•	 térképeket, diagramokat és zászlókat hozunk
•	 tojásosdobozok, kavicsok, golyók
•	 fényképezőgép, utazási dokumentumok

A család és helyi közösség részvétele

•	 Múzeum kurátora, könyvtáros.
•	 Kinyitunk egy jegyzetfüzetet a következő címmel: A projekt hazamegy.
•	 Különféle anyagok beszerzése a játékhoz (anyagok, dobozok, papírok...).
•	 A szülők részvétele a gyerekek meghívására.
•	 Különféle tárgyak készítése (az afrikai kultúrából) – hangszerek, álarcok, dekorációk.
•	 A családtagok az utazásaikról mesélnek.
•	 Ogi anyukája elkészíti Afrika térképét.
•	 Más csoportból való gyerekek bevonása egy közös mobil létrehozására.

Helyszínek a helyi közösségben

•	 Afrikai Művészeti Múzeum
•	 Városi Könyvtár
•	 Újabb könyvtárlátogatás a film megtekintése közben felmerülő kérdések miatt.
•	 Ismételt múzeumlátogatás és a sikeres projekt megünneplése.
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M.M.2. Bővítési/Támogatási feladatkártyák

 kÁRTyÁk: Bővítés és támogatás

Az óvónő egy gyermekkel beszélget, miközben közösen kollázst készítenek, és egy másik gyermek odamegy, hogy segítséget 
kérjen. Gyermek: Óvó néni, le tudná emelni a doboz fedelét? én nem bírom. Óvónő: Természetesen (kanállal nyitja ki). Tessék.

(Az óvónő két lányt lát főzni és teríteni, hallotta, ahogy ünnepre készülnek, az óvónő nyakláncot tett a nyakába, a babát takaróba 
csavarta, elvette a pénztárcáját, majd kopogott.) Óvónő: Kopp, kopp, van itt valaki?
Gyermek: Jó napot! Gyere be!
Óvónő: Elhaladtam a házad mellett, ezért gondoltam, hogy benézek, és megnézem, mit csinálsz, ha nem vagy elfoglalva.  
Gyermek: Ünnepre készülünk. Mária vacsorát készít.
Óvónő: Mmmmm, milyen jó az illata. Mit főzöl, Mária?
Gyermek: Csirkét sütök és sütiket készítek.
Óvónő: Van egy kis tej a babámnak. Megmelegíthetem a tűzhelyen?
 

(A gyerek most fejezte be a festést.)
Gyermek: Óvó bácsi, nézd, mit csináltam! Óvó bácsi: Ó, milyen szép. Milyen szép ház! Gyermek: Ez nem ház. Óvó bácsi: Nos, 
akkor mi? Gyerek: Nem tudom. Óvó bácsi: Nagyon szép. Miért nem hagyod megszáradni a képet?

  
(Felnőtt közeledik a gyerekhez, aki dugókkal és gombokkal tölti meg a csészéket.) Óvónő: Milyen színű ez a gomb? Gyermek: 
Kék. Óvónő: Igen, kék. Tudod mi ez? Gyermek: Tudom.
Óvónő: Minek nevezzük?
Gyermek: Dugónak.
Óvónő: Kiváló. Tudod, iderakhatod az összes dugót és ide a gombokat. Gyerek: De csokit (gombot) akartam tenni minden 
süteményre (dugó).
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M.n.1. Feladatkártyák 

Miért készítünk jegyzéket bevásárlás előtt? 

Miért veszünk fényképeket a lakodalmakban?

Miért posztolunk a Facebookon?
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Miért készítünk emlékeztetőt?

Miért vezetünk naplót?

Miért hozunk emléktárgyakat az utazásról?



66

M.n.2. Mit és hogyan dokumentálunk a kezdeti és folyamatpannón keresztül?
 

kezdeti és folyamatpannó

A pannó fajtája                                     Mit tartalmaz?

