HELYZETELEMZÉS

„Gondolj a múltra, ha számadást végzel,
a jelenre, ha
örömöd van,
a jövőre mindenben, amit
cselekszel!”
(Joubert)
Községünk földrajzi helyzete, története, értéke

Jánoshida 825 éves történelmi múltra visszatekintő település, földrajzilag:
-

Jász-Nagykun-Szolnok megyében,

-

a Zagyva által átszelt területen,

-

a Jászság déli részén fekszik.

A főútról a falu hídja, mint egy képzeletbeli kapu nyit utat és tárja elénk az alföldi falu
hagyományos képét.
A legújabb kutatási eredmények és fennmaradt írásos emlékek szerint a falu története III.
Béla uralkodása idejéhez fűződik. A Premontrei Rend ekkor alapította templomunkat,
amely középkori részleteket őriz. A műemléki helyreállítás nyomán ma is az Alföld
legértékesebb románkori emléke. Csodálatos festői környezete óvodásainknak minden
évszakban biztosít gazdag, tapasztalatszerző és megfigyelő lehetőséget.

Az óvoda társadalmi környezete

A falu lakosságának száma 2 800 fő. A létforma ugyanazokkal a szociológiai jellemzőkkel
írható le, mint bárhol az országban:
- kétkeresős családmodell csökkenése,
- munkanélküliség terjedése,
- romló életszínvonal.

Következésképpen növekszik a szociális gondoskodást, gyermekvédelmi támogatást
igénybevevő családok száma.

Az óvoda gazdasági környezete

Községünkben kevés a munkalehetőség, ezért a családok többsége ingázik, kis hányaduk
mezőgazdasági és ipari vállalkozást folytat. Magas számban munkanélküliek, ill. alkalmi
munkavállalók, sokan közmunkaprogramban vesznek részt.

Óvodánk jellemzői

Óvodánk a Fő utca zöldövezetében a déli oldalon helyezkedik el. 1987-ben épült, modern,
minden igényt kielégítő gyermekintézmény. 4 csoportos, 100 férőhelyes. Korszerűségét
jelzi nemcsak az épület és komfortsága, hanem a berendezése, felszereltsége is.
Tornateremmel, differenciált foglalkoztatásra alkalmas külön szobával ellátott.
Az épületet tágas, parkos, fás, bokros udvar zárja közre. Növényei kiváló alkalmat adnak
az évszakok változásainak nyomon követéséhez, megfigyeléséhez. Az intézmény belsőkülső esztétikája igen jó feltételeket teremt az idejáró gyermekek óvodai neveléséhez.

Személyi feltételek
Óvodánk dolgozóinak létszáma:

13 fő

Óvodapedagógus:

9 fő

Dajka:

4 fő

Óvodapedagógusaink rendelkeznek a törvényben előírt végzettséggel.

Jellemzőjük: a szaktudás szüntelen megújítására való törekvés, a folyamatos korszerűsítés
iránti igény. Nagy hivatásszeretettel és a szülői, fenntartói igények figyelembevételével
végzik felelősségteljes munkájukat.
A differenciált szakmai irányultság pozitív irányú:
•

1 fő pedagógia szakon egyetemi végzettséget szerzett

•

1 fő Intézményvezetői szakvizsgával rendelkezik

•

1 fő nyelv és beszédművelő szakvizsgával rendelkezik

•

1 fő Intenzív tanfolyamot végzett

•

1 fő tanítói végzettséggel is rendelkezik

•

1 fő preventív-korrektív szakpedagógus

•

1 fő gyógy testnevelő

•

1 fő gyógypedagógus

•

9 fő IPR képzettséget szerzett

•

3 fő szakirányú komplex tanfolyamot

•

4 fő Fejlesztő pedagógus végzettséget szerzett

•

3 fő Kompetencia alapú oktatási programcsomag alkalmazása tanfolyamot végzett

•

5 fő Sindelár tanfolyamon szerzett tanúsítványt

•

1 fő „Kedves ház program” tanfolyamán vett részt

•

3 fő Minőségfejlesztési tanfolyamon szerzett tanúsítványt

•

2 fő Drámapedagógus tanfolyamot végzett

•

1 fő CED Rotterdam -MPI Magyarország projekt keretében Belső Gondozói Rendszer
az oktatási folyamatban, konzulens képzésen vett részt

•

3 fő „Én és a másik” - Individualizáció és szociális kapcsolatok óvodáskorban
tanfolyamot végezte

•

2 fő „C” kategóriás bábcsoport,

•

2 fő „C” néptