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1.1. Bevezetés 

 

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja legmegfelelőbben a 

gyermekek fejlődését. A család és az óvoda kölcsönösen hatnak egymásra, melynek 

alapvető feltétele a kölcsönös tisztelet és bizalom. Az együttműködés célja egy olyan 

kapcsolatrendszer létrehozása, amelyből a gyermek, a család és az óvoda egyaránt 

meríthet. Hiszem azt, hogy a családokkal való együttműködés egyik legjárhatóbb útja a 

hagyományőrzés. A hagyományápolás nem valamiféle elavult értékrend őrzését jelenti, 

hanem a közösségi élettapasztalatok átadását és kiaknázását foglalja magában. A közös 

programok, az együttes készülődés, a közös időtöltés, az egymásra való odafigyelés, a 

közösségi élmények együttes átélése erősítik az emberi kapcsolatokat, így megszilárdítják 

a család és az óvoda együttműködését is. A gyermekeket körülvevő szűkebb és tágabb 

környezet, a család és óvoda összhangja biztonságérzetet közvetít, amely védelmet nyújt és 

teljessé teszi a gyermek személyiségének kibontakozását is.
1
 Ezért tartom kiemelkedően 

fontosnak az intézményi rendezvényeket, melyek megszervezésénél fontos feladatok 

hárulnak a vezetőre, sok lehetőség adódik kompetenciáinak kibontakoztatására is. 

 Ennek hatására választottam szakdolgozatom témáját, ami közel áll hozzám, és 

amit nagyon aktuálisnak is érzek. Mindenképpen az óvoda és a szülők, családok közötti 

együttműködés lehetőségeivel szeretnék foglalkozni, mert ezen a területen észlelek 

hiányosságokat. Óvodánk Nevelési Programját a szülőkkel eddig is szoros 

együttműködésben valósította meg. „Az óvodai nevelés cél- és feladatrendszer sokkal 

jobban épít a családra, a családi nevelés eredményeire, mint bármely más nevelési-oktatási 

intézmény.”
2
  

 Az együttműködésnek számos formája van, ilyenek a családlátogatások, a 

fogadóórák, a szülői értekezletek, a nyílt napok, nyílt ünnepek, események.  Sajnos egyre 

kevesebb szülő jelenik meg az óvodai fogadóórán, szülői értekezleten. Reggel, érkezéskor 

és délután, távozáskor is rohannak a szülők, így kevés lehetőség nyílik a pedagógus és a 

szülő/család közötti kötetlen beszélgetésekre. Ezekre a találkozásokra azonban nagy 

szükség lenne, hogy jobban megismerjük a családot, megnyerjük bizalmukat, formáljuk 

                                                           
1
 Gécziné 2009/8-9:243–247. 

2
 Bakosi–Pereszlényi 1993:85. 
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szemléletüket. Ez a tapasztalás adta az első motivációt, mert az életünket körülvevő 

változások nagymértékben befolyásolják az óvodánk és a családok életét is. 

 Az utóbbi évtizedek társadalmi problémái, mint a felgyorsult információáramlás, az 

emberek közötti személyes kommunikáció hiánya, az individuum előtérbe helyezése a 

társas kapcsolatokkal szemben, a stressz, a családok átalakulása hatással van a 

gyermekekre is. Az anyai-apai szerepek átalakulásából, a másként alkalmazott nevelési 

elvekből, a szülők gyermekeik körében eltöltött minőségi idő hiányából fakadóan egyre 

több probléma alakul ki, mely tükröződik a gyermekek szociális képességeiben és 

magatartásában.  

 Fontos lenne a megfelelő kommunikációs csatornák megnyitása, a kommunikációs 

kultúra kialakítása. Hiszen „a kommunikáció az emberi érintkezés eszköze.”
3
 A 

kommunikáció főnév eredetileg latin eredetű, magyar jelentései: közös, közösség, közöl, 

megoszt, tehát minden értelmezésben a közösségre utal.
4
 Dolgozatom egyik fő célja a 

közösségépítés, mely csak megfelelő kommunikációval valósulhat meg. Így a 

kommunikációról, a kommunikációs eszközök, lehetőségek megújításáról is szeretnék írni, 

az óvoda – gyermek – szülők/családok hármasának tükrében.  

 A megfelelő együttműködés érdekében a megváltozott családmodell, funkció és 

struktúra miatt elengedhetetlen, hogy megismerjük a helyi családokat, sajátosságaikat, 

elvárásaikat, igényeiket. Településünkön folyamatosan nő a gyermekes családok száma. 

Ahhoz, hogy pontos képet kapjak az itt élő családokat érintő kérdésekről, indokoltnak 

tartottam az óvodánkba járó gyermekek családjában egy olyan kérdőíves felmérés 

készítését, mely az alábbi témaköröket járja körül:  

- család és munka összeegyeztethetősége 

- szabadidő eltöltése, annak módozatai, illetve megjelenő igények a szabadidő 

eltöltésének lehetőségei kapcsán 

- az óvoda és családok közötti kapcsolat 

 Felmérésem célja tehát: a családi közösségépítő lehetőségek megszervezése előtti 

helyzetfeltárás, iránymutatás a további feladatvégzésre, egy szülőközpontú, családbarát 

óvoda kialakítása céljából. Kérdőívemet a településünkön élő, óvodás korú gyermekeket 

nevelő családok legszélesebb köréhez igyekeztem eljuttatni.  

                                                           
3
 Dr. Kolozsváry1999:86.   

4
 Bakos 2002: 441. 
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 Számomra az óvodai nevelésben elsődleges szempont a család rendszerszemléletű 

megközelítése értelmében a család működésének megismerése. A rendszerszemlélet 

lényege olyan komplex látásmód alkalmazása, amely nemcsak a gyermeket, hanem a 

családot is kiindulópontnak tekinti. A gyermekek életének egy életre meghatározó színtere 

a család. Az óvoda pótolhatatlan funkciója a családi nevelés kiegészítése: a speciális, 

kortárs kapcsolatban történő szocializálás. Ha ismerjük a családokat, megtalálhatjuk a 

hozzájuk vezető utat, amellyel az együttműködést támogatni tudjuk.
5
  

 Szakdolgozatomban szeretném igazolni, hogy megfelelő intézményvezetői 

kompetenciákkal, igények szerinti családbarát programokkal, innovációval olyan hatékony 

és jól működő közösséget lehet építeni, egy olyan családbarát óvodát lehet létrehozni, 

amely a 21. század rohanó és stresszes világában is megállja a helyét, miközben nagy 

hangsúlyt fektet a hagyományok ápolására, a családok formálására, közösségépítésre.  

  

                                                           
5
 Hidászné–Pivókné 2008/10:375–377. 
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1.2. Hipotéziseim 

 

I. Korunkban jelentősen megnőtt a kommunikációs és az infokommunikációs 

csatornák száma, de ezzel arányosan nem javult az óvoda és családok közötti 

információáramlás, kapcsolattartás.  

II. A társadalmi elvárásokkal szemben a nevelési intézményekben, nem tölti be 

kiemelt szerepét a családközpontúság elve. 

 

A 21. században az óvodapedagógiában is egyre inkább jelen van a digitális kultúra. A 

modernizáció adta fejlődési és fejlesztési lehetőségek azonban nemcsak az 

eszközhasználatra vonatkoznak, hanem a kommunikációban megjelenő újításokra is. Ezért 

újra kell foglalkoznunk azzal, hogy milyen módon tudunk érintkezni a szülőkkel, hogyan 

tudunk hatni a családokra. Meg kell találnunk azokat a jó kommunikációs gyakorlatokat, 

amelyek segítenek a kapcsolattartásban, az együttműködésben, a közös munkában.
6
 

 A közös munka a gyermekek nevelése, személyiségfejlődése érdekében, a családok 

bevonása az óvodai életbe, intézményünk családbaráttá tétele. Számomra a családbarát 

kifejezés jelenti az óvodai és a családi élet összehangolását, biztonságot, 

kiszámíthatóságot, támogatást, alkalmazkodóképességet, rugalmasságot, tanácsadásokat, 

kreativitást, csapatépítést, közös programokat és együttműködést. 

 Szeretnék megoldást találni arra, hogy a mai társadalmi elvárásoknak megfelelően, 

hogyan tudom családbaráttá alakítani intézményünket úgy, hogy az óvodai nevelés fő 

célja, a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlődése, a gyermekek személyiségének 

kibontakozásának elősegítése az egyéni sajátosságok figyelembevételével teljes mértékben 

megvalósulhasson. Vallom, hogy az érzelmi és értelmi nevelés, a fejlesztés és a 

szocializáció leghatékonyabban az óvoda és a családok kooperációjában valósul meg. 

  

                                                           
6
 Bakonyi–Karczewicz 2016:8. 
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2.1. Helyzetelemzés 

 

A társadalom tagjai az óvodákra úgy tekintenek, mint a többi intézményére, hiszen 

közszolgálati feladatokat látnak el. Az óvodáról, az óvodák világáról sokaknak van 

véleménye, hiszen az érintettség (szülőként, családtagként, volt óvodásként, kollégaként, 

falubeliként, stb.) igen sokrétű lehet. 

 

A leggyakrabban előforduló társadalmi elvárások: 

 

- olyan infrastruktúra biztosítása (tárgyi és személyi), amelyben az óvoda pedagógiai céljai 

maradéktalanul megvalósulhatnak, a nevelőmunka feltételei magas szinten rendelkezésre 

állnak (épületek állaga, jól felszerelt korszerű csoportszoba, óvodaudvar, esztétikus 

környezet, igényes pedagógiai program, biztonságos környezet, nyugodt, derűs légkör, 

innovatív, jól képzett nevelőtestület stb.) 

- olyan minőségi nevelőmunka végzése, ahol kiemelt jelentőségű a gyermekek sokoldalú, 

harmonikus fejlesztése, a gyermekek szükségleteinek mind teljesebb körű kielégítése, 

korszerű, módszerek alkalmazása 

- legyen lehetősége a szülőknek az elért intézményi, csoport és egyéni eredményeknek, 

teljesítményeknek a figyelemmel kísérésére  

- legyenek jól működő partneri kapcsolatok a szülők és az intézményvezetés, illetve a 

szülők és a nevelőtestület között 

- az óvodapedagógusok megfelelő erkölcsi normák szerint dolgozzak
7
 

 Az intézmények sikerességét, eredményességét sokféle tényező befolyásolhatja, de 

talán a legmeghatározóbbak a szülők elvárásai, akik különféle szempontokat mérlegelnek 

mielőtt döntést hoznak gyermekükkel kapcsolatban (földrajzi távolság, munkahely 

közelsége, előző testvér is odajárt, barátok vannak-e, az óvoda/óvodapedagógusok jó 

hírneve, tárgyi felszereltség, alapellátáson túli szolgáltatások kínálata, stb.) De a 

legfontosabb tényező mégis az, hogy a gyermekük jól érezze magát az adott 

intézményben.
8
 

  

                                                           
7
 Dr. Hercz–Ráczné–Takács (szerk.) 2015:10. 

8
 Dr. Hercz–Ráczné–Takács (szerk.) 2015:10. 
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2.2. Bemutatkozás 

 

Óvodánk Heves megyében, Noszvajon található. Községünk hegyvidéki üdülőfalu, mely 

Egertől 10 km-re, a Bükk hegység déli lejtőjén helyezkedik el. Az egyik legszebb magyar 

falu, mely mindmáig őrzi megragadó táji panorámáját, a hagyományos népi építészet 

értékeit felvonultató faluképét (eredeti paraszti porták, barlanglakások, borospincék). 

Környezetünk elragadó tájai, virágos portái, egészséges tiszta levegője, (300-500 m-es 

hegyek, dombok, erdők, tavak, patak), valamint a múltat idéző műemlékei méltán vívták ki 

az itt lakók és az ide látogatók vonzalmát, szeretetét.  

 Községünk lakossága folyamatosan nő, köszönhető ez a falu és az önkormányzat 

családbarát törekvéseinek. Az önkormányzat létrehozta a CSÓK NOSZVAJ programját, 

mely szorosan kapcsolódik az állam családok otthonteremtési támogatásához. Mind 

emellett kiemelkedő és hatékony óvodát, eredményes iskolát, élmény dús gyermekkort és 

családbarát programokat ígér az ideköltözőknek, ezért is tartom fontosnak, hogy óvodánk 

is igazán családbaráttá váljon. 

 Az utóbbi években több kisgyermekes család is beköltözött településünkre, így a 

falu lakossága már megközelíti a 2000 főt. Településünk lakosságának egy része (nagy) 

városokból, a vidéki életformát tudatosan választva költözött ki. Ez meghatározza család és 

gyermekközpontú szemléletüket, melynek népszerűsítését nagyon fontos feladatnak 

tartom. 

 Óvodánk 1979-ben létesült. Jelenleg négy csoporttal és egyéb kisegítő 

helyiségekkel működik. Zavartalan működésének pénzügyi feltételeit az önkormányzat 

biztosítja. Meglévő óvodai csoportjainkban biztosítani tudjuk a felvételre jelentkezők 

elhelyezését. 

