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Kedves Óvodapedagógus Kollégák!
A koronavírus fertőzés megelőzése érdekében a fenntartók döntése alapján az óvodák
bezárták kapuikat. Van, ahol ügyelet biztosítanak azoknak a gyermekeknek a részére,
akiknek szülei nem tudják megoldani a felügyeletet.
Természetesen a kapuk zárva lehetnek, de a pedagógusi elköteleződésünk, a
gyermekek fejlesztő nevelése, a szülők támogatása ebben a rendkívüli helyzetben
talán még inkább fontosabb számunkra.
Az iskolák digitális képzési formában igyekeznek a tanítást megoldani. Keressük meg
közösen az óvodákban is azt a lehetőséget, mellyel segítséget tudunk nyújtani a
szülőknek a hasznos, fejlesztő, mégis játékos időtöltésben.
Azoknak a szülőknek, akik nyitottak arra, hogy óvodapedagógusi támogatással a
gyermekük fejlesztésében aktívan részt vegyenek, szeretnénk javaslatot tenni, miként
lehet ezt megvalósítani.
Kedves Óvodapedagógusok, ezt csak Veletek együttműködve lehet megvalósítani!
Hasonlóan az iskolák pedagógusaihoz, ez nekünk is otthoni munkát jelent.
Az RPI óvodai munkatársai igyekeznek ebben is segíteni az óvodapedagógusokat. Két
úton indult el a szakmai gondolkodás.
1. Tervezzük, hogy létrehozunk egy közös Drive felületet melyben különböző
könyvtárakban fogunk szakmai tartalmat feltölteni. Minden könyvtárba minta
anyagot készítünk, hogy ezek alapján – valamint a további ötleteitekkel,
javaslataitokkal kiegészítve - egy gazdag tárház legyen, ezzel egymás munkáját
is támogatjuk.
Aki igényt tart erre, annak az elérhetőséget elküldjük.
Ezek a minta szakmai anyagok csak javaslatként szolgálnak, melyek alapján az
óvoda saját szakmaiságával, programjához illeszthetően elkészítheti azt a
tartalmat mellyel sajátosan tudja segíteni az óvodájába járó gyermekeket.
Könyvtárak:
- Tematikus terv minták
Teljes részletességgel kidolgozva, hogy a szülő számára érthető, és az
otthoni körülmények között is megvalósítható legyen.
- Foglalkozás tervezetek
Szabad szöveges megfogalmazással, szülők számára.
- Vers, ének gyűjtemény

-

A vers teljes idézésével, az énekek kottás változatával tegyük
használhatóvá.
Javaslattal élhetünk a szülők számára a közeledő ünnep keresztyén
tartalmának megismertetésével kapcsolatban.
Könyvajánló – (egyéni bemutatással)
Digitális fejlesztő programok ajánlása
Jó tanácsok, jó gyakorlatok

2. A vállalkozó szülőket bevonhatjuk
- a gyermekeik részére készült fejlesztési tervek megismerésébe, online
segítséggel annak megvalósításában,
- valamint az iskolára való felkészítő feladatok gyakoroltatásában, készség,
képesség fejlesztésben.
Ennek lépései:
- Saját csoportba járó családok elektronikus úton való kapcsolattartási
lehetőségének felmérése. (telefon, skype, e-mail, stb)
- Személyiségi jogokat tiszteletben tartva, egyéni kapcsolattartáson keresztül
a gyermekről készült fejlődési napló alapján, a fejlesztési tervek megosztása
a szülővel. A fejlesztési terv tartalmazza azokat a feladatokat, melyeket a
szülő meg tud valósítani otthon.
Az óvoda sajátosságához igazodva, az eddigi szakmai munkát szem előtt
tartva a fejlesztési tervet olyan formában osszuk meg a szülővel, hogy az
számára érthető legyen.
Egy- egy gyermek fejlesztésében a személyes „nyomon követes” szükséges
annak érdekében, hogy érezze a szülő, mellette vagyunk és segítünk. Nem
a feladatot akarjuk kidelegálni, hanem a gyermekek fejlesztését, hasznos,
és hatékony időtöltését segítsük ezzel.
- A szülők részére érdemes egy érzékenyítő levelet fogalmazni az
együttműködés fontosságának megéreztetésére. (Erre készítettünk egy
mintát, amelyet minden intézménybe kiküldünk.)
Több helyről érkezett kérdés, ha az óvodapedagógusnak nem kell bejárni az óvodába,
milyen otthoni feladatot tud végezni.?
A fent említett két javaslat folyamatos feladatot adhat a pedagógusoknak.
További javaslataink:
Ebben a rendkívüli időben a pedagógusoknak is van lehetőségük egymással online
kapcsolatba lépni. (Videókonferencia, Messengeren, e-mailen, keresztül)
Lehetőség van
-

szakmai témákat egyeztetni,
önértékelési feladatot megismerni, elvégezni.
közös szakmai konzultációkat, esetmegbeszéléseket megvalósítani.
az eddigi szakmai munka reflexiójának megbeszélése, elkészítése
egyenként, majd közös gondolkodással

-

mindannak a feladatnak ellátására, melyre a tanév során a sok program
miatt nincs lehetőség.

Ezekkel a javaslatokkal, gondolatokkal szeretnénk hozzájárulni az elkövetkezendő idő
hasznos eltöltéséhez.
Szeretnék visszajelzést kapni a felvetett javaslatokra. Várjuk a további ötleteiteket,
melyeket szívesen megosztanátok a református óvodák közösségével.
„…légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr mindenütt,
amerre csak jársz.” (Józsué 1,9)
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