
SZÜLŐI ÉTEKEZLET 
 
 
Az óvodai kompetencia 
 
  
 A magyar közoktatásban bekövetkezett társadalmi változások maguk után hozták az óvodai 
nevelés tartalmának változásait. 
Az óvodai nevelés dokumentumai 
    -1953 Módszertani levél 

- 1957 Nevelőmunka az óvodában kézikönyv 
- 1971 Az óvodai nevelés programja 
- 1989 Óvodai nevelés programjának továbbfejlesztése 
- 1999 az óvodák megírták a Helyi nevelési programjaikat 

 
Az óvodák méltón kiérdemelt helyükre kerültek, amikor törvényileg szabályozott keretek 
között a közoktatás részévé váltak. 
 
A kompetencia területek alapját az óvodai programcsomag adja. 
Az óvoda rendszer jól működő eleme része. Mint működő rendszer eleve adottak a 
továbblépés, a továbbfejlesztés lehetőségei. Az elmozdulást az óvodapedagógia kidolgozatlan 
területeiben látjuk. 
Ezek 
Az óvoda- iskola átmenet, az inkluzív pedagógia, az érzelmi- és erkölcsi nevelés kérdéskörei 
az óvodapedagógiában kidolgozatlan területek. 
Az ONAP csupán iránymutatást ad, milyen képességekkel, készségekkel rendelkezzen a 
gyermek iskolába lépéskor. 
Érzelmi – és erkölcsi nevelés háttérbe szorult a társadalmi értékrendi-, érzelmi válságok 
begyűrűzése miatt. 
Az érzelmi- erkölcsi nevelésnek komoly hangsúlyt kell kapnia, mert megalapozza a 
személyiség szocializációját. Segít a családoknak az értékek mentén történő nevelésben. 
 
 
ALAPELVEK 
 
 
 Gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a neki megfelelő gondoskodást és nevelést. 
 
Óvodás életkorban a nevelés eszközei közül a játék a gyermek legelemibb pszichikus 
szükséglete. A gyermek 7-9 óra napi játékszükségletét ki kell elégíteni, semmi mással nem 
helyettesíthető.  
 
A munkajellegű tevékenység is tartalmaz játékos elemeket. Az önként vállalt feladatok, 
munkafolyamatok végzése során megéli a gyermek a közösségért való tevékenykedés örömét 
is, mely normák, értékek, szabályok, kialakulásához vezet. 
 
A valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg és cselekvésen keresztül sajátít el, amelyet 
képes alkalmazni képességi, készségei által. 
 
Az óvodában komplex nevelés folyik, 



Nevelési cél: a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése a 
kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása. 
Az óvodapedagógus az ismeretek tapasztalati úton történő megszerzéséhez segíti hozzá a 
gyermeket. 
Megteremti annak a lehetőségét, hogy a gyermek a játékon, s művészeteken, az 
alkotómunkán, saját tevékenységén keresztül szerezhesse meg azokat az élményeket, amelyek 
megnyitják, és ébren tartják benne a vágyat a környező világ megismerésére, a tanulás 
örömének átélésére. 
 
Az igazi ismeret az, amit a gyermek önmaga szerez meg. Mindennek az alapja, hogy a 
gyermek érdeklődésére és cselekvésére, előzetes tudására, tapasztalataira épüljön az 
ismeretanyagot is tartalmazó tevékenységrendszer. 
A gyermek fejlődésének alapja, hogy féltő, óvó, gondoskodó szeretet, folytonos, stabil 
biztonság vegye körül. 
Egyéni, differenciált bánásmód szükséges a személyes, bensőséges kapcsolat kialakításához, 
amely minden gyermeket megillet. 
A sajátos nevelési igényű gyermek is teljes értékű ember. 
Az óvodáskorú gyermekmagatartását érzelmei befolyásolják. Ezért fontos, hogy a vele 
kapcsolatba kerülő gyermekekkel és felnőttekkel pozitív, kedvező hatások, élmények érjék. 
Nevelési cél, hogy a gyermek az óvodapedagógusokban és az óvodában dolgozókban társra, 
ha kell természetes támaszra, találjon. 
A Közösségi nevelés alapelve, hogy a gyermek, mint egyén találja meg helyét a közösségben. 
Igényévé váljék a csoporttal való együttműködés, de igénye szerint egyedül is 
tevékenykedhessen. 
A gyermek számára biztonságot nyújt a megalapozott és következetes, ám rugalmasan kezelt 
szokásrendszer. 
 
Jelentős alapvetés a megfelelő életvitel, egészséges életmód iráni igény kialakítása. 
Nevelési cél a gyermeknek adekvát és rendszeres életritmus, megfelelő napirend kialakítása. 
A fokozott mozgásigény a gyermek életkori sajátosságai, közé tartozik. Ennek kielégítése az 
óvodapedagógus feladata. 
 
Komplex fejlesztési tervek felosztása 
 

- LEVEGŐ július, augusztus, szeptember 
- TŰZ október, november, december 
- VÍZ január, február, március 
- FÖLD április, május, június 

 
A négy komplex fejlesztési terv három fejlesztési tématerv koré csoportosul 
 

- CSALÁD 
- ÉLŐ ÉS ÉLETTELEN VILÁG 
- KÖZÖSSÉGI NEVELÉS 

 
 
 
 
 
 



 
A kompetencia alapú programcsomag reményeink szerint a gyermekek számára önfeledt, 
boldog gyermekkort jelent, amelyben 
 

- kedvük, igényeik, elképzeléseik, vágyaik szerint játszhatnak 
- kedvük, igényeik szerint mozoghatnak térben és időben, zenében és festésben. 
- Átélhetik a mesék, versek szárnyaló világát 
- Átérezhetik a hagyományok üzenetét 
- Bábozhatnak, dramatizálhatnak 
- Nap, mint nap változatos, színes élményeket szerezhetnek 
- Önmagukról, barátaikról a segítő, befogadó, elfogadó felnőttek jelenlétéről, a 

közösségről, az őket körülvevő világról, a környezetről, a természet csodáiról, a 
számok, a mennyiségek birodalmáról 

- Játszva tanulhatnak egymástól és a felnőttekről 
- A kérdéseiket bátran, nyíltan megfogalmazhatják 
- A megoldandó helyzeteknek számos megoldása lehetséges 
- Figyelembe veszik a gyermekek törvényeit is 

 
 
 
 
A kompetencia alapú programcsomag használata során a szülők biztosítékot kapnak arra 
vonatkozóan, hogy 
 

- a program középpontjában a gyermekük áll 
- a boldog gyermekkort nem elvenni, hanem biztosítani kívánjuk a gyermekeik számára 
- a program alkalmazása során a gyermekük illeszthető lesz s következő oktatási 

folyamathoz, az iskolához 
- a gyermekük komplex képességei fejleszthetők 
- figyelembe vesszük a gyermek egyéni és életkori sajátosságait 
- értékelik a gyermek azon tulajdonságait, amelyek csak rá jellemzőek  
- a gyermekével megtanítják értékelni a másik gyermek másságát is. 
- A gyermek számára olyan tudástartalmakat adnak át amelyek az iskolai tanuláshoz 

szükséges kultúrtechnikákat alapozzák meg 
- Gyermekének olyan értékeket (hagyományőrzés, - ápolás, a magyar anyanyelv, 

népdal, mese és mondavilág, tisztelet, szeretet, megbecsülés, elfogadás, s közösségben 
való együttélés) közvetít, amelyek örökérvényűek 

- A hangsúly a különböző módszerekkel történő egyéni fejlesztésen van 
- Gyermekük nevelő – fejlesztő intézményben jár 
- A szabad játék megmarad a nevelés egyik eszközének 
- Plusz, szolgáltatásokkal, (idegen nyelv) nem terhelik meg a gyermekeket 
- Önre nézve nem jelent többletköltséget 
- A gyermekével való közös gyűjtőmunkát közös élményfeldolgozás követhet 
- Az óvodával való együttműködésnek szorosabbá válhat, fejlődhet 
- Gyermekének több sajátélményben, tapasztalatszerzésben lesz része 
- A program figyelembe veszi az Ön észrevételeit is. 

 
 
 
 



A kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése óvodánkban 
 
 
Bevezetés: 
 
A magyar közoktatásban bekövetkezett társadalmi változások maguk után hozzák az óvodai 
nevelés taralmának változásait, melyek nem hagyták érintetlenül a dokumentumok tartalmát 
sem. 
 