 Óvodai nevelésünk fő feladata, hogy a gyermekek személyiségének fejlesztését 

változatos tevékenységformák gyakorlása során biztosítjuk.
9
 Értékeink megőrzése mellett 

kiemelt célunk a közvetlen és tágabb környezetünk megismerése és védelme, az 

egészséges életmódra nevelés és az anyanyelv ápolása, fejlesztése. Az óvoda dolgozói (8 

óvodapedagógus, 4 dajka, 1 pedagógiai asszisztens) az innováció elvét valljuk. Állandó 

tanulással, továbbképzéssel biztosítjuk szakmai tudásunk megújítását. Törekszünk a 

nyitottságra, befogadó-készségre, toleranciára, szakmai igényességre.  

                                                           
9
 Lásd részletesebben a Noszvaji Cseperedő Óvoda Nevelési Programjában: 1. számú melléklet 
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 2009 őszétől dolgozom óvodapedagógusként a Noszvaji Cseperedő Óvodában. 

Munkámat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára, valamint óvodánk saját 

tevékenységközpontú óvodai nevelési programjára építem, figyelembe véve a gyermekek 

életkori sajátosságait, szükségleteiket, érdeklődésüket, megszerzett ismereteiket, előzetes 

tapasztalataikat. 

 2016 februárja óta a Noszvaji Óvodásokért Alapítvány elnökhelyettese vagyok. 

Alapítványunk fő célja az óvodába járó gyermekek sokoldalú fejlődésének biztosítása, a 

tárgyi és működési feltételek javítása, továbbfejlesztése. Alapítványi teendőim által több 

vezetői döntést is kell hoznom, melynek egy része szervezési, másik része anyagi jellegű. 

Az óvoda vezetésével is szoros együttműködésben kell dolgoznom, ezért nagyobb 

rálátásom van a vezetői feladatokra is. Az óvoda rendezvényeit általában az Alapítvánnyal 

közösen bonyolítjuk le. Egy esemény lebonyolítása összehangolt tevékenységet, 

csapatmunkát, váratlan módosításokat és döntéseket jelent. Az egyes részfeladatok 

teljesítéséhez felelősöket kell kijelölni, akik a legapróbb részletekig ismerik a teendőiket, 

közreműködő személyeket és helyszíneket. A szervező munka számomra nagyon fontos és 

meghatározó, kezdve a rendezvény tervezésétől a lebonyolításáig. A munkámnak ezen 

része mindig is közel állt hozzám. A rendezvények alatt lehetőség van új kapcsolatok 

kialakítására, a meglévők fejlesztésére. Az Alapítvány tevékenységeivel, rendezvényeivel 

segítjük, támogatjuk a családokat. Az ezekből való megtapasztalások bebizonyították, hogy 

az óvoda szemléletét is ebbe az irányba kell formálni. Úgy érzem, hogy a mai világban egy 

vezetőre fontos feladatok hárulnak e tekintetben, sok lehetőség adódik kompetenciáinak 

kibontakoztatására.  

 A 21. században a megváltozott körülmények miatt a gyermekek/családok 

érdeklődését egyre nehezebb felkelteni. Az élmények keresése alapvető emberi 

tulajdonság, épp úgy, mint a boldogságra való törekvés.
10

 Az új élmények, programok 

bevezetése a pedagógiai programunk kiinduló pontja lehet. E rendezvények kiemelt 

lehetőséget kínálnak a közös tevékenykedésre, esztétikai élmények nyújtására, közösségi 

érzések erősítésére. Élményt adó és közösségépítő tevékenység ez, mely nagy hatással van 

a gyermekek személyiségfejlődésére is, ezért tartom kiemelkedően fontosnak az 

intézményi rendezvényeket. 
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 Kispéter–Sövényházy 2008:58. 
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2.3. Hagyományos ünnepeink és rendezvényeink 

 

A hagyományok ápolása szempontjából rendkívül fontosak az ünnepek, rendezvények, 

hiszen magyar kultúránk megismertetésére adnak lehetőséget. Az események kiemelik a 

résztvevőket a hétköznapokból és ez által nagyobb aktivitásra, kreativitásra serkentenek. 

Ezek az ünnepek és rendezvények az óvodát körülvevő szűkebb és tágabb környezetnek 

szólnak, az óvodáról nyújtanak információt a közvélemény számára, ezért fontosságuk 

nem vitatható.  

A meglévő 12 rendezvényünk időrendi sorrendben: 

SZEPTEMBER: Kemencés nap, Kukoricázás 

OKTÓBER: Szüret, Október 23. nemzeti ünnep 

NOVEMBER: Mesemondó-hét 

DECEMBER: Mikulás, Karácsony 

JANUÁR: Jótékonysági bál 

FEBRUÁR: Farsangi mulatság 

MÁRCIUS: Húsvét 

ÁPRILIS: Sport-hét 

MÁJUS: Évzáró-nap és ballagás 

 Minden rendezvényünknél gondosan tervezzük meg az eseményhez vezető utat, a 

tevékenységeket, előkészületeket, az ünneplést, melyet a közös gondolkodás, cselekvés, a 

közös ötletek megvalósítása jellemzi. Az óvodai munkacsoportunk egyik fő feladata a 

tematikus tervek és vázlatok elkészítése, ahol minden esetben szem előtt tartjuk a 

hagyományokat, népszokásokat. Minden rendezvénynek van felelőse, aki a teljes 

lebonyolításért felel.  

 Ezt a 12 rendezvényt mégsem érzem elegendőnek, mert a programok többsége az 

óvodán belül valósul meg (kivétel: Kemencés-nap, Jótékonysági-bál, Évzáró-nap), zárt 

alkalmakon, így a szülők kevés betekintést kapnak. Évente egy nyitott ünnepünk van, 

melyen a szülők is részt vehetnek. A Mikulás, a Karácsony és a Farsang váltakozik minden 

évben, így három év alatt minden szülő részt vehet a három fő ünnepünkön. Ez számomra 

csekély, és a legkevésbé mondható családbarátnak. A családokat sokkal jobban meg kell 

ismerni, be kell őket vonni az óvoda életébe, a jó partnerségi viszony kialakítása 

érdekében. 
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2.4. Család, óvoda, társadalom 

 

Évtizedek óta visszatérő kérdés az óvodai gyakorlatban, hogy mi a feladata az 

óvodapedagógusoknak és mi nem, hogyan viszonyul egymáshoz az óvodai nevelés, milyen 

feladatmegosztás képzelhető el a szülő, a család és az óvoda között. Erősödött az a 

vélekedés, hogy a gyermek szocializációjáért, neveléséért első helyen a család a felelős. Az 

elsődleges színtér a család, ez azonban nem mond ellen annak a ténynek, hogy egyre több 

időt töltenek el a gyermekek a családon kívül. Számtalan hatás éri őket (médiumok, 

sokféle értékrend, nagy társadalmi különbségek megtapasztalása, gyorsan változó életmód 

és életfeltételek, stb.), miközben a családok, szülők elbizonytalanodása, értékválsága, 

gyakran családi, kapcsolati válsága is befolyásolja nevelési képességüket, attitűdjeiket, 

gyermekeikhez és a családjukhoz való viszonyulást.
11

  

 A gyermek lelki fejlődését legfőbbképpen a család biztosítja. De nagyon fontos, 

hogy közvetlen környezetükkel is jó kapcsolata legyen a gyermeknek, hiszen akkor lesz a 

nevelésük sikeres és hatékony. Ha jó vele a kapcsolatunk, megnyílik, hisz bennünk, 

bátoríthatjuk, biztathatjuk és korlátozhatjuk, tehát sikeresen megsegíthetjük személyisége 

fejlődésében. Az ember, a gyermek, társas lény, egyedül nem létezhet. Napjainkban az 

érzelmi szükségletek kielégítésének is egyre nagyobb jelentősége van. Ezen igény 

kielégítésére a legalkalmasabb mikrocsoport a család.
12

  

 A család kulturális légkörét a szülők foglalkozása, iskolai végzettsége, szellemi 

igényei, a családi tradíciók, a légkör, a kommunikáció minősége, a család törekvései, az 

érzelmi összhang, vagy ezek hiánya határozzák meg. Ez a légkör jelentősen hat a 

gyermekre. Kívánatos lenne, hogy a szülők szabadidejüket a gyermekeikkel együtt töltsék 

el, amelyet a mostaninál nagyobb kulturális igényesség jellemezne, de ezt sokszor a 

családok anyagi helyzete, a munkával eltöltött idő nem teszi lehetővé. Mindennapi 

tapasztalatom az, hogy sokan élnek olyan családi körülmények között, amelyben nem 

szerepel a család mindennapi eseményei között a meseolvasás, közös játék, ismeretszerzés, 

zenehallgatás, vagy egyszerűen csak a családi beszélgetések az élet fontos dolgairól. Így a 

család értékközvetítő szerepe gyakran nem működik megfelelően. Sok családban nem 

marad idő a megfelelően átgondolt és tervezett irányításra és ellenőrzésre.
13
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 M. Nádasi (szerk.) 2006:4. 
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 M. Nádasi (szerk.) 2006:15. 
13

 M. Nádasi (szerk.) 2006:45. 
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 A gyermekek számára az elsődleges szocializáció a családjukban valósul meg. Ma 

minden családnak önálló joga a gyermekek értékeinek, világnézetének, kulturális 

mintáinak kialakítása. Az óvoda is nagyon fontos szocializációs szerepet tölt be, ezért 

gyakran kell kiegészítenie, korrigálnia a családok nevelő tevékenységét, ha a családok nem 

tudják megfelelően ellátni gyermekük nevelését. Gyakori probléma, hogy túlterheltek a 

családok és a nevelési intézmények is. A társadalom erre igyekszik megoldásokat keresni, 

ilyen lehet a gyermekpszichológus, nevelési tanácsadók, családsegítők, stb.
14

 

 Sajnos a növekvő nevelési gondok nagyrészt éppen a két alapvető nevelési színtér 

elbizonytalanodására, szétzilálódására vezethetők vissza, ami a modern társadalmak 

funkcionális differenciálódása és a normatív szférák pluralizálódása folytán következett be. 

Vagyis ma már egyértelmű, hogy egyre nagyobb szükség van a két legfontosabb nevelési 

tényező, a család és az óvoda szövetségére, a problémák enyhítése, feldolgozása, 

megoldása érdekében, hiszen együttműködésünk alapja végső soron a közös érdek, a 

gyermek eredményes nevelése.
15

 

 Véleményem szerint, kiegyensúlyozott, jól működő, egészséges társadalom csak 

egészséges, jól működő családokból épülhet fel. A korábbi és mai társadalmi, gazdasági 

változások a családokat folyamatosan érintik, sajnos ezt tapasztalhatjuk napjainkban is.  

 A családdal kapcsolatban emlegetett problémáknak egyik jelentős eleme az a 

körülmény, hogy amikor az anyáknak munkába kellett állniuk a család gazdasági, anyagi 

szükségleteinek kielégítése miatt, ez megváltoztatta a családok szervezeti életét, 

szerkezetét, ezáltal feladatai ellátásának körülményeit, színvonalát. Ma már sajnos azt is 

tapasztalnunk kell, hogy napjaink családjainak jelentős hányada nem tudja betölteni azt az 

eredeti szerepét, amit a társadalom elvár. Világszerte ismert jelenség, hogy a hagyományos 

családok csak nehézségek árán képesek a felgyorsult gazdasági és társadalmi 

változásokhoz igazodni. Ez a krízisszerű állapot, úgy tűnik, mégsem jelenti a tradicionális 

családforma végső felbomlását, megszűnését, csupán az átalakulás szükségességét jelzi.
16

 

 „2011-ben az UNICEF megkérdezte a gyermekeket, hogy mire van szükségük a 

boldogsághoz. A gyerekek a legtöbbször a családjukkal, a barátaikkal és a természetben 

töltött időt említették.”
17
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 Carey 2016:223–224. 
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2.5. A családok igényei 

 

Ahhoz, hogy pontosan megismerjem és megtudjam a helyi családokat érintő kérdéseket, 

igényeket, indokoltnak tartottam egy olyan igényfelmérés, helyzetfeltárás elvégzését, ami 

pontos képet mutat a családokról, a családok témámmal kapcsolatos véleményéről, 

elvárásairól. Ez számomra iránymutatás a további feladatok elvégzésére, egy családbarát 

óvoda kialakítása céljából.  

 Felmérési egységem a helyben élő, óvodás korú gyermeket nevelő családok; 

módszerem a kérdőíves lekérdezés.
18

 

 Kérdőívemet a településünkön élő, óvodás gyermeket nevelő családok legszélesebb 

köréhez igyekeztem eljuttatni nevelési intézményünk segítségével. Azok kitöltése és 

visszajuttatása a gyűjtőládákba teljesen önkéntesen, név nélkül történt. Mintavételünk 

alapjául tehát az önkéntesség szolgált. 

  

A megkérdezettek életkori megoszlását az alábbi diagram mutatja:  

1. ábra 

 

Saját forrás 

                                                           
18

 Lásd részletesebben: Falus (szerk.) 2000:123–339. 

18-25 26-35 36-45 46-55 55 év felett 

Életkori megoszlás 
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 Jól látható, hogy a szülők életkora leginkább a 36-45 közötti korosztályra 

koncentrálódik (50%), a megkérdezettek között alig található 18-26 év közötti (5%), 55 év 

feletti pedig egyáltalán nem.  A második kategóriába a megkérdezettek 18%-a, a 

negyedikbe pedig 27%-a tartozik. Az utóbbi évtizedekben végbemenő társadalmi 

változások – az iskolai tanulmányok meghosszabbodása, a munkába állás időbeli 

kitolódása, a párkapcsolatok átalakulása, az önálló egzisztencia és az önmegvalósítás 

megteremtésének vágya, a házasodási életkor – a családalapítás, gyermekvállalás idejének 

kitolódását hozza magával, mely jelenség településünkön is jelen van. A női életút is 

folyamatosan változik: gyermekvállalás előtt hosszabb, tanulással, munkával töltött idő lép 

be.  Az első, illetve további gyermekeket szülő nők átlagos életkora emelkedett hazánkban. 

Míg a korábbi évtizedekben az első gyermeket vállaló szülő nők leginkább a 20-as éveiket 

taposták, mára leginkább a 20-as éveik második felében, illetve 30-as éveik elején járnak 

az első gyermeküket vállaló anyák. 

2. ábra 

Saját forrás 

 

 Családi állapot tekintetében a megkérdezettek 82%-a házas vagy élettársi 

kapcsolatban él. Az egyedülálló szülők aránya összesen 14%. Általánosságban 

elmondható, hogy a női munkavállalással, önálló egzisztenciával összefüggésben alakult ki 

társadalmunkban egy réteg, mely az egyedülálló státuszt „választja”. A megkérdezettek 

csupán 4%-a elvált. Ez a szám az országos tendenciához viszonyítva viszonylag alacsony. 

Magyarország viszonylatában a válások száma dinamikusan emelkedik, míg a 

egyedülálló

házas vagy élletársi kapcsolatban

elvált

Családi állapot 
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házasságkötések száma folyamatosan csökken. Feltételezzük, hogy a településünkön 

kialakult kedvező kép tekintetében fontos szerepet játszik a helyben található egyházak, 

alapítványok, szervezetek erős szerepe, családmegtartó ereje, közösségformáló hatása. 

Településünkön fontosnak tartjuk, hogy különböző programjainkkal megelőzzük a 

válásokat, egyfajta preventív módon segítsük az egészséges párkapcsolatok létrejöttét, 

hosszú távú fennmaradását, a fiatalok családi életre való felkészítését, konfliktus és 

krízishelyzet megoldási technikák elsajátítását, gyermekneveléssel, gondozással 

kapcsolatos kompetenciák fejlesztését. Megerősítve a családi élet biztos alapját, 

megelőzhetjük a válás sokrétű negatív következményeit, mint például az egyszülős 

családok terjedését, az egyedül élők számának növekedését.  

 A megkérdezettek iskolai végzettsége tekintetében jól látható az a tendencia, ami a 

településen évek óta érzékelhető: a faluba költöző, leginkább kisgyermekes családok 

jelentős része az értelmiségi rétegből tevődik ki, hiszen a megkérdezettek 59%-a 

rendelkezik főiskolai, egyetemi diplomával, vagy egyéb felsőfokú képesítéssel. Bár az 

elvándorlás Noszvajra is jellemző - leginkább a képzett fiatalok hagyják hátra 

szülőfalujukat, gyakorta hátra hagyva a család idősebb generációit - megjelentek azok a 

fiatal házasok, illetve kisgyermekes családok, akik tudatosan választják közösségünket, az 

itt fellelhető életformát. A megkérdezettek körében senki nem volt, akinek a legmagasabb 

iskolai végzettsége 8 általános, vagy annál kevesebb. 

 

           3. ábra 

 

Saját forrás 

14% 

27% 

59% 

Legmagasabb iskolai végzettség 

8 általános, vagy annál kevesebb 

szakiskola, szakmunkásképző 

szakközépiskola, gimnázium 

főiskolai, egyetermi diploma, egyéb 

felsőfokú képesítés 
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 A megkérdezett családok 36%-a nevel két gyermeket. Három, vagy annál több 

gyermeket a megkérdezettek 37%-a nevel. Az egy gyermeket nevelők aránya mintánkban 

27%. Az az országos tendencia, miszerint községekben, illetve kisebb városokban az 

egynél több gyermeket vállalási kedv nagyobb, településünkön is megfigyelhető, hiszen 

mintánk több mint egyharmada kettő, s szintén több mint egyharmada három, vagy annál 

több gyermeket vállalt (nagycsaládos). Fontos itt is megemlítenünk, hogy a már említett, 

Noszvajt tudatosan választó réteg erősen befolyásolja az itt elemzett számokat, hiszen 

választásuk döntő indoka a legtöbb esetben a gyermekneveléshez ideális környezet, 

feltételek, adottságok megléte. 

 

4. ábra 

 

Saját forrás 

 

 A megkérdezettek 82%-a teljes munkaidőben dolgozik, mintánkban mindössze 

10% a GYES-en/GYED-en lévő, illetve 5% az egyéb kategóriát választotta, vállalkozóként 

jelölve magát. A megkérdezett minta 3%-a munkanélküli, ami az országos átlaghoz 

viszonyítva kedvező.  

 

 

 

27% 

36% 

37% 

Gyermekek száma 

1 gyermek

2 gyermek

3, vagy annál több gyermek
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       5. ábra 

 

Saját forrás 

 

 Bár a megkérdezettek 77%-a nő, egy esetben sem érkezett olyan kérdőív vissza, 

melyen részmunkaidős foglalkoztatást, vagy távmunkában dolgozó jelölést találhatunk, 

mint a női munkavállalás nehézségeire adott hatékony válasz. Annak ellenére, hogy egyre 

gyakrabban halljuk, hogy a részmunkaidős foglalkoztatást a fiatal anyák preferálnák, 

hazánkban nem jellemző e foglalkozatási forma jelenléte, bár hatékonysága az adott 

kérdéskörben tényként kezelhető. Vagyis feltételezhetjük, hogy településünkön is 

aggodalomra adhat okot a női munkavégzés kapcsán a családi élet és a munkahelyi 

kihívások összeegyeztetésének problémája. A megváltozott társadalmi környezet és a női 

szerepvállalás a munkaerő-piacon jelentős változásokat hozott a családok életébe. 

 Az alábbi ábra jól mutatja, hogy a megkérdezettek csupán 20%-ának nem jelent 

gondot a családi élet, illetve munkahely összeegyeztethetősége. 20% komoly gondként éli 

meg a fentebb leírt problémakör jelentőségét. Érdekes adat, hogy ha nemenkénti bontásban 

vesszük szemügyre a problémakört, a férfi megkérdezettek közül, a soha nem okoz gondot 

(megkérdezett férfiak 40%-a), illetve a néha okoz gondot (megkérdezett férfiak 60%-a) 

kategóriát jelölte, a gyakran, illetve komoly gondot okoz kategóriát egyiken sem. Ezzel 

szemben a női megkérdezettek közül csupán 13%-nak nem okoz gondot a család és munka 

összeegyeztethetősége. Jól érzékelhető, hogy településünkön is leginkább a családanyákat 

érinti a munkahely, a kereső tevékenység és a család, a gyermeknevelés 

összeegyeztetésének problematikája, mint a női munkavállalás nehézségei. 

3% 

82% 

10% 

5% 

Jelenleg dolgozik? 

munkanélküli

teljes munkaidőben dolgozik

GYES-en/GYED-en lévő
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           6. ábra 

 

Saját forrás 

 

 Tehát a válaszadók 80%-ának valamilyen szinten problémát okoz kereső és otthoni 

tevékenységének összeegyeztetése, nehézséget okozhat a gyermekvállalás, nevelés és a 

karrier, munkahelyi előmenetel összehangolása.  

 Fontosnak tartottam a szabadidővel kapcsolatos lehetőségek és igények felmérését 

is, hiszen tervezett programjaink, alkalmaink nagy része szabadidős tevékenységként 

jelenik meg a családok számára. A szabadidő hasznos eltöltése több szempontból is fontos 

a helyben élő családok számára, hiszen amellett, hogy egyrészt célzottan meg tudjuk őket 

szólítani adott téma kapcsán szabadidejükben (például óvodai programok, rendezvények, 

előadások, stb.), a szabadidős programjaink teret adnak a családok összetartó erejének 

növeléséhez, stabilitásuk megőrzéséhez.  Kapcsolódási pontot biztosítunk hasonló 

helyzetben lévők, illetve különböző generációk között. Emellett fontos a szabadidő 

szerepét a tekintetben is megemlítenünk, hogy annak megléte vagy hiánya, mint rekreációs 

lehetőség erősen befolyásolja a családok életét, mint a felfrissülés, felüdülés lehetősége, 

munkavégző-képesség megújítása, megteremtése, teret ad a stressz és a feszültség 

levezetésének, hozzájárul a minőségi élet megteremtéséhez az egyén, illetve a család 

szintjén is. Vagyis az igényesen megélt szabadidő hozzájárul a családok egységének, 

feszültségmentes, stresszhelyzeteket feloldani tudó hétköznapjaihoz. 
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A megkérdezettek szabadideje hetente az alábbiak szerint alakul: 

 

       7. ábra

 

Saját forrás 

 

 A választ adóknak leginkább 3-5 óra közötti időtartamban van szabadideje hetente. 

18%-nak egyáltalán nincs szabadideje, 10 óra vagy annál több csak a megkérdezettek 9%-

ának. Az a tendencia, ami hazánkra jellemző, hogy szabadidő nagy része nem szabadidős 

tevékenységgel, hanem többletmunkával töltik, településünkre is jellemző.  

 Arra a kérdésünkre, hogy szabadidejében milyen programokon venne részt 

szívesen, az alábbi válaszokat nevezték megkérdezettjeink kategóriánként összesítve: 

 

          8. ábra 

 

Saját forrás 
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 Úgy gondolom, hogy lehetne alapozni a szabadidő eltöltésének fentebbi mintázata 

alapján a legkedveltebb tevékenységekre a programok kialakítása során. A legtöbben 

(89%) választották a családi programokat, mely jól mutatja, hogy feltevéseimnek van 

létjogosultsága, miszerint a családok olyan programokon vennének részt a legszívesebben, 

ami az egész családi közösséget bevonja a tevékenységekbe. Másodikként a felnőtt 

workshopok, előadások (43%) lettek preferálva, ez számomra némi ellentmondást mutat a 

családi, közösségi programokkal szemben, hiszen ezeken értelmezésemben csak a 

felnőttek vesznek részt családjuk, gyermekeik nélkül. Ezen túli igények, lehetőségek körét 

is figyelembe véve közösségépítő, családias, generációkon átívelő programok 

megvalósításával érhetnénk el egy családbarát óvoda elveinek, céljainak leghatékonyabb 

megvalósítását.  

 A megkérdezettek 100%-a részt venne a gyermekük óvodája által szervezett 

családbarát programokon. Ezen pozitív eredmény nagy motivációt ad a lehetőségek 

feltárására, a tervezett programokkal kapcsolatos feladatok tervezésére és kidolgozására. 

Egy családias óvodai rendezvényen megnyílhatnak újabb lehetőségek a kommunikációs 

csatornák fejlesztésére vonatkozóan is.  

 Megkérdeztem a szülőket, hogy az óvoda szervezésében, milyen programokon 

vennének részt, bízva abban, hogy képet kapok a családok által legkedveltebb 

programokról, témákról. A lenti ábra mutatja, hogy minden felkínált lehetőség elnyerte a 

szülők tetszését, de a családi vetélkedők, versenyek (62%), a szülőknek szóló előadások, 

tanácsadások (49%) és a főzőverseny (48%) lett a legkedveltebb programforma. Ez 

megmutatja, ha egy igazán családbarát óvodát szeretnék létrehozni, akkor foglalkoznom 

kell azzal a feladattal is, hogy a szülőknek igénye van ismeretterjesztő, a gyermeknevelést 

megsegítő előadásokra, tanácsadásokra is. A gyermekükkel kapcsolatos problémák esetén 

sokszor tanácstalanok a szülők, segítséget kérnek, szakemberhez szeretnének fordulni. Úgy 

gondolom, hogy az óvodáknak, mint nevelési intézményeknek sokkal nagyobb hangsúlyt 

kell fektetni az ilyen jellegű feladatokra, vagyis több lehetőséget kell teremteni a szülők, 

családok megsegítésére, aktuális tanácsadások, előadások szervezésével.  
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       9. ábra 

 

Saját forrás 

 

 Ahhoz, hogy mindig tudjunk a szülők, családok aktuális problémájáról, 

kérdéseikről, nagyon fontos a megfelelő kommunikáció az intézmény és a család között. 

Ezért felmértem azt is, hogy a szülők, hogyan vélekednek az információáramlásról, hiszen 

a kommunikáció az alapja minden együttműködésnek.  

 

           10. ábra 

 

Saját forrás  
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 Az eredmény inkább pozitív, hiszen a válaszolók 63%-a teljesen elégedett, vagyis 

mindig minden információt megkapnak. 24%-ához a legtöbbször elér, 13% válaszolta azt, 

hogy néha kapják meg az információkat és nem mindenről tudnak. Számomra 

megnyugtató és jó eredmény az, hogy senki nem válaszolt úgy, hogy egyáltalán nem érnek 

el hozzá az óvoda közlései. A legeredményesebbnek mégis azt tekinteném, ha mindenki 

elégedett lenne az óvoda kommunikációjával, így ennek kidolgozását is fontos 

feladatomnak tartom.  