Kezdeti pannó
(a téma/projekt megnyitását dokumentálja)

Folyamatpannó
(a projekt fejlesztését dokumentálja)  

A pannó fókuszában a téma/projekt kezdeti címe áll.
•	 Fényképek, plakátok, amelyek provokációként szolgálnak a témá-

ban/projektben
•	 gyermekművek, amelyekben tapasztalataikat, élményeiket mutat-

ják be (rajzok, festmények, fényképek, a gyermekek munkái kü-
lönböző anyagokból a gyerekek rövid megjegyzéseivel)

•	 felajánlott forma (táblázat, ötletcsoport stb.) és külön hely a pan-
nón a szülők javaslatainak és ötleteinek a témával/projekttel kap-
csolatban.

Fényképek különböző helyzetekről, amelyekben a gyerekek felfedez-
nek, közösen alkotnak valamit egy adott témán/projekten belül.
•	 Fényképek a gyermekek más felnőttekkel és óvodán kívüli gye-

rekekkel való közös részvételének helyeiről és helyzeteiről az 
óvodapedagógus rövid megjegyzésével (hol voltak és kivel, vagy 
kik voltak a csoportban, mit csináltak) és olyan gyerekek írásos 
megjegyzései, akik szeretnek és tudnak írni

•	 a szülők és a gyermekek közös munkájának fényképei vagy egyes 
termékei, vagy a szülők által a témához/projekthez fűzött forrásai 
és tartalmai

•	 a téma/projekt kidolgozása során készült gyermekművek (tér-
képek, vázlatok, sémák) az óvodapedagógus által lejegyzett saját 
megjegyzések és azok a megjegyzések, amelyeket a gyermekek 
mondtak (megfigyelések, új kérdések stb.)

•	 jegyzetek, amelyeket a gyerekek az óvodapedagógussal készítettek 
(emlékeztető, hogy menjenek el valahova, előre egyeztetett tevé-
kenységek időpontja, látogatások a témán/projekten belül), ame-
lyek dinamikussá teszik a pannót. 
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M.n.3a. afrika című projektmese

afrika projektmese                

Óvónők:
Ana Vujatović
Lidija Latifić
Nataša Žveglić 
zimonyi Gyöngyszemek Óvoda – zimony

Az afrikai emberek mindennapi életét bemutató ajándékba kapott mobil (mozdítható dísz) a gyermekek számára  
különleges volt, és provokációt jelentett, arra ösztönözte őket, hogy megtudják, mi is ez tulajdonképpen.

Mivel a tárgyról nem sokat tudtunk meg az óvodában, ezért elhatároztuk, hogy szakembertől kérünk segítséget, az 
afrikai művészet kurátorától.

Így	kezdődött	a	kutatásunk.	A	múzeumban	látott	tárgyak	alapján	újabb	kérdéseket		tettek	fel	a	gyermekek.
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A kurátor azt magyarázza Ilijának, miért félelmetesek egyes álarcok.

A gyermekeknek módjukban állt kifejezni élményeiket és azt, ami a legjobban tetszett nekik a múzeumban.

A kurátor elmondta, hogy a mobilon látható figurák az afrikai emberek mindennapi életéből vett részletek, s ilyen 
figurák a királyi bot hegyén láthatók. A bot a király hatalmát jelképezte. Amikor visszaérkeztünk az óvodába, mind-
annyiunk számára világos volt, hogy a múzeumban a legnagyobb hatással a gyermekekre az álarcok voltak, ezért 
álarcokról készült fényképeket és az afrikai emberek mindennapi életéről szóló képeket kezdtünk gyűjteni.
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Álarcokat készítettek a világítóasztalon.

Különböző anyagokból készítettünk árnyék álarcokat. 

Ötleteket gyűjtöttünk és különböző anyagokból afrikai  álarcokat  készítettünk.
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A múzeumban készült gyermekmunkákat kiállítottuk a szobában. Természetes és strukturálatlan anyagokat is bevittünk 
a terembe. Ezek a provokációk a tánc, a művészetek, a zene, a  szakirodalom  kutatására és a digitális technológiák érde-
mi	használatára	ösztönözték	őket,	valamint	arra,	hogy	Afrikáról	kutassanak.	Így	kezdtük	fejleszteni	a	projektet.
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Együtt hoztunk létre egy folyamatpannót. 
A projekt a mi szobánkban és minden más 
helyiségben jött létre.

„Nézd, ez a zsiráf éppen olyan, mint ab-
ban a kislányról szóló filmben.” (Iskra)

Különböző módon (közös beszélgetések, film, szakirodalom, internet, szülők részvétele) kezdtük bővíteni ismereteinket 
Afrikáról. Azonban ez nem volt elegendő, sok minden továbbra sem volt világos. például: „Miért kenik be a hajukat sárral?” 
(Mila). „Hogyan ünneplik a gyerekek Afrikában a születésnapjukat?” (Dunja). „Miből készítik az ékszereiket?” (petra)
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A válaszokat a könyvtárban kerestük, valamint megkérdez-
tük a szülőket, a többi gyereket az óvodában, az óvodape-
dagógusokat, akik hasonló kérdésekkel foglalkoztak.

A kérdésekre a választ a  családban kerestük. A szü-
lők és a gyerekek otthon kutatták, mi érdekli őket 
leginkább Afrikával kapcsolatban.

A projekt hazamegy
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ékszer természetes anyagokból, gyöngyből és bőrből.
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A játékok készítéséhez a természetes anyagok mellett a környezetből származó 
egyéb anyagokat is felhasználtuk.

A gyerekek hajat fontak, tárgyakat, babákat hordtak „afrikai” 
módra, afrikai ételeket készítettek, afrikai motívumokkal  fes-
tették, díszítették a  tárgyakat. Bambuszt, agyagot, csuhét hasz-
náltak.
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A gyerekek kívánsága szerint a zene mindig jelen volt. Az Everything is Rhythm című film mindenkire különleges hatást gyakorolt. Együtt készítet-
tünk afrikai hangszereket.

zenét hallgattunk, újat alkottunk, táncoltunk.

Bemutatták a szülőknek és közös alkotásra szólították őket.

Minden gyereknek több lehetősége volt kifejezni magát, és könnyen megtalálta helyét a táncban.
„Ha én nem zenéltem volna, ti nem táncolhattatok volna afrikai zenére.” (Minja)
„én is dobot készítettem.” (Teodóra)
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Jógagyakorlatok – afrikai állatok
Nagy kihívást jelentett számunkra megtanulni, hogyan lazítsuk el a testünket. 
A jógagyakorlatok segítettek ebben, és kedvenc rutinunkká váltak.

Ogi anyukája elkészítette Afrika nagy térképét jelképekkel 
és ismertetőjegyekkel, és arra ösztönzött minket, hogy ku-
tassuk tovább a térképet.

Afrika térképe
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Nađa és testvére az egyiptomi utazásukról mesélnek nekünk. 
„Egészen különleges Egyiptom, mintha nem Afrikában lenne.” (petra)

Lea édesanyját hívja, hogy megmutassa neki, mivel foglalkozunk.
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A mankala, az ősi afrikai társasjáték is összekötött minket, együtt tevékenykedtünk – szülők, gyermekek, óvodapedagógusok.

Megvoltak a szimbólumaink, szabályaink, rituáléink.
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A gyermekeket különösen az afrikai kultúra és az afrikai  társadalmi értékek érdekelték. Az afrikai emberek életének  
utánzása	arra	ösztönzött	minket,	hogy	mi	is	egy	törzsbe	tömörüljünk.	Így	jött	létre	a	Mezítlábas		törzs.	„Szeretünk	
mezítláb lenni a szőnyegen,  ezért levetjük a cipőnket, mezítláb mi is a Mezítlábas törzs tagjai vagyunk.” (Ivan)

szimbólumokkal, kövön, természetes színekkel ezt mutattuk be…

Az afrikaiak élete az óvodai terünk és életünk részévé vált.

A gyerekek körében végzett kutatással azt szerettük volna megtudni, hogy mi a fontos számukra a törzsünkben 
(óvodában). Konzultáltunk a többi óvodással is, és kiderült, hogy a szeretet, a barátság, a zene, a tánc, a tudás és a 
mesék fontosak.
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Festettünk, dokumentáltunk, emlékeztünk…

Az Anansziról olvasott mesék által élményekben gazdagodtunk, összekapcsoltuk  az afrikai fiús és lányos 
házformákat, és egy közös házat kaptunk.
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Ez a kutatás nagy provokációt jelentett mindannyiunk számára, mert szerettük volna elkészíteni az óvodánk 
életritmusát reprezentáló mobilt.