A pályázat része az Értékünk az Ember, Humánerőforrás fejlesztési és Operatív Programnak. 
 
A projekt célja: 
 

• Az óvoda nevelési programjának tartalmi, módszertani fejlesztése. 
• Az intézményi együttműködés fejlesztése. 
• A pedagógusok felkészítése a kompetencia alapú fejlesztésre. 

 
Projektmenedzser: Szűcsné Horváth Margit 
Szakmai vezető: Szitás Erika 
Pénzügyi vezető: Szűcsné Horváth Margit 
Folyamat tanácsadó: Szabó Istvánné 
Szakmai tanácsadó:Csányi Istvánné 
 
A kompetencia fogalma: 
 
Az ismeret, képesség, attitűd szorosan összefüggő egymástól el nem választható egység. 
 
Amikor a kompetencia alapú nevelésről beszélünk fontos számunkra a gyermekek 
hozzáállása, tanuláshoz való viszonya, motiváltsága. 
 
Az attitűd szerepe abban áll, hogy növeli az oktatás-nevelés hatékonyságát, előkészíti az 
élethosszig tartó tanulás folyamatát. 
 
 A programcsomag bevezetése, alkalmazása: 
 

• Első körben a pályázaton nyertes óvodák 
• Követő intézmények 
• Széleskörű alkalmazás 

 
 
 
 
A programfejlesztés az alábbi területeken indult el: 
 

• Óvodai nevelés 
• Szociális és életviteli kompetenciák 
• Szövegértési szövegalkotási képesség 
• Életpálya-építési kompetenciák 
• Számolási, matematikai képességek 



• Informatika és médiaismeret 
•  

 
A fenti fejlesztések megalapozását egy önálló óvodai programcsomag biztosítja. 
 
 
Programcsomag: 
 
 
Egy adott céllal létrejövő teljes eszközrendszer: 
 

• Elméleti anyag 
• Komplex fejlesztési tématervek 

 
 
 
Tartozik még hozzá: 
 

• Zenevarázs 
• Bábjáték készlet 
• Játszunk természetesen játékgyűjtemény 
• Néphagyomány ápolás segédanyag 

 
A PROGRAMCSOMAG TÉMATERVEI AJÁNLÁSOK AZ ÓVODAPEDAGÓGUSOK 

SZÁMÁRA.  
 ALKALMAZÁSÁNAK MÓDSZEREIT, ESZKÖZEIT HELYÉT A PEDAGÓGUS 

HATÁROZZA MEG, KÉSZÍTI, ELŐ ADAPTÁLJA HELYI LEHETŐSÉGEIHEZ. 
 
Külső világ tevékeny megismerése, matematikai tartalmú tapasztalatok. 
Vizuális nevelés 
Irodalom-anyanyelv 
(család, élő és élettelen világ, közösségi nevelés) 

 
Idézet a témajavaslatok” levegő” anyagrészből nagycsoportra vonatkoztatva. 

 
Az óvodapedagógus az ismeretek tapasztalati úton történő megszerzéséhez segíti 
hozzá a gyermeket. 
 
Megteremti annak a lehetőségét:  
 
Hogy a gyermek: 
 

 
• a játékon, 
• a művészeteken, 
• az alkotómunkán 
• saját tevékenységén 
 

Keresztül fejlődjön. 



 
Bízunk abban, hogy érdeklődésünk-elhivatottságunk, felkészültségünk biztosítékot jelent 
a programcsomag alapos megismerésére, a bevezetés körülményeinek mérlegelésére, 
Helyi nevelési programunkba való integrálásra, a gyakorlati megvalósításra és 
multiplikátor szerep felvállalására. 
 
Meghatározó a gyermek személyiségének alakulásában, hogy milyen nevelési hatások 
érik a családjában, megfelelő módon kialakított szokások, viselkedésformák a gyermek 
számára megkönnyítik az óvodai közösségbe való beilleszkedést.  
Ezért nagyon fontos a családok nevelési szokásainak a megismerése, közelítése az óvodai 
nevelési szokásokhoz. 
Nevelési célunk a családokkal való együttműködés. 
 
Legfontosabb cél, hogy óvodáskor végére, iskolára alkalmas gyerekeket bízzunk a 
szülőkre. 

 
 
 