 Kommunikálni annyit jelent, hogy gondolatainkat és az információkat eljuttatjuk a 

családokhoz valamilyen formában. Esetünkben ez a forma lehet beszéd útján, írásban, 

infokommunikációs eszközökön keresztül és még számtalan módja létezik. Óvodánkban 

használjuk ezeket a kommunikációs csatornákat, de az óvoda és szülők közötti 

leghatékonyabb együttműködés elérése végett, kértem a szülőket, hogy jelöljék meg az 

általuk legjobban preferált kommunikációs lehetőséget, lehetőségeket.   

 Legtöbben a személyes beszélgetéseket (92 %) preferálták, de igen magas 

százalékot kapott a Facebook (89 %) és az intézményben kihelyezett faliújság (75%) is. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy ahol a pedagógus törekszik a szülő név szerinti 

megszólítására, másképp alakul a felnőttek viszonya. A beszélgetésekre a közvetlenség 

jellemző, mert az odafigyelést tapasztalja meg a szülő. A kapcsolat alakításában az első 

lépéseket az óvodapedagógus teszi meg, a pedagógiai műveltsége, intelligenciája 

alkalmassá teszi, hogy megnyissa az utat a közös együttműködés felé. 
19

  

 Az infokommunikációs eszközök elterjedésével az online kapcsolatok is előtérbe 

helyeződtek, hiszen ez az információáramlást viszonylag egyszerűvé és gyorssá tette. A 

szülő és az óvoda kapcsolata akkor is lehet aktív, ha a kapcsolattartás részben online 

módon valósul meg. Ez a virtuális létezés ma már valóságos, nem elidegenített, ha a 

megfelelő mederben működik mind az egyes családoknál, mind az egyes csoport szüleivel 

egyszerre. A zárt csoportok létrehozása, videók, képek, információk megosztása, közös 

problémák kezelése, megbeszélése gyors és hatékony formát adhat.
20

 

 Az óvodai faliújság szintén kedvelt módja az információáramlásnak, hiszen ezt 

minden nap megtekinthetik a családok, naprakészen láthatják a fontos tudnivalókat. Ez a 

tábla viszont csak információ megosztásra jó, azonnali visszacsatolásra nem ad módot. A 

                                                           
19 Villányi (szerk.) 2001:31. 
20

 Bakonyi–Karczewicz 2016:220. 
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telefont és a levelezést kevesen választották, mindössze 24% és 18% jelölte, mint 

kommunikációs lehetőséget. 

 

           11. ábra 

 

Saját forrás 
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3.1. Innováció az óvodában 

 

Az innováció a tudomány és a gazdaság világában meglehetősen régi fogalom. Egy pár 

évtizede bevonult az oktatás világába is. Az innovációt a szó hétköznapi értelmében 

általában olyan kontextusban használjuk, hogy valami egy adott helyzethez képest 

megújul, hogy valaki változtat valamit korábbi gyakorlatán, avagy változik egy korábbi 

működési mechanizmus. Az innováció egyfelől változás, változtatás egy állandó kialakult 

gyakorlaton, illetve gyakorlathoz képest. E kétféle változtatási magatartás egy tudatosan 

tételezett, tervezett fejlesztés igényével történik, amely szerint jobb, eredményesebb, 

hatékonyabb és jobb minőségű lesz az új gyakorlat a korábbihoz képest.
21

 

 Az innováció jelentése számomra a folyamatos megújulást jelenti. Kis lépésekben, 

egymással összhangban lévő fejlesztési tevékenységek sorozata. Legfőbb elemeinek a 

megújulást, új ötletek bevezetését tartom. Ez a megújulás érinti a szervezetünket, a bennük 

tevékenykedő embereket is. Érinti az óvodába járó gyermekeket és azok családjait is. Ez 

egy szervezetfejlesztés, mely hosszú távra szól és az egész szervezetet felölelő fejlesztési 

és változtatási folyamat.
22

  

 Vallom, hogy megújulás nélkül nem lehetséges a megmaradás. A fejlődés állandó 

részét kell képeznie a megújulásra való törekvés. Új szakmai elképzelésekre van szükség, 

új módszereket, eljárásokat kell alkalmaznunk, hogy a fennálló problémákat, kihívásokat 

meg tudjuk oldani. Az innovációt csak tudatosan, megfelelő vezetéssel, vezetői 

támogatással valósíthatjuk meg. Egy újításokat megvalósító szervezet növelheti az 

intézmény pozitív megítélését, és érezheti az újítások hatékonyságnövelő hatását, miszerint 

óvodánkban kialakulhat a hatékony kommunikáció és családbaráttá válik intézményünk. 

 

A felmérésem eredményeképpen innovációs törekvéseim: 

1. A kommunikációs lehetőségek megújítása 

2. Rendezvényeink reformálása, családbarát programok létrehozása 

3. Kapcsolatok, anyagi források megtalálása 

4. Szervezetfejlesztés 
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 Dobos 2002/9:1–2. 
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3.2. Kommunikációs lehetőségek megújítása az óvodában 

 

A kommunikáció fogalmának felidézésekor általában mindenkinek az klasszikus adó – 

vevő alapú fogalom jut eszébe. Ha végiggondoljuk azonban kommunikációnk főbb 

típusait, minimum kettőt igen könnyen elkülöníthetünk: 

a) közléseink (Egyszeri üzenetátadás – ez a hagyományosan tanult modell – példa az 

előadás, levél, e-mail, blog, melynek során az üzenet vevőjét befogadónak tekintjük) 

b) beszélgetéseink (Kölcsönös információcsere, mondandónk a vevő szerinti alakítása, 

módosítása – mindkét fél aktív részvételére épít) 

Sokféle okból, céllal kommunikálunk, de nekünk, pedagógusoknak tudnunk kell, hogy 

mikor melyik típust kell használnunk.
23

 

 Meg kell találnunk a hatékony kommunikáció ismérveit. S ha felismertük, a 

pedagógiai kommunikációnkba is be kell építenünk. Az egyik legfontosabb jellemzője 

számomra a hitelesség. 

 Az önkifejezés hitelessége magában foglalja, hogy tudatában legyek saját 

érzéseimnek, gondolataimnak, motivációimnak, és amit ki akarok fejezni, azt világosan 

tegyem. Egyúttal azt is tudnom kell, milyen hatást váltok ki a másik félben, jelen-esetben a 

gyermekben, szülőkben, kollégában. Ezen hatásokat nagyon meghatározónak tartom a 

kiegyensúlyozott kapcsolatok magalapozásához, melynek feltétele a hitelesség. Mindezt 

csak őszintén és nyitottan tudjuk megvalósítani.
24

 

 Hozzám legközelebb Carl Rogers kommunikációs elmélete áll, mely segít 

számomra megtalálni a legmegfelelőbb és leghatékonyabb kommunikációs módszereket, 

melyeket a gyakorlatban is tudok alkalmazni, a családokkal való őszinte kapcsolatok 

kialakításában. 

A hatékony, konstruktív kommunikáció három alappillére (Carl Rogers szerint): 

1. Nyíltság - azt jelenti, hogy őszinték és nyitottak vagyunk saját érzelmeink, 

szükségleteink és elgondolásainkat illetően. A nyílt, hiteles személy valódi énjét mutatja, 

és érzéseit kifejezésre juttatja, amikor az helyénvaló. A hitelesség lényeges minden 

kapcsolat számára, mernem kell önmagam lenni, hogy viszonyulni tudjak hozzád.
25
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 Dr. Hercz–Ráczné–Takács (szerk.) 2015:9.1.  
24

 Dr. Hercz–Ráczné–Takács (szerk.) 2015:9.1 
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 Minden kommunikáció egyik alappillére a nyíltság és őszinteség. A nyíltság 

azonban lehet romboló hatású is. Az "ami a szívemen az a számon" hozzáállás nem számol 

a másik félben kiváltott hatásokkal. Védekezést, szorongást vált ki, ha ítélkező másokra 

nézve, ha az őszinteség "brutális". A zárt kommunikáció (megtévesztés) és teljes nyíltság 

között helyezkedik el az arany középút, az a fajta nyíltság, önkifejezés, ami a kapcsolatok 

fejlődését és hatékonyságát segíti elő, őszinte cseréje a gondolatoknak és érzéseknek, a 

kölcsönös bizalom alapján. 

2. Nem birtokló szeretet - a másik gyámkodástól mentes elfogadását jelenti, támogatás 

nyújt a másiknak önmaga irányításában, egyben folyamatosan gondoskodik a tiszteletet - 

vagyis a távolságtartás, függetlenség - fenntartásáról. 

3. Empátia - az a képesség, hogy a másik felet saját nézőpontjából szemléljük, hallgassuk 

és megértsük. Az empátiás személy pontosan és érzékenyen érti a másik érzelmeit és azt a 

helyzetet, amely azokat kiváltotta. Oly módon kommunikál, hogy a másik úgy érzi, 

elfogadják és megértik.
26

 

 A kommunikációs technikák elsajátítása önmagukban nem elég az emberek közti 

interperszonális kapcsolatok összekovácsolására, ha azok nem párosulnak a nyíltsággal, 

szeretettel és empátiával.
27

 Ha mindhárom alappillér fellelhető kommunikációnkban, akkor 

feladatunkat színvonalasan és sikeresen tudjuk megvalósítani. Ennek érdekében fontos, 

hogy elsajátítsuk a helyes kommunikációs technikákat, ha szükséges képezzük magunkat 

segítséggel, illetve önképzéssel. A jó vezető meglátja és segíti a pedagógusok 

kommunikációs kompetenciájának fejlesztését, hiszen a kommunikáció átfogja az óvodai 

élet valamennyi területét. 

Személyes találkozások: Tapasztalataim azt mutatják, hogy ahol az óvónő törekszik a 

szülő név szerinti megszólítására, a személyes kommunikációra, ott pozitívan alakul a 

felnőttek viszonya. A beszélgetésekre a közvetlenség legyen jellemző, mert így a szülő 

megtapasztalja az odafigyelést. A kapcsolat kialakításában az első lépéseket a 

pedagógusnak kell megtennie, hogy megnyissa az utat a közös nevelés felé. Többszöri 

találkozások alkalmával lehetőség van az ismerkedésre, a véleménycserére, a 

beszélgetésre. Érezhetővé válik, hogy az óvodának először a szülőt kell megnyerni, 

kialakítani benne a bizalmat az intézmény és a pedagógus iránt. A szülő érezve az ő 

elfogadását, hajlandóságot mutat arra, hogy aktívan is részt vegyen az óvoda életében. 
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Egymás tiszteletéhez tartozik, hogy értékesnek tartjuk egymás idejét, és az óvoda 

alkalmazkodik a család életéhez.
28

  

Szülői értekezlet, fogadóóra: A pozitív kapcsolat eredménye, hogy a szülői 

értekezleteken, fogadó órákon is szívesen vesznek részt. Ennek érdekében 

pedagógusainknak oda kell figyelni a szülők fogadására és törekedni kell a kellemes 

hangulatra. A verbális kommunikációval jól tudjuk kifejezni a gondolatainkat, 

véleményeinket, megoldandó problémáinkat. De nagyon fontos a nem verbális 

kommunikáció is, hiszen nem verbálisan hatékonyabban fejezünk ki érzelmeket és 

attitüdöket. Új módszereket kell alkalmazni ezeken az alkalmakon. Jó módszer lehet az, ha 

megszólítjuk a szülőket, elmondhatják véleményüket. A „régi” óvodás szülők mesélhetnek 

az „új” óvodás szülőknek, pedagógusoknak. Megoszthatják tapasztalataikat, örömeiket, 

gondjaikat úgy, hogy közben tudják, hogy számíthatnak az óvoda segítségére. Segítheti a 

megnyílást, a hatékony kommunikációt az is, ha a beszélgetések alatt is törekszünk a jó 

hangulatra némi teával, bekészítéssel.  

Online-kommunikáció: Napjainkban nagyon fontos az online kapcsolat, hiszen ma már a 

legtöbb szülő rendelkezik valamilyen infokommunikációs eszközzel, ami állandó 

internetkapcsolattal van ellátva. Kutatásom jól mutatja, hogy a családok 89 %-a szeretne 

valamilyen Facebook csatornán kommunikálni. Ezen kommunikációs forma gyors, 

naprakész, és az információk szinte mindenkihez egy időben eljuttathatók. Óvodánkban 

már kialakítottuk a csoportok zárt Facebook csoportját, hogy ezen keresztül is tudjuk a 

szülőket informálni, tájékoztatni. Ezeket szigorú szabályok szerint működtetjük, a 

személyiségi jogok védelmében. Ez a digitális, virtuális tér folyamatosan változtatja a 

kommunikációt, ezért fontos feladatnak tartom azt, hogy pedagógusaink is naprakészek 

legyenek ezekkel a változásokkal szemben. Ezek a technológiák társadalmunk lényeges 

részévé váltak, megváltoztatják kommunikációs szokásainkat.  