Úgy döntöttünk, hogy levelet küldünk Luká-
nak, aki afrikai mobilt ajándékozott nekünk.
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Bemutatták, leírták, beszélgettek, a múzeum kurátora pedig figyelmesen hallgatta őket, végül azt javasolta, hogy a gyermekek mun-
káit állítsuk ki a múzeum kiállítótermében.

Amíg az óvodában a köszönőlevelet írtuk  Lukának, akitől a mobilt kaptuk, a saját  mobilunkat 
alkottuk. Ezzel egyidejűleg a gyerekeknek az az ötletük támadt, hogy a tanulásunk megün-
neplését a múzeumban szervezhetnénk meg. A gyerekek alkotásaik közül kiválogatták azokat, 
amelyeket az Afrikai Múzeum kurátorának szerettek volna ajándékozni.
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Újabb múzeumlátogatással fejeztük be az Afrikáról szóló mesét, és rájöttünk arra, hogy még mindig lelkesít bennünket.
„Nekem minden más volt, pedig ezt már láttuk.” (Natália)
„Beszélhetünk máskor is Afrikáról?” (Illés)

Megfigyelték, észrevették és játszottak.
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M.n.3b. Projektmatrica/projektelemző matrica

 
 az elemzés kategóriái        Teljesen            Részben             nem

  1.  A projektről szóló mese címe festői, metaforikus, inspiráló módon
 reprezentálja a projektet (lehet gyermeki nyilatkozat; valamilyen
 mottó; a fő gondolat vagy kérdés, ami a gyerekek számára
 értelmes...)      
  2.  A projektmese narratív módon  van megírva (van benne bevezető,
 kidolgozás, végkövetkeztetés, a történet folyása egymásból fakadó
 helyzetek összefüggő kifejlődéseként), nem pedig beszámolóként,
 leírásként és egyéni tevékenységek sorozataként.      
  3.  A projektmese a gyermekek és felnőttek tevékenységeinek és
 termékeinek leírását és fotóit tartalmazza, amelyek kiegészítik a
 mese szövegét.      
  4.  A történet bevezető része leírja, hogyan indult a projekt.      
  5.  A bemutatott térbeli változásokat és a gyerekek ötleteit, kutatásait
 provokáló anyagokat fényképeken keresztül is ismerteti.      
  6.  A mese bemutatja, hogy a szülőket arra kérik, kapcsolódjanak be
 a projektbe, vegyenek részt a projekt fejlesztésében, hogy lássák az
 értelmét, és ne az óvodapedagógus által adott feladatot oldják meg.      
  7.  Bemutatja azokat a helyzeteket, amelyekben a gyerekek alkotóan
 dolgozzák át tapasztalataikat, és különféle módon fejezik ki saját
 ötleteiket, tapasztalataikat, véleményüket, tudásukat.      
  8.  Bemutatja azokat a helyzeteket, tevékenységeket, amelyeken
 keresztül látható, hogy a gyerekek bővítik a projekt által kezelt
 kérdések kutatását.    
  9.  Bemutatja a gyermekek közös részvételének és a gyermekek közötti
 együttműködésnek a helyzeteit.      
10.  A bemutatott helyzetekben látható, hogy a projekt a gyerekek
 számára „aktív”, mert a saját tevékenységeiken keresztül tanulnak.
11.  A projektmese a  gyerekek  projekthez kapcsolódó megjegyzéseit és
 reakcióit tartalmazza.
12.  Bemutatja az óvodapedagógusok bevonását és a gyermekekkel
 megvalósított közös részvétel helyzeteit (nem úgy, mint aki
 közvetlenül tanít).
13.  A projektmese azt mutatja meg, hogy a helyzetek és tevékenységek
 értelmesen kapcsolódnak egymáshoz, és nem azt, hogy ezek egyéni,
 különálló és független tevékenységek.
14.  A projektmese azt mutatja, hogy tiszteletben tartják a gyerekek és a
 családok ötleteit, javaslatait és kezdeményezéseit a projekt
 kidolgozása során.
15.  A projektmese  bemutatja, hogy az óvodapedagógus ölete alapján 
 a helyi közösség résztvevői hogyan járuljanak hozzá a téma/projekt
 fejlesztéséhez (nem csak arról számol be, hogy mit csinálnak a helyi
 közösség résztvevői).
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16.  A projektmese leírást és fényképeket tartalmaz a helyi közösség
 különböző helyeiről, amelyek a projektben részt vevő gyermekek és
 felnőttek közös tanulásának helyszínei.
17.  Olyan helyzetek kerülnek bemutatásra, amelyekben tiszteletben
 tartják a gyermek egyediségét és sokszínűségét (kulturális,
 társadalmi, személyes...).
18.  A projektmese bemutatja, hogyan „ünnepelik” a gyerekek a
 projektben való tanulásukat.
19.  A projektmese a kezdeti és a folyamatpannó fotóit tartalmazza.
20.  A történet végén az óvodapedagógus röviden ismerteti a projekttel
 kapcsolatos észrevételeit (nehézségek, különösen fontos helyzetek és
 tapasztalatok a projekt résztvevői számára, saját elvárásainak
 beteljesülése, valamint üzenetek önmaga számára, hogy mit fog
 másképpen tenni a következő projektben). 
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M.n.3c. Mit tartalmaz a téma/projektmese
 

Téma/projektmese
 
A téma/projektmese a pedagógus narratív feljegyzése arról, hogy a téma/projekt hogyan kezdődött, hogyan fejlődött és 
hogyan végződött. A történet szöveget és fényképeket tartalmaz, amelyek a témán/projekten belüli különböző kutatási 
helyzeteket illusztrálják, kezdeti és folyamatpannókat, valamint a gyerekek, óvodapedagógusok, szülők és a téma/pro-
jekt többi résztvevőjének alkotásait. A fényképek, grafikonok és térképek beépülnek a szövegbe (nincs külön melléklet 
a végén).

Mit tartalmaz a téma/projektmese: 
 
Cím (A téma/projekt neve megfogalmazható pl. metaforaként vagy a gyermek rövid megnyilatkozásaként, vagy az 
óvodapedagógus és a gyerekek által javasolt címként).

Bevezető rész (az óvodapedagógus röviden leírja, hogyan indult a téma/projekt; térváltás és új anyagok bevezetése, 
amelyek kutatásra ösztönzik a gyerekeket, hogyan hívják fel a szülőket, hogy bekapcsolódjanak a témába/projektbe. Az 
óvodapedagógus határozza meg a téma/projekt időtartamát).

Kidolgozás – a téma/projekt kidolgozásának leírása (A pedagógus leírja, hogyan zajlott a téma / projekt kidolgozása.)  
A szituációk leírásánál az óvodapedagógus bizonyos helyzetek közül választ, mert nem lehet minden helyzetet leírni a 
folyamat során. A helyzet kiválasztásánál és leírásánál az óvodapedagógus arra törekszik, hogy
1) megjelenítse a téma/projekt „szálát”;
2) s arra is, hogy a kiválasztott és leírt helyzetek a valós program fejlesztésének elvein alapuljanak.
A témában/projektben végzett kutatás menetét fényképekkel és szöveggel dokumentálják (óvodapedagógusok leírásai 
és megjegyzései, gyermekek megjegyzései, szülők, más felnőttek megjegyzései), amelyek a témában/projektben való 
elkötelezettségüket és részvételüket tükrözik.

Befejező rész (az óvodapedagógus ismerteti a téma/projekt lezárását).

Az óvodapedagógus megfigyelései 
A téma leírásának/projektfejlesztésének legvégén az óvodapedagógus  ismerteti a témával/projekttel kapcsolatos észre-
vételeit (a résztvevők/projektben résztvevők számára kiemelten fontos helyzetek, tapasztalatok, saját elvárásaik, nehéz-
ségeik teljesítése, ill. belátások).
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M.n.3d. Hogyan írjunk  téma/projektmesét?

   Hogyan írjunk téma/projektmesét?

1. A témáról/projektről szóló mesének, mint minden történetnek, van címe, bevezetője, kidolgozása és befejezése. Ez az 
óvodapedagógusok narratív feljegyzése egy téma/projekt kidolgozásáról a gyerekekkel, fényképeken és leírásokon keresz-
tül. A projektmesét Word dokumentumban kell írni, fényképekkel kell alátámasztani (vagy videóval, ha van). Fényképek, 
grafikonok, térképek... is beépülnek a szövegbe (nincs külön melléklet a végén!), és kiegészítik a szöveget más kifejezési 
eszközökkel.

2. A történet bevezető része adatokat közöl arról, hogy milyen kontextusban dolgozták ki a gyerekekkel végzett projektet 
(adatok a csoportról, óvodai intézményről, helyszínről, óvodapedagógusokról, a projekt időtartamáról...). szintén a beve-
zető részben írja meg az óvodapedagógus, hogyan indult a téma/projekt, mit változtattak a térben a gyerekek ötleteinek 
provokációjaként, mi készült az anyagból (fényképekkel), hogyan fejezték ki a gyerekek elképzeléseiket, feltételezéseiket 
(pannó), hogyan mutatják be a szülőket és hívják meg őket, hogy vegyenek részt a projektben.

3. A történet kidolgozása során bemutatásra kerül, hogy a különböző szituációk hogyan rendeződtek/származtak egymásból. 
Ezek helyzetleírások (hogyan alakult ki a téma/projekt), mit csináltak a gyerekek és az óvodapedagógus (mivel játszottak, 
mit kutattak, hol voltak, kivel kutattak és kerestek megoldást a projektben, hogyan voltak érintettek a szülők...). Természe-
tesen nem lehet minden helyzetet leírni, ezért az óvodapedagógus igyekszik követni a téma/projekt „szálát”, és azt, hogy 
ezeken keresztül egy valós program kidolgozásának alapelveit láthassák. A témában/projektben a szöveg melletti kutatás 
menetét fényképekkel, a gyerekek megjegyzéseivel, a szülők és más felnőttek megjegyzéseivel dokumentáljuk, amelyek az 
óvodapedagógus becslése szerint hozzájárulnak a téma/projekt teljesebb bemutatásához.

4. A történet befejező részében az óvodapedagógus leírja, hogyan jutottak el a téma/projekt lezárásáig, és hogyan jutottak 
el a közös autentikus megoldáshoz/termékhez, nem egy pontos vagy elvárt, hanem eredeti, a projekt hiteles megértését 
tükröző megoldáson keresztül. Ez a rész azt is leírja, hogy a pedagógus és a gyerekek hogyan dolgozták ki a projekt végső 
történetét, hol és kinek mutatták be a projektet (termékfotók, óriásplakátok, a tanulás élvezete és ünnepe). A mese legvé-
gén az óvodapedagógus leírhatja a témával/projekttel kapcsolatos észrevételeit (nehézségek, a projekt résztvevői számára 
különösen fontos helyzetek és tapasztalatok, saját elvárásainak beteljesülése, valamint üzeneteket saját magának arról, hogy  
a jövő projektben mit kellene majd másképpen csinálnia).
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M.n.4. a leggyakoribb dilemmák és kérdések
 

a leggyakoribb dilemmák és kérdések 

A projekt tervezett tanulási helyzeteken keresztül valósul meg?
Ugyanaz lenne az irányított foglalkozás?  
 
 
   