 Intézményünk még nem rendelkezik önálló weboldallal, de ennek előkészítése, 

létrehozása már folyamatban van, hogy ez is segítse az óvodánk kommunikációját. Úgy 

gondolom, hogy napjainkban nagy szükség van az ilyen felületekre is. Így intézményünk 

bárki számára könnyen megtalálható, megismerhető, naprakész információk állnak az 

oldalt felkeresők számára. Tehát nem csak az információáramlást tudnánk megkönnyíteni, 

de az óvoda arculatát, megítélését is pozitív irányba alakíthatná. 
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 Modern korunkban az elektronikus levelezés is nagyon kedvelt formája a 

közléseinknek. Bár tudnunk kell, hogy ez a levelezési forma gyakran nem minősül 

hivatalosnak, de megfelelő módja alkalmas lehet az óvoda és a család közti 

kommunikációra. A gyermekek óvoda kezdésekor, a többi szükséges adat mellett, e-mail 

cím elérhetőséget is kérnék a szülőktől, hogy ezzel is megkönnyítsem az 

információáramlást. Ennek a levelezési formának rengeteg előnye van: gyors, kényelmes, 

praktikus (ugyanazt a levelet egyszerre több embernek is el lehet küldeni), szövegek 

mellett adatok (hang, kép, dokumentum) is küldhetőek, a levelek tárolása és visszakeresése 

egyszerű, az érkezett levél könnyen továbbküldhető és visszaküldhető, olcsó illetve 

ingyenes. 

Faliújság: Ezen információs tábla a bejárattal szemben, jól látható helyen van elhelyezve 

óvodánk folyosóján. Faliújságunkon fontos információkat, tájékoztatókat helyezünk el 

melyek a gyermekeket érintő eseményekről, időpontokról, helyszínekről szólnak. A 

megkérdezettek 75%-ának releváns a faliújság. Sajnos azt meg kell említenem, hogy a 

maradék 25% ezt nem veszi figyelembe. Ez a forma tájékoztató, de az információk 

átadására nem mindig alkalmas a befogadás hiánya miatt. Meg kell újítani a faliújságunkat 

is, hogy legyen figyelemfelhívó, hogy minden ember érdeklődését felkeltse. A sikeres 

kommunikáció érdekében emeljük ki a fontos információkat. Legyen kreatív, színvilága, 

formája illeszkedjen az óvoda arculatához. Helyezzünk el rajta képeket, hogy a vizuális 

típusú emberekben is könnyebben rögzüljenek közléseink. Ne legyen túlzsúfolva, mindig 

csak az aktuális híreket, információkat tegyük ki. Ha megragadjuk a szülők figyelmét, jobb 

eredményt érhetünk el az információáramlásban is.  

 A telefonról és a hagyományos levelezésről sem feledkezhetünk meg, hiszen 

vannak olyan esetek, amikor csak ezeken a kommunikációs csatornákon van módunk, 

lehetőségünk kommunikálni. Pl.: Ha gyermek hirtelen megbetegszik a leggyorsabb módja 

az elérésnek a telefon. Ha hivatalos iratot kell kézbesíteni a családoknak, akkor a hivatalos 

levelezést kell választanunk.  

 Tehát nem kell a hagyományos kommunikációs csatornákat elfelejtenünk, de a még 

hatékonyabb információáramlás érdekében meg kell újítani szemléletünket, 

kommunikációs lehetőségeinket. Ha ez sikerül, a rendezvényeink, programjaink formálása 

is elkezdődhet. 
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3.3. Rendezvényeink reformálása 

 

Az előző fejezetekben láthatjuk, hogy intézményünknek 12 állandó rendezvénye van, mely 

igen átfogó és sok területet érint. Ezek illeszkednek az óvodai nevelés alapelveihez és 

módszertanához. 

 Én aktív pedagógusként szeretnék egy új programot, a többi eseményhez képest 

más jellegű, egy igazán családbarát, közösségépítő, hagyományt teremtő eseményt, mely 

segíti új arculatunk kialakítását, a meglévő megreformálását. Ez lett a Cseperedő Családok 

Napja. A programok összeállításánál figyelembe vettem felmérésem eredményét, a 

családok által preferált programokat építettem be a tervezett eseménybe. Ez egy komplex 

program, melyben megtalálható a hagyományápolás, kézműves foglalkozások, családi 

vetélkedők és a főzőverseny is. 

 

Cseperedő Családok Napja 

 

Program célja: A családi nap megvalósításával olyan komplex programot szeretnék 

nyújtani a családoknak, amellyel a család tagjai közös élményekhez jutnak, nő a család 

összetartó ereje az együttesen megvalósított feladatok által, jobban megismerik egymást a 

családtagok, mélyül az ön-és társismeret, nő az egymás iránt érzett tolerancia, empátia, 

bizalom. A családtagok kipróbálhatják magukat a hétköznapi rutint, a komfortzónát 

elhagyva. Példát nyújtunk a család értékeinek megélésére, elmélyítésére. A rendezvénnyel 

szeretném a különböző generációk együttműködését, egymás mellett élését elősegíteni. A 

programon megvalósuló játékok, feladatok, foglalkozások lehetővé teszik, hogy a fiatal 

családok, a beköltöző családok is megismerjék a falu megőrizendő értékeit, hagyományait, 

ezáltal erősödjön az identitásérzet, a lokálpatriotizmus, az elköteleződés. 

 Az egészségtudatos életmódra, az egészségvédelmére, az aktív életre hívjuk fel a 

figyelmet a sportos programelemekkel. A szervezés és megvalósítás feladataiba bevonunk 

önkénteseket (fiatalok, civil szervezetek), lehetőséget teremtve, hogy a közösségért, a 

családokért tevékenykedhessenek. Olyan rendezvényt szeretnék, ahol az egész család 

meghatározó élményeket szerezhet, megismerheti a család és a nagyobb közösség erejét, 

értékét. 
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Program célcsoportja/résztvevők száma: Noszvaji óvodás gyermekek családjai, 

nagycsaládok 0-99 évig. A részvevők tervezett száma: 200 fő 

Program dátuma/időtartama: Június egyik szombatja (Előkészületek, szervezési 

munkák, önkéntesek bevonása, egyeztetések: január-június.) 

Program helyszíne: a Noszvaji Cseperedő Óvoda udvara 

Megvalósítók: a Noszvaji Cseperedő Óvoda dolgozói + önkéntesek, civilek 

Megvalósításért felelős személy: XY óvodapedagógus 

Részletes tematika: 

8.00: Program megnyitása, zenés megnyitó néptánccsoport szereplésével 

8.00-12.00: Ovi csoportos (4 csoport) családi főzőverseny; Téma: Noszvaji konyha, 

noszvaji ízek. A csapatok tagjai előzetesen jelentkeznek a versenybe. A kiírás szerint 

hagyományos noszvaji ételt kell készíteni bográcsban vagy szabad tűzön. A család minden 

generációja képviseltetheti magát, minden tag részt vehet a feladatokban. 

9.00-10.00: Szülő-gyermek focimeccs 

9.00-14.00: Hagyományőrző kézműves foglalkozások 

10.00-12.00: Családi vetélkedő: „Házunk tája aranybánya!” A vetélkedő keretében a 

résztvevő családok különböző állomásokat járnak be, ahol a hagyományos XIX. sz. végi 

falusi/noszvaji család tevékenységeit élhetik/játszhatják tréfás formában újra. 

12.30: Közös ebéd  

12.30: „Jó ebédhez szól a harmonika” 

13.30: Főzőverseny eredményhirdetése 

14.00: Táncház 

15.00: Rendezvény zárása (A programokat a gyermekek szükségleteit figyelembe véve 

terveztem, direkt nem egésznapra, hogy a kisebbek tudjanak délután pihenni.) 

 A rendezvény szervezője én vagyok, mint a program megálmodója, de a program 

felelősének kijelölök egy olyan kollégát, aki összefogja és levezényli a programot, aki 

kreatív, rugalmas, talpraesett, felkészült, jó csapatjátékos, aki váratlan helyzetekben is 

feltalálja magát és jó kommunkációs képességű.  
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Felnőtt workshopok és előadások 

 

Meglepő volt számomra, hogy a szülők 43 %-a szívesen venne részt kizárólag felnőtteknek 

szóló workshopokon, előadásokon. Ha igazán szeretném a családokat megnyerni, akkor 

foglalkoznom kell azzal a feladattal, hogy ilyen jellegű programokat is biztosítok a szülők 

számára. A megvalósítandó programok összeállítása egy újabb, több szempont szerinti 

igényfelmérésen alapulna.  

 A modern világunkban nagyon népszerű a workshop. Szakirodalmi feltárás nyomán 

a workshop fogalom műhelymunkát jelent, felnőttképzési jellegű környezetben.
29

 

Véleményem szerint a workshop hasznos módszer lehet arra, hogy problémákat oldjunk 

meg, közösen, egy csapatban. A workshop az adott, aktuális témára létrehozott 

munkacsoportban zajlik és tevékenysége egy adott kérdés vagy probléma interaktív 

elemzésére és megoldási javaslatok kidolgozására irányul többnyire kreatív technikák 

segítségével.  

Az alábbi témákra szakosodott workshop típusok ismertek: 

 problémamegoldó 

 konfliktus megoldó 

 döntés előkészítő 

 koncepcióalkotó 

 jövőkép kidolgozó, stb.”
30

 

 Tehát olyan workshopokat, előadásokat kell szervezni, melyen a szülők 

megvitathatják az aktuális gyermekneveléssel kapcsolatos problémáikat. Tanácsadásokat, 

előadásokat kell tartani megfelelő szakemberek (pszichológus, gyógypedagógus, 

pedagógiai szakértő, szociálpolitikus, gyermekorvos, meseterapeuta, stb.) meghívásával, 

közreműködésével.  

 Ilyen alkalmakon felmerülhet a kérdés, a gyermekek elhelyezése kapcsán. Hiszen 

sok családnak komoly gondot okoz a gyermekek felügyelete óvodai nevelési időn túl. 

Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy gyermekfelügyeletet biztosítsunk (akár óvodai 

nyitvatartási időn túl is) az előadásokkal egy időben, így az óvodánk nem csak családbarát, 
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hanem szülőbarát is lehet, hiszen segítünk a szülőknek a gyermekeik megőrzésben is, 

mialatt ők különböző gyermekneveléssel kapcsolatos programokon vehetnek részt.  

 

Kulturális programok 

 

Kulturális, művészeti programokon a családok több mint negyede szívesen részt venne, 

ezért gondolkodni kell ez irányban is. A művészetpedagógia régóta jelen van a magyar 

óvodákban. A gyerekek szeretnek rajzolni, bábozni, előadni, énekelni, táncolni, hiszen az 

óvodai nevelésünk is erre alapoz. A művészetek lényegi eleme a szabad önkifejezés, amely 

az óvodákban előzetes tapasztalatszerzésen és játékban valósul meg. Véleményem szerint a 

kulturális közösségek bővíthetők a szülők bevonásával. 

 Ismerhető a szakirodalmakból és tudható a mindennapokból is, hogy a zene, az 

irodalom, a kézművesség, a színház, a mozgás mekkora hatással lehet az ember 

önfejlődésére és milyen mértékben kovácsol össze közösségeket, vagy mozgat meg 

együttes erőket.
31

   

 Legutóbbi törekvésem ezen a területen, egy kreatív pályázat kiírása (3. számú 

melléklet) és megvalósítása volt. A Noszvaji Óvodásokért Alapítvány pályázatot hirdetett a 

Noszvaji Cseperdő Óvoda gyermekei és családtagjai számára. A pályázat célja, a család 

közös, örömteli munkálkodása, hogy a szülők és a gyerekek közösen találják meg a család 

legkedvesebb meséjét és együtt készítsék el pályaművüket, mely a meséhez kapcsolódik. 

Így is szeretném motiválni a családokat, hogy minőségi időt töltsenek együtt. Az 

alkotásokat a Mesemondó-hetünk zárónapján kiállítottuk, egy kiállítást készítettünk a 

családok számára és ekkor kerültek átadásra az ajándékok is. Minden pályázó jutalomban 

és oklevélben részesült, mert én nem versenyeztetem a gyermekeket. Minden résztvevő 

családot pozitív elismerésben részesítettünk. 

 A témaheteink megújításával is van lehetőség a kulturális programok bővítésére. 

Eddig még nem szerepelt a „zene” téma a tematikus terveinkben, de én szeretném 

bevezetni, hiszen köztudott, hogy a zene már a legkisebb kortól kezdve pozitívan hat az 

agy fejlődésére. Településünk zeneiskolájával szorosan együttműködve interaktív 

koncerteket tarthatnánk a gyermekek és a családok számára is. Továbbá több komoly és 

népzenével foglalkozó művész is él közvetlen környezetünkben, akik színesíthetik 
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programjainkat előadásaikkal. A gyermekek megismerhetnének többféle hangszert, 

többféle zenei műfajt is, és mind emellett a zene pozitív hatásai is érvényesülnének. 