Nem. A tanulás projektszemlélete az integrált tanuláson alapul, ami azt jelenti, hogy a tevékenységek nincsenek 
felosztva olyan tevékenységekre, amelyek a fejlesztés bizonyos aspektusait ösztönzik vagy bizonyos oktatási terü-
leteket érnek el. A tanulás integrált megközelítésében a gyerekek a tapasztaltak, gondolataik és gyakorlati tevé-
kenységeik integrálása révén tanulnak egy adott helyzetben. A projekt nemcsak a tanulási helyzetek tervezése által 
valósul meg, hanem minden cselekvési forma által (játék, élethelyzetek és tervezett helyzetek). Amikor integrált 
tanulásról és holisztikus megközelítésről beszélünk, az azt jelenti, hogy nem egy bizonyos típusú tevékenységről 
beszélünk, amely a gyermek fejlődésének bizonyos aspektusait ösztönzi, hanem sok tényező kölcsönhatásáról 
(minőségi kapcsolatok, különböző helyzetek, amelyekben a gyerek tanul...), amelyek közül aligha tudjuk pon-
tosan azokat kiemelni, amelyekről azt mondanánk, hogy ösztönözték a tanulást, mert a gyerek mindenhol és 
folyamatosan tanul. Az óvodapedagógus az új programalapnak megfelelően a tudást úgy közelíti meg, mint olyan 
valamit, ami a kortársakkal és a felnőttekkel való kapcsolaton keresztül épül fel, nem pedig úgy, mint a  tartalom 
reprodukcióját.

 

Egy vagy több projektem van a csoportban?
 
 
 
Egy projekten belül az óvodapedagógus összekapcsolhatja a gyerekek különböző tapasztalatait. „Bővíteni” kell 
azon témák körét, amelyek iránt észrevesszük, hogy a gyerekeket érdeklik, bővíteni kell a témák, szituációk, anya-
gok fajtáit és kombinációit, az anyagokkal, társakkal és felnőttekkel való lehetséges interakciók körét. Ez azt jelen-
ti, hogy a téma/projekt neve és problémái nem azt jelentik, amit első pillantásra látunk, hanem amit „a gyermekek 
számára értelmes és eredeti módon gondolunk át, bővítünk”. szinte nincs olyan jelenség, tárgy, szituáció, játék, 
anyag, amely a témában/projektben ne lenne összekapcsolható a gyerekek tevékenységeivel, és ne tehetné lehetővé 
számukra, hogy az általuk megszerzett ismereteket új módon fedezzék fel, vagy hogy más körülmények között 
próbálják ki. 
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Mi a helyzet azokkal a  gyerekekkel, akiket nem érdekel a projekt?
 

 
A gyerekek természetüknél fogva kutatók, de mint mindannyiunk, ők is hajlamosak arra, hogy valami többre 
koncentráljonak, bizonyos dolgokra jobban reagáljanak, mint másokra. A gyereket nem mindig érdekli az ak-
tuális tevékenység, téma, amiről az óvodapedagógus beszél. Az óvodapedagógus azonban ismeri a gyermeket és 
tudja, hogy mi után érdeklődik, mit szeret csinálni a gyermek, és az óvodapedagógus ezt igyekszik értelmesen 
összekapcsolni a témával/projekttel. éppen ezért a pedagógus folyamatosan hallgatja a gyermekeket és gondol-
kodik, vajon mit tud kombinálni. Az óvodapedagógus így megmutatja, hogy érdekli, hogyan folyik a tanulás, 
hogy a részvétele hogyan ösztönzi a tanulást, és nem csak azzal foglalkozik, hogy a gyermeknek mit kell  tudnia 
és megtanulnia.
 

 

 Mit jelent a kutatás inspiráló tere a tanulás projektszemléletében?
 

A programalap szerint a tér a harmadik óvodapedagógus. Lehetetlen jó projektet alkotni gyerekekkel, ha a tér nem 
inspirál a kutatásra. Ez azt jelenti, hogy megfelel a programalapban megadott minőségi térfeltételeknek. Nincs értel-
me a teret kiállításokkal, drága eszközökkel vagy kizárólag iparilag gyártott játékokkal díszíteni és felszerelni.
Ez egy olyan tér, ahol sok anyag van (természetes, félig strukturált, strukturálatlan), amelyek felfedezésre, óvodás 
gyerekekkel közös alkotásra, kockázatvállalásra hívják a gyerekeket. Ez egy olyan tér, ahol sok installáció (konst-
rukció) található, amelyet a gyerekek és az óvodapedagógusok közösen alkotnak, és amelyek a közös részvételt 
értékként tükrözik.
 

Ha a játék a fontos, akkor mindig játsszunk?
Hogyan lehet leküzdeni a játék és a tanulás szétválasztását?