 „Friss hazai kutatási program is fut a zenei nevelés hatásáról, a Szegedi 

Tudományegyetem Ének-Zene Szakmódszertani Kutatócsoportja 2015-ben alakult, azzal a 

céllal, hogy a 21. századi technológiát használó, élményszerű zenei tevékenységeket 

dolgozzanak ki az ének-zenei és zenei oktatásban, nevelésben. A Látható Hangok nevű 

fejlesztő programjukban négy hónapon keresztül dolgoztak egy óvodás csoporttal, akiknek 

mérhetően javult a zenei észlelése, és a zenei hangokkal összefüggő fogalmi gondolkozása, 

például a halk-hangos, mély-magas hangok közötti különbségtétel. A programban részt 

vevő gyerekek nem csak magukhoz képest fejlődtek, a négy hónap leteltével messze 

túlszárnyalták azokat a társaikat, akik nem vettek részt a Látható Hangokban.”
32

 

 A zene hallgatására a felnőtteket, családokat is motiválnám, mert a közös zenélés, 

közös élményeket, pozitív érzéseket hozhat, mely szintén támogatja az együttműködést. 
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3.4. Családbarát hétköznapok az óvodában 

 

Egy igazán családbarát óvoda kialakításához nem elegendő csak a rendezvények 

átalakítása, a mindennapi óvodai életet is meg kell reformálni, a családokat jobban be kell 

engednünk az intézményünk hétköznapi életébe is.  

 A helyi családok többségénél az óvoda az első intézmény, ahol a gyermek „idegen” 

kezekbe kerül. Ahhoz, hogy ez az idegenkedés pozitív kapcsolattá váljon, hogy a viszony 

kölcsönös bizalommá alakuljon, ez tőlünk függ, óvodapedagógusoktól.
33

 Célunk kell, hogy 

legyen a partneri, nevelőtársi kapcsolat kialakítása a gyermekek nevelése érdekében. 

 Három éves kor után kezdődik meg a gyerekek intézményes, közösségi nevelése. A 

közösségbe kerüléssel a gyermek olyan új, a fejlődéséhez szükséges élményekhez jut, 

amelyeket a családi közegben nem tapasztal meg. Tudjuk, hogy az elsődleges 

szocializációs színtér a család, de az óvoda is nagyon fontos szocializációs szerepet tölt be, 

hiszen a szocializáció legjobban csak közösségben valósul meg. Ha a családokat is 

beengedjük az óvodai életbe, a szülő is láthatja gyermeke helyét és viselkedését egy 

közösségben. 

 A szocializáció pedagógiai megvalósulása főként a közösségekbe való „belenövés”, 

helyesebben a folyamatot segítő közösségi nevelés útján történik. Szeretném, ha a 

pedagógusok központi feladatának tekintenék a közösségi nevelést, hogy tudatosan 

építsenek a közösségekben rejlő hatástöbbletre. Ezen feladat megvalósításához ma már 

egyre több segítséget kaphatunk a tudományoktól, mint a pszichológiától, pontosabban a 

pedagógiai szociálpszichológiától. A szociálpszichológia hangsúlyozza a közösség nevelői 

hatékonyságát és jelentőségét, ezért fontosnak tartom mindezek figyelembevételét céljaim 

elérése érdekében. A közösségnek igen nagy személyiségformáló hatása is van. Nem 

korlátozza az egyén fejlődését, sokkal inkább feltétele a személyiség teljes 

kibontakozásának. A személyiség a közösségben alakul ki legjobban.
34

 

 „A közösség pszichés hatásának további jellemzője az, hogy benne az élmények 

felerősödnek. Az öröm megsokszorozódik, a bánat osztódik. Mérei Ferenc (é.n.) a 

közösségnek ezt az érzelmi hatását „együttes élménynek” nevezi, és kísérletileg is igazolja, 

hogy a közösségben megnövekszik az egyén hatékonysága. Az együttes élmény fokozott 
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hajtóerőt jelent. Az egyén közösségben erősebbnek és boldogabbnak érzi magát.”
35

 

 Számomra fontos, hogy ne csak az óvodás gyermekek, de azok családtagjai is 

érezzék, hogy a mi családbarát közösségünk fontos tagjai. Ennek érdekében törekednem 

kell arra, hogy minél több időt és lehetőséget nyújtsak az óvoda mindennapi életébe való 

betekintésre.  

 Pedagógusainknak tekintettel kell lennie a szülők véleményére, elégedettségére az 

óvoda helyi programjának meghatározásakor is. Így az óvodapedagógusok részt vesznek a 

szülők pedagógiai kultúrájának alakításában, elmélyítésében. Ennek során a gyermekek 

számára is kedvelt és hasznosítható tevékenységi köröket szervezhetünk, amelybe 

bevonhatjuk a szülőket, családokat is.  

 Együttműködésünk hatékonyságát fokozza a helyzetismeret, a családok igényeihez 

illeszkedő megoldások alkalmazása. Az együttműködés alapelve kell, hogy legyen, a 

szülőkkel nevelőpartneri viszony kialakítása, a mi saját pedagógiai tapasztalataink 

átadásával a kapcsolat gazdagítása. Hiszen a megfelelő partnerségi viszony kialakítása nem 

csak az óvodába lépéskor fontos, hanem a későbbi óvodai élet összességére is vonatkozik. 

A pozitív, bizalmi viszony kialakításához elengedhetetlen a családok megismerése. Ez a 

megismerés akkor tud igazán megvalósulni, ha lehetőségeket, alkalmakat teremtünk a 

családoknak és magunknak is a megfelelő kapcsolatok kialakítására. Az együttműködés 

tartalma az óvodai élet egészét felöleli, középpontban a gyermeki tevékenység, a gyermek 

személyisége áll.  

 Óvodánk mindennapjaiban a kapcsolattartásnak változatos formái alakultak ki és 

eredményesen funkcionálnak. Ezek megtartására a következőkben is törekszem: 

 napi beszélgetések 

 összevont és csoport szülői értekezletek 

 fogadóórák 

 családlátogatás 

 tájékoztatók, faliújság cikkek, szülők választott közösségével való együttműködés 

 

 Kapcsolattartásunk fejlődését szolgálja az a törekvésem, hogy igyekszünk az 

óvodai nevelőmunkánkba nagyobb betekintést biztosítani, az óvodát nyitottabbá, 
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családbaráttá tenni a szülők előtt, fokozottabban bevonni őket a tevékenységekbe, a 

szervezésbe. 

 Eddig, csak minden évben egy nyílt napunk volt, amikor az óvodát kezdő, 

beiratkozott gyermekeknek játszónapot tartunk, hogy ismerkedjenek az óvodával, a 

pedagógusokkal. A már óvodás gyermekek szüleinek nem tartunk nyílt napot, tehát ők nem 

tudnak bepillantani az óvoda hétköznapjaiba. Ezt szeretném orvosolni, úgy, hogy 

csoportonként előre egyeztetett időpontban kijelölnék egy-egy napot, amikor a szülők is 

eljöhetnének és betekintést kaphatnának az óvoda mindennapi életébe. Az ilyen események 

lehetőséget adnának a szülő, pedagógus, gyermek közötti bizalmi, partnerségi viszony 

kialakításában. Lehetőség lenne a kötetlen beszélgetésekre, ahol az odafigyelést 

tapasztalhatja meg a szülő, hogy megnyíljon az út a közös nevelés felé. 

 A családokat bevonhatnánk a témaheteinkbe is, hogy még több alkalom legyen a 

pedagógiai munka megtekintésére, hogy a családok közvetlenebbül ráláthassanak a 

tevékenységeinkre. Például: Háziállatok témahéten ellátogatunk egy olyan családhoz, 

akiknél meg tudjuk figyelni az állatokat. Egészség témahéten elhívjuk az orvos szülőt, 

hogy meséljen a gyermekeknek az egészség védelméről. Az édesapák, nagyapák a 

barkácsolás területén kapcsolódhatnának be. stb. 

 A családbarát óvoda céljait szolgálhatja az is, ha bevonunk több generációt is. 

Nagyszülőket hívhatunk meg hagyományok felelevenítésére, így egy másik nagy 

társadalmi problémát is kezelhetünk, a generációk közötti szakadékok közelebb hozását.  

 Csoportonkénti kirándulásokat szervezhetnénk, melyen a családok is részt 

vennének, így adva még több lehetőséget a családoknak a közös programokra. 

 A találkozások alkalmával a szülő megtapasztalhatja az óvoda elfogadó, segítő és 

támogató szerepét. Az ilyen alkalmakon lehetőség nyílik az esetleges problémák 

megbeszélésére, egymás megismerésére, a bizalomépítésre, a kötetlen és jó hangulatú 

beszélgetésekre. Így létrejöhet egy jó összefogás, együttműködés, melyek egy családbarát 

óvoda legfőbb ismérvei.  
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3.5. Lehetséges problémák és megoldásaik 

 

„Az együttesen átélt élményeknek nagyobb a hőfoka, fokozott az indulati színezete, s ha 

felidézzük őket érzelmileg árnyaltabbak, tartalmilag gazdagabbak, mint a magányosan átélt 

helyzetek emléknyomatai.”
36

- írta ezt Mérei Ferenc, kinek gondolatával teljesen egyet 

értek. 

 Véleményem szerint a jó közösség normarendszere, értékrendje mindig pozitív. A 

jó közösség hatékony működéséhez szükség van a közösség tagjainak kooperációs 

készségeire, hiszen közös lépéseket, közös döntéseket csak együttműködéssel lehet tenni. 

Az együttműködésben nem mindenki vállal egyenlő szerepet, van, aki aktív és sokat tesz a 

közösségért, van, aki csak inaktív résztvevő. Ennek több oka is lehet, de a leggyakrabban 

előforduló problémák az alábbiak: 

 más érdeklődési kör 

 szülők elfoglaltsága 

 eltérő képességek 

 önértékelési problémák 

 önbizalomhiány 

 érdektelenség 

 kirekesztettség érzése
37

 

 

 A problémák megjelenhetnek a gyermekeknél, szülőknél, családoknál, de 

intézményünk tagjai, a pedagógusok, alkalmazottak körében is. Fontos, hogy minden 

esetben helyén kezeljük az aktuális feladatot, legyünk felkészülve arra, hogy nehézségekbe 

ütközünk, és azokra előre gondolva, dolgozzunk ki olyan megoldási lehetőségeket, amely 

törekvéseinket pozitív irányba mozdítja el. Tudnunk kell, hogy minden változásnak 

lehetnek negatív és pozitív hatásai is. Egy megfontolt, felelősségteljes vezető előre gondol 

a váratlan helyzetekre. 

 A családbarát óvoda kialakítása érdekében ezért foglalkoznom kell a felmerülő 

problémákkal, meg kell találnom a megoldási lehetőségeket, hogy minden résztvevőnek 
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minél több lehetőséget biztosítsak a sokszínű és szakmai tevékenységre, a társas 

együttműködésre és az élményszerzésre. 

Megoldási lehetőségek: 

 eltérő igények biztosítása 

 tevékenységek közös tervezése és közös érdeklődésre építése 

 a bizalom megelőlegezése 

 sikerélményhez juttatás 

 érdeklődés felkeltése megfelelő motivációval, tevékenységek által 

 elismerés, pozitív értékelés, ösztönzés 

 együttműködés, együttjátszás, együtt dolgozás
38

 

 

 Az óvodák élete nem csak problémákkal, de konfliktusokkal is teli. Véleményem 

szerint a konfliktusok a szervezetek természetes velejárói, és ezt tudni kell kezelni. A 

változtatásoknak vannak támogatói és vannak ellenzői is. Vezetőként mindig a 

konfliktusok megoldására kell törekedni, nemcsak a szervezet fejlődése miatt, hanem a 

nevelés feltételeinek megteremtése érdekében is. Az óvoda óvó-védő, szociális, nevelő és 

személyiségfejlesztő funkciója csak kiegyensúlyozott, harmonikus légkörben valósulhat 

meg. A konfliktusok megoldására nincs általános érvényű recept, hiszen minden 

konfliktushelyzetnek mások az okai, szereplői, körülményei. A hatékony kezelésükhöz fel 

kell ismerni problémát jelző tünetekre és fel kell tárni az okait is. A konfliktus megoldása 

érdekében mindig a legoptimálisabb alternatíva kiválasztására van szükség. Nem 

hanyagolhatjuk el a következmények számbavételét és a megfelelő időzítést sem. A 

konfliktus megoldásának sikerességét mindig célszerű ellenőrizni, hogy a konfliktus 

valóban megoldódott, vagy még mindig fennáll, esetleg újabb keletkezett. Az óvodavezető 

részéről rendkívüli tapintatot, toleranciát, empátiát és határozottságot igényel egy 

konfliktus megoldása.
39

 

 A nyílt és őszinte kommunikáció, a pozitív hozzáállás és együttműködés, az 

egymás iránti bizalom nagyban segíti a konfliktusok megoldását. 
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4.1. Kapcsolatok, anyagi források megtalálása 

 

Programjaink megvalósításához, óvodánk hatékonyabb működéséhez nagyon fontos a 

megfelelő anyagi támogatás megtalálása.  

 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. Tv. 2.§-a szerint a közoktatás 

működtetése az állam feladata. Az állam e feladatát elsősorban az önkormányzatok útján 

valósítja meg. Az óvodák működtetése és irányítása során az önkormányzatok számos 

kérdésben döntési, ellenőrzési, értékelési és jóváhagyási jogkörrel rendelkeznek. Az 

önkormányzat feladatai közé tartozik az intézményünk költségvetésének meghatározása is 

helyi rendeletben. A legtöbb döntés tipikusan az óvodavezető és az önkormányzat közötti 

alkuban születik. Ezért fontos szerepe van az óvoda vezetőjének, mint érdekérvényesítő, az 

óvodát menedzselő, pedagógiai vezetőnek, szakembernek, aki a fenntartónál érvényesíteni 

tudja az óvoda érdekeit.
40

  

 Tehát a programok költségeit részben önkormányzati költségvetésből valósítanám 

meg. Másrészt a szükséges anyagi támogatásokat pályázati forrásokból, önkéntes 

munkákból (településünkön jelenleg is példaértékű), civil szervezetek támogatásából 

valósítanám meg, annak megfelelően, hogy milyen lehetőségeim vannak. Kiemelkedő 

fontossága van a megfelelő kapcsolattartásnak a helyi intézményekkel, civil 

szervezetekkel. A program megvalósításához széleskörű kapcsolatrendszert ajánlott 

kialakítani, mely a szűkebb és tágabb környezet intézményi megítélését, arculatát is pozitív 

irányba viheti. Ezen kívül közintézményként az előírások, szabályok, jogszabályok 

naprakész ismerete nagyon fontos. Az önálló gazdálkodású óvoda, és a megvalósulás 

pénzügyi oldaláról fontos az ilyen irányú ismeretek megléte.  

 Kiemelten fontosnak tartom, hogy a saját erőforrásainkat is feltérképezzük és 

kiaknázzuk, hiszen pedagógusaink és a szülők között is vannak szakemberek 

(meseterapeuta, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, népdalénekes, zongorista, 

gyermekorvos, stb.). „Saját” szakembereink önkéntes részvételével szinte költségmentesen 

valósíthatnánk meg néhány programunkat, előadásokat. 
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4.2. Vezetés és szervezetfejlesztés 

 

„Az a fajta vezető legyél, akit 

az emberek akkor is önként követnek, 

ha nincs rangja, vagy beosztása.”
41

 

    Brian Tracy 

 

A tervezett programok megvalósításához, az anyagi támogatás megtalálása után, nagy 

hangsúlyt kell fektetnünk az emberi tényezőkre is. 

 Az egyik legfontosabb feltétel a jó vezetés megléte. A vezetés az emberek vezetését 

is jelenti, ezért a célok elérésére érdekében nagy szerepe van az ösztönzésnek és a vezető 

motiválásának. A jó vezetőnek együttműködést kell teremtenie, hogy a saját munkájával, 

sokak összefogásával hozzon létre valami újat, valami értékeset. A közösségépítésben nem 

hagyható figyelmen kívül a vezetői stílus, és annak motiváló szerepe sem. 

Az autokratikus vezető egymagában hozza döntéseit, beosztottjai véleménye nem 

érdekli, hatalmi szóval utasít. Ez a vezetési stílus nézetem szerint a vezető és alkalmazottak 

közötti megoszlást eredményezi, a vezető jelenléte a munkahelyi légkörre rányomja 

bélyegét.
42

 

A laisses fair vezetési stílust követő vezető korlátok, ellenőrzés és értékelés nélkül 

hagyja, hogy beosztottjai döntsenek, miközben a munkahelyen eluralkodik a 

szervezetlenség.
43

 

A demokratikus vezető ösztönöz, a közös cél érdekében szabadkezet ad a 

módszerek kiválasztásában, a közösség tagjai részt vesznek a munkahely életének 

szervezésében, közösen terveznek, és a döntés-előkészítésében is aktivizálnak. Az ilyen 

stílust képviselő vezető szervezetében jó a légkör, és a beosztottak egyenrangú, fontos 

tagjai a közösségnek.
44

 

 Számomra nagyon fontos a jó munkahelyi légkör, és ezt leginkább a demokratikus 

vezető érheti el.  
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 A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről a 69.§ e, pontjában kimondja, 

hogy a nevelési intézmény vezetője felel a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez 

igazodó, méltó megszervezéséért.
45

 

 Az óvodavezető az a személy, aki az intézmény élén állva irányítja és koordinálja 

az ott folyó munkát, személyében felel a meghozott döntéseiért. Vezeti az óvoda szakmai 

életét, szervezeti tevékenységét, gazdálkodását. Felelős azért, hogy a pedagógiai program, 

az SZMSZ, a házirend maradéktalanul megvalósuljon, az intézmény eredményesen és 

hatékonyan működjön. Véleményem szerint, nem kell, hogy minden feladatot közvetlenül 

a vezető lásson el, de bármilyen munkamegosztás mellett is, álljon fent mindenre kiterjedő 

felelőssége. A vezető legyen határozott, kitartó, aki a nehezebb helyzetekben is megállja a 

helyét. A szilárd jellemű, megfontolt, s ugyanakkor rugalmas vezető a nevelőtestület 

legfőbb értéke lehet. Tekintélyének, vezetőmunkája szakmaiságának alapja a szaktudása. 

Vezetőként is jó munkája szolgál példaként kollégái előtt. Legyen tisztában a legújabb 

vezetéselméleti, jogi, közigazgatási és gazdasági, tanügy-igazgatási ismeretekkel. A 

vezetés tehát igen összetett tudást és harmonikus egyéniséget kíván. Szerintem egyetlen 

diploma sem szavatolhat kész szakembereket, minden vezető a gyakorlat során válhat azzá, 

aki. Fontos, hogy a szakmai tudásán felül olyan emberi értékek, tulajdonságok 

(rátermettség) birtokában legyen a vezető, mely munkáját igazán értékessé, eredményessé 

teszi. A jó vezető sikerét az általa vezetett kollektíva eredményeiben látja.
46

  

 Amennyiben, az általam tervezett rendezvény megvalósulna, szoros 

együttműködésben kellene dolgoznom és példát mutatnom kollégáimnak annak érdekében, 

hogy elérjem céljaimat. Az új hagyományok megteremtésével, ennek eredményeinek 

összegyűjtése és felhasználása után jövőképem folyamatosan alakulna a várható 

változtatások kapcsán. Egy ilyen nagyobb volumenű rendezvény, úgy gondolom, felfedne 

számomra olyan erősségeket vagy gyengeségeket a dolgozók és az intézmény részéről, 

melyre a későbbiek során feltétlenül alapoznék. Nagyon fontosnak tartom, hogy a 

dolgozók és együttműködők véleményét figyelembe vegyem és saját vezetői 

önreflexióimat ezek alapján formálnám. A feltárt erőviszonyok és vélemények kialakítanák 

számomra a szervezet dolgozóinak különféle differenciálási módjait, ki miben a 

leghatékonyabb, kinek miben kell fejlődnie. Visszajelzéseim minden esetben fejlesztő 
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célúak lennének, mert a továbblépés érdekében ezt tartom leghatékonyabbnak.  Pontosan 

meghatároznám a felelősségeket, hatásköröket, egyenletes terhelésre törekednék, mely 

abban az esetben tudna a legoptimálisabban megvalósulni, ha a kollektíva magáénak 

érezné ezt a programot. Döntésimbe minden esetbe bevonnám a felhatalmazott 

személyeket, ötleteiket, továbbfejlesztéseiket szívesen venném. Az együttműködés, a 

csapatmunka, úgy gondolom a sikeres megvalósítás érdekében mindenki számára fontos 

lenne. A közös feladat, a közös munka megkívánja a programokban résztvevő kollégák 

példás összefogását, hogy a tervezett tevékenységek, változások során is harmónia és 

összhang legyen. 

 Az újítás, az új körülmények, a környezet igényei olyan helyzetet teremthetnek, 

hogy elkerülhetetlenné válik a szervezet megváltoztatása, fejlesztése. Erre készítettem egy 

akciótervet: 

 

Akcióterv 

 

Helyzetelemzés Cél Intézkedés Felelős Határidő Az 

intézkedés 

eredményess

égét mérő 

indikátor 

Az új programok 

kialakítása több 

feladatot ad az 

óvoda dolgozóinak. 

Jelenleg az 

egyenlőtlen terhelés 

az óvodai 

tevékenységek 

minőségén és a 

munkahelyi klímán 

is érezhető. 

A 

családbarát 

programok 

létrehozása 

során pozitív 

klíma 

kialakítása, a 

dolgozók 

egyenletes 

terhelése, a 

felelősségi 

körök 

kijelölésével

. 

Feladatkörök 

önként vállalása 

közös 

megegyezés 

alapján; ha 

szükséges az 

intézményvezető 

feladatkiosztása. 

Intézmény-

vezető 

A nevelési 

év első 

nevelő-

testületi 

értekezlete. 

Rövid távon  (1. 

évben): 

 

egyenletes 

terhelés 

 

Hosszú távon:  

 

munkahelyi 

légkör javulása, 

pozitív klíma 

kialakulása, 

dolgozók 

elégedettsége 
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Amit fejleszteni kell:  

Óvodánk nevelési programjának két fő alapelve: a gyermekközpontúság és a 

tevékenységközpontúság. Tevékenységközpontú, mert tudatosan szervezzük az életkornak 

megfelelő változatos tevékenységeket, melyek során a gyermekek fejlődnek és egyéni 

képességeik kibontakozhatnak. Fontos szerepet töltenek be a nevelőmunkában az óvoda 

hagyományos ünnepei, rendezvényei, programjai. A megreformált programokkal nő a 

dolgozók terhelése. A meglévő programoknak eddig nem volt konkrét felelőse, mindig 

közösen dolgoztuk fel, így gyakran volt nézeteltérés. A vélemények ütközése a konkrét 

esemény megvalósítása során következett be. Ennek egyik oka, hogy nem egyenlő a 

dolgozók terhe, van, aki erő felett vállal és van olyan is, aki keveset tesz a közösségért, a jó 

és pozitív együttműködésért.  

Miért kell fejleszteni? 

Munkatársi felelősséggel növelni kell az intézmény hatékonyságát és a jó munkahelyi 

légkör kialakítására kell törekedni. Minden irányba nagyon fontos a megfelelő 

kommunikáció a közös értékeken alapuló együttműködéshez.  

Hogyan? 

A közös munka során megismerjük egymás erősségeit, gyengeségeit. A felelősségi körök 

kialakításánál ezeket és a dolgozók véleményét figyelembe venném. A feltárt erőviszonyok 

és vélemények kialakítanák számomra a szervezet dolgozóinak különféle differenciálási 

módját: ki miben a leghatékonyabb, kinek miben kell fejlődnie. Pontosan meghatároznám 

a felelősségeket (ki, melyik program felelőse), hatásköröket. Törekednék az egyenletes 

terhelésre.  

Elvárt eredmény: 

A szervezetfejlesztés során a vezető megismeri a dolgozók elvárásait, a munkatársak 

pozitív hozzáállásával nő a hatékonyság, jó munkahelyi légkör alakul ki. Az ellenőrzések, 

értékelések és teljesítmények megismerése során az innovációs törekvések 

konkretizálódnak. Minden szereplő részére az eredményes tapasztalatszerzés 

elégedettséget nyújt, mely nem csak a pozitív klíma szempontjából fontos, hanem az 

intézmény megítélése, családbarát arculatának kialakítása miatt is.   

 Megreformált programjainkban többször előfordul, hogy ellenszolgáltatás nélkül 

túlmunka végzése szükséges. Ezt szívesen megteszik pedagógusaink -különösen, ha 

magukénak érzik a feladatot-, nem várva elismerést. Az erkölcsi elismerést én fontosnak 
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tartom megadni, ha anyagira nincs is lehetőség. Így az erősségeket minden esetben 

kihangsúlyozom, hogy sikerélményhez juttassam kollegáimat.  

 Közösségépítő munkám másik fontos eleme a bizalom. Bízni abban, hogy 

dolgozóink jól végzik munkájukat, a családokkal, gyerekekkel tudásuk szerint a legjobban 

foglalkoznak.  

 A korábban felsorolt kompetenciák véleményem szerint a pozitív klímát támogatná 

az intézményben, mely egy jókedvű, felszabadult rendezvénynél elengedhetetlen, úgymint 

a mindennapi munkában is.  

 Végül, de nem utolsó sorban a vezető számára is legfontosabb cél kell, hogy legyen 

egy óvoda életében, hogy az oda járó gyermekek és családtagjaik boldogan, felszabadultan 

minőségi időt töltsenek élmény gazdag rendezvényeken, programokon.  
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5.1. Összegzés 

 

A közösségi nevelés kevésbé látványos része az óvodában folyó munkának, de szerintem 

kiemelt jelenségű. Az életre nevelés számomra az egyik legfontosabb feladat, és hiszem, 

hogy óvodásaink további életére meghatározó jelentőségű. Különösen igaz ez ma, amikor 

az információdömping hatására a gyerekek értelmileg sokkal gyorsabban fejlődnek. A mai 

rohanó világban kevesebb idő jut a meghitt családi együttlétekre, a közös beszélgetésekre, 

az egymásra figyelésre. Ezért törekszem arra, hogy legalább az óvodában tegyünk meg, 

mindent ennek érdekében, kezeljük fontosságának megfelelően.
47

 

 A cél kitűzése, mely megvalósítható és mérhető, már a tervezés során előrevetíti az 

óvoda jövőképét. A hosszú távú intézményi koncepcióba már jól illeszkedik a rövid távú 

tervezés. Előre megtervezettek a várható eredmények. A szervezés során a vezető 

megismerheti a gyermekek, dolgozók, szülők és külső partnerek elvárásait.  Munkatársi 

felelősséggel növelheti a hatékonyságot és a jó munkahelyi légkört. Minden irányba 

nagyon fontos a megfelelő kommunikáció a közös értékeken alapuló együttműködéshez. 