 

A játék a programalapban a kutatás legmagasabb formájaként értendő. Akkor a játék a minden az óvodában? 
Nem, az óvodában vannak olyan helyzetek, amelyek nem játékok (például rutinok, gyakorlati élethelyzetek...), de 
az új programalap értelmében a gyermekjáték önmagában nem elszigetelt tevékenység, amelynek általában nincs 
közvetlen kapcsolata azzal, amit az óvodapedagógus a gyerekekkel csinál egyéb tevékenységekben. A határ a játék 
és a másik tanulási helyzet között nagyon rugalmas. A játékban szereplő gyerekek ötleteit a pedagógus kibővíti a 
témán/projekten keresztül, és sok olyan szituáció van, amelyben a gyerekek a témához/projekthez kapcsolódóan 
kiscsoportban kutatnak, és ez a kutatás később játékká nő.
Minden más tevékenységben az óvodapedagógus arra törekszik, hogy a gyerekek a játék mintájának megfelelően 
működjenek – lehetővé tegye számukra az önkéntességet, a dinamizmust, a tárgyalókészséget, a kezdeményező-
készséget, a nyitottságot, az elkötelezettséget, a felnőttek pedig csapattársként és kreatív tanulási megközelítési 
modellként működjenek.
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Hogy telik a napom a gyerekekkel, ha nincs napi tervem?
 
 
 
A nap ritmusát egy óvodai csoportban a nap folyamán a programalap a tér, a kapcsolatok és az idő szinergiájaként 
értelmezi. A nap ritmusa nem lehet mindig egyforma, előre rögzített és egységes, mert minden szituáció olyan 
figyelemre méltó lehet, mint a kutatási helyzet.
Az óvodapedagógus a következőképpen gondolkodik a nap menetéről (ritmusáról):

•	 mint az időről, amit a gyerekek különböző helyeken töltenek (belül, kívül, együtt más gyerekekkel az óvodából);
•	 mint a kutatásról, alkotásról, a gyerekeket a meglévő anyagokkal látja el (amire a gyerekek rászánhatják magu-

kat, folytathatják, amit elkezdtek); 
•	 mikor kell „belépési pontot” létrehozni új anyag behozatalával;
•	 mikor vesznek részt a gyerekekkel közös tevékenységekben, és hogyan vesznek részt benne;
•	 ki vesz részt  gyerekekkel a kutatásában, ki segít nekik;
•	 az egész csoportra és a gyakorlati élethelyzetekre (tárgyaláshoz, beszélgetéshez, hallgatáshoz, étkezéshez, pihe-

néshez stb.) szükséges idő.

Megtervezhetem-e teljesen előre a témát/projektet? 
Tudhatom-e előre, hány projektem lesz a gyermekekkel?

 
 
Nem, a téma/projekt kialakulóban van, és az óvodapedagógus nem tudhatja előre, hogy mi lesz a gyerekek, gye-
rekek és felnőttek, gyerekek és anyagok interakcióinak eredménye. A kapcsolatépítést, a tanulási hajlandóság fej-
lesztését célzó program előre nem írható elő. A téma/projekt kidolgozása során az óvodapedagógus folyamatosan 
kutatja saját tudásának forrásait, anyagokat készít, gazdagítja a kutatási környezetet. Az óvodapedagógus nem  
a téma/projekt megvalósítója, hanem  ötletes résztvevő, akit a gyermek kérdezhet, aki együtt kutat a gyerekekkel.
A programalap szerint a témában/projektben való tanulás a kutatásra és a kapcsolatépítésre irányul. A kutatás és 
az interakciók bizonytalansággal járnak – soha nem tudhatod előre, hogy mi lesz az interakciók és a kutatás ered-
ménye. Ezért egyetlen téma/projekt sem teljesen előre meghatározott. Ez nem jelenti azt, hogy teljesen nyitott.  
A pedagógusnak szakaszosan  kell megterveznie azt, hogy a kutatási és tanulási folyamatot milyen irányba vezeti. 
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Pannók 



92

B.1. PannÓ – gyermeket ábrázoló kroki
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E.1. PannÓ – gyermeket ábrázoló kroki
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L.5. PannÓ – Mérleg

    +                 -