Véleményem szerint a kommunikáció és kapcsolattartás két el nem választható fogalom. 

Az óvodáknak vállalni kell, hogy erősítik az emberi kapcsolatokat, az egymásra figyelést, 

egymás megsegítését. Mindezt csak a családokkal való jó nevelőtársi viszonyban lehet 

sikeresen végezni. Az első lépés a hatékony kommunikáció kialakítása volt, hiszen 

megfelelő információáramlás szükséges ahhoz, hogy mindenki megértse elvárásainkat, 

céljainkat, mert csak úgy tud részt venni a lehetőségek keresésében. 

 Bár még csak a gyakorlati megvalósítás kezdetén járunk, de már most sok pozitív 

hatást elértünk. A változás bennünk kezdődik el és apránként valósul meg. A szülők 

megnyíltak, együttműködőek és egyre lelkesebbek, aktívan részt vesznek óvodánk 

életében. Tehát már beigazolódni látszik, hogy mennyire fontos a jó kommunikációt 

megteremteni, hiszen munkánkat csak a családokkal való jó partnerségi viszonyban tudjuk 

sikeresen végezni.  

 Az ellenőrzések, értékelések és teljesítmények megismerése során az innovációs 

törekvések konkretizálódhatnak. Kirajzolódhat az az irányvonal, melyhez a szervezet 

erőforrásai megfelelőek, és az előre megtervezett eredmények ennek függvényében 

módosulnak. 
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 Az átalakuló családmodell és a társadalmi hatások miatt fontos szerepet tölt be az 

óvoda az összetartozás érzésének elmélyítésében, a családközpontúságban, fontosságának 

hangsúlyozásában. A 3-7 éves korú gyermekek esetében legcélravezetőbb eljárás az 

élménynyújtás megvalósulásához a már meglévő hagyományaink ápolása és az új 

rendezvényekkel hagyomány teremtése. A fejlesztés, fejlődés, jobb megismerés érdekében 

véleményem szerint nagyon sok lehetőséget nyújt az ilyen irányú tevékenység. Az igények 

szerinti családbarát programok motivációt adnak a helyi családoknak, mennyiségben és 

minőségben is növekedik az egymással eltöltött idő. Szeretném, ha minden nevelési 

intézményben kiemelt szerepet kapna a családközpontúság, hiszen intézményünk már 

részben most is tapasztalja a pozitív hatását. Ez beigazolódott az eddig részben 

megvalósuló családi programokhoz való szülői hozzáállás pozitív irányú változásával. 

Fejlesztően tud hatni a családközpontúság, megfelelő eszközök és módszerek 

alkalmazásával az óvodák életében. Ezért a nevelési intézményeknek meg kellene ismerni 

az aktuális társadalmi elvárásokat, és azokat innovatív céllal beépíteni szemléletükbe. 

  Dolgozatomban szerettem volna rámutatni arra, hogy megfelelő 

intézményvezetéssel, családbarát programokkal, innovációval, hatékony 

kommunikációval, aktív és jól működő közösséget lehet építeni, olyan családbarát óvodát 

létrehozni, amely nagy hangsúlyt fektet a családok formálására és a közös 

élményszerzésre.  

 Minden szereplő részére az eredményes és a jó légkörű tapasztalatszerzés 

elégedettséget nyújt, mely nem csak a pozitív klíma szempontjából fontos, hanem az 

intézmény megítélése, családbarát arculatának kialakítása miatt is.  

 A közös távlat, közös feladat, együtt-egymásért, az óvodáért, a gyermekekért, a 

családokért folytatott munka mindenkit formál. 
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5.2. Summary 

 

Community education is a less spectacular part of the work in kindergarten, but I think it 

has got a great importance. For me, the most important task is the education for life, and I 

believe it is crucial for the lives of our preschoolers. This is specially true nowadays when 

children develop much more faster mentally because there is too much information for 

them. In the fast-paced world of present-day, there is less time for intimate family 

gatherings, conversations, listening to each other. Therefore, I strive to do everything and 

treat according to its importance at least in kindergarten.
 
 

 Setting the goal, which is feasible and measurable, anticipates the vision of 

kindergarten during the planning. Short-term planning suits well to the long-term 

institutional concept. Predicted results have been planned in advance. In the course of the 

organization, the leader is able to get to know the expectations of children, workers, 

parents and external partners. She can increase efficiency and good workplace atmosphere 

with employee responsibility. Proper communication to every direction is important for  

cooperation based on common values. In my opinion, communication and contact are two 

concepts which can not be separated. Kindergartens must undertake to strengthen human 

relationships, listening and helping each other. All of this can only be done successfully in 

good educational relationship with families. Establishing effective communication was the 

first step because it is necessary to have appropriate flow of information so that everyone 

understands our expectations and goals because only in that way can they participate in 

searching for opportunities. 

 Although we are only at the beginning of practical realization, we have already 

achieved many positive effects. The change begins in us and is realized little by little. 

Parents are open, cooperative and more enthusiastic, participating actively in the life of our 

kindergarten. So it seems to be proved how important to create good communication 

because we can only do our work successfully in a good partnership with families. 

 Innovative efforts can be more concrete during the cognition of audits, evaluations 

and achievement. The direction to which the organization resources are appropriate may be 

outlined, and accordingly to this, the pre-planned results will be changed. 
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 Because of changing family model and social effects, kindergarten plays an 

important role in deepening the sense of belonging and emphasizing its importance. For the 

children of 3-7-year, the most effective way to achieve experience is to cultivate our 

existing traditions and create tradition with new events. In my opinion, this kind of activity 

provides a lot of opportunity in order to get a better understanding of development. 

Family-friendly programs as needed give motivation to local families, the time spent with 

each other increases also in quantity and quality. I would like if family-oriented education 

played a prominent role in every educational institution, as our institution has already 

experienced the positive impact of it. This has been confirmed by the positive change of 

parental attitude towards family programs that has been partially realized so far. Family-

centered approach affects in a developing way, using appropriate resources and methods, in 

the life of kindergartens. Therefore, educational institutions should get to know current 

social expectations, and incorporate them into their approach with an innovative target. 

 In my thesis, I wanted to point out that an active and well-functioning community 

can be created with proper institutional leadership, family-friendly programs, innovation, 

effective communication; such a family-friendly kindergarten may be established that 

places great emphasis on the formation of families and common experiences. 

 For every person, gaining experience effectively and in a good atmosphere gives 

satisfaction, which is important not only from the aspect of positive mood, but also because 

of the institution's judgement and formation a family-friendly image. 

 Common perspective, common task, working together for each other, for 

kindergarten, for children, for families, forms everyone. 
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6.2. Mellékletek 

 

1. számú melléklet: 

Óvodánk nevelési programja (részlet) 

 

Nevelési programunk két fő alapelve a gyermekközpontúság és a tevékenységközpontúság. 

Gyermekközpontúság, hogy a gyermeket tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés 

övezze. Tevékenységközpontúság, hogy a tudatosan megszervezett, az életkornak 

megfelelő változatos tevékenységek gyakorlása során a gyermek fejlődésének egyéni 

képességei kibontakozhassanak. A tevékenységközpontú óvodai nevelés a gyermek 

középpontba helyezését és az óvoda nevelési funkciójának kiteljesítését tekinti alapvető 

feladatának. Az óvoda, nevelő intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség 

kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszik. Tehát nem csupán „megengedi”, 

hogy a gyermek fejlődjön, nem passzívan szemléli ezt a fejlődést, hanem lehetővé teszi, 

elősegíti azt, tudatosan tervezett, szervezett nevelési helyzetek megteremtésével. A 

tevékenységközpontú óvodai nevelés a 3-7 éves korú gyermekek szociális életképességét 

(életre nevelését) minden későbbi fejlődés alapjaként kezeli, a pedagógiai célok és 

feladatok centrumába tudatosan az együttműködési és érintkezési képességek fejlesztését 

állítja, azaz kooperációra és kommunikációra kívánja képessé tenni óvodáskorban a 

gyermekeket. Az óvoda a pedagógiailag segített, ösztönzött szocializáció minél teljesebb 

megvalósítására törekszik. A gyermek, tevékenykedő lény, személyisége komplex 

tevékenységek által fejleszthető a leghatékonyabban.  

 

Forrás: Noszvaji Cseperedő Óvoda Nevelési Programja, Noszvaj 2013. 
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2. számú melléklet:  

Kérdőív 
Családról, szabadidőről, óvodai információáramlásról, óvodai programlehetőségekről 

A válaszadás önkéntes és névtelen! 

 

Tisztelt Szülő! 

 

A Miskolci Egyetem BTK Szakirányú továbbképzési szakán a szakdolgozatomat az óvoda 

és a család együttműködési lehetőségei témakörben írom, így nagy segítség lenne 

számomra, ha az alábbi kérdéseimre válaszolna! 

Közreműködését előre is köszönöm, Elek Zsuzsanna 

 

Válaszait aláhúzással jelölje! 

 

Neme:   

 férfi    

 nő 

 

 

Életkora: 

 18-25 év között 

 26-35 év között 

 36-45 év között 

 46-55 év között 

 55 év felett 

 

 

Legmagasabb iskolai végzettsége:  

 8 általános, vagy annál kevesebb 

 szakiskola, szakmunkásképző 

 szakközépiskola, gimnázium  

 főiskolai, egyetemi diploma, egyéb felsőfokú képesítés  

 

 

Családi állapota: 

 egyedülálló 

 házas vagy élettársi kapcsolatban 

 elvált  

 özvegy 

 

 

Az Ön gyermekeinek száma: 

 egy  

 kettő  

 három, vagy annál több 
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Ön jelenleg: 

 teljes munkaidőben dolgozik 

 részmunkaidőben dolgozik 

 távmunkában dolgozik 

 munkanélküli 

 GYES-en, GYED-en lévő 

 nyugdíjas 

 egyéb:.................................................................... 

 

 

Amennyiben  dolgozik, kérem húzza alá az Önre leginkább jellemző kijelentést: 

 Soha nem okozott még gondot a család és a munka összeegyeztetése 

 Néha előfordul, hogy nem tudom összeegyeztetni a családi életet a munkával 

 Gyakran előfordul, hogy nem tudom összeegyeztetni a családi életet a munkával 

 Komoly gondot okoz a legtöbb esetben a családi élet és a munka összeegyeztetése 

 

 

Hetente mennyi szabadideje van Önnek: 

 egyáltalán nincs szabadidőm 

 1-2 óra 

 3-5 óra 

 5-10 óra 

 10 óra, vagy annál több 

 

 

Szabadidejében milyen programokon venne részt szívesen? (Több válasz is adható!) 

 Családi programok 

 Kulturális, művészeti programok 

 Felnőtt workshopok, ismeretterjesztő előadások 

 egyéb közösségi programok 

 

 

Ha gyermeke óvodája szervezne családbarát programokat, részt venne rajta? 

 igen 

 nem 

 

 

Az óvoda szervezésében milyen programokon venne részt? (Több válasz is adható!) 

 hagyományápoló rendezvények 

 kézműves foglalkozások 

 családi vetélkedők, versenyek 

 főzőverseny 

 szülőknek szóló előadások, tanácsadások 
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Hogy érzi, az óvodai információk minden esetben elérnek Önhöz? 

 igen, mindig 

 gyakran, a legtöbbször időben értesülök az információkról 

 néha, nem mindenről tudok időben tájékozódni 

 nem 

 

Az óvodai információáramlás szempontjából, mely kommunikációs lehetőségeket 

választaná? (Több válasz is adható!) 

 telefon 

 Facebook 

 személyes beszélgetések 

 levelezés 

 intézményben kihelyezett faliújság 

 

 

Köszönöm válaszait! 
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3. számú melléklet: 

„Családunk kedvenc meséje” 

KREATÍV PÁLYÁZAT 

 

A Noszvaji Óvodásokért Alapítvány kreatív pályázati felhívása a Noszvaji Cseperedő Óvodába 

járó gyermekek és családtagjai számára 

Téma: Családunk kedvenc meséje 

Cél: A család közös, örömteli munkálkodása. A szülők és gyerekek közösen találják meg a 

család kedvenc meséjét (bármilyen mese lehet), és együtt készítsék el pályaművüket, 

mely a meséhez kapcsolódik! 

Alkalmazható technika: szabadon választott (színes ceruza, zsírkréta, filctoll, vízfesték, 

tempera, kréta, vágás, ragasztás, barkácsolás, természetes anyagok felhasználása, varrás, 

gyöngyözés, stb.) 

Méret: szabadon választható (maximum: 1m x 1m) 

Minden beérkezett művet ajándékkal jutalmazunk! 

Beadási határidő: 2019. március 1. (péntek) 

A pályaműveket az óvodapedagógusoknak kell leadni! 

Az alkotásokat 2019. március 8-án, pénteken a Mesemondó-hetünk záró napján kiállítjuk és 

megtekinthetik az érdeklődők. Az oklevelek és ajándékok átadása is ezen a napon történik. 

A pályaműveken kérjük feltüntetni az alkotók nevét és a mese címét! 

 

Örömteli készülődést kívánunk! 

Noszvaji Óvodásokért Alapítvány 

   

Forrás: Noszvaji Óvodásokért Alapítvány 2019. 


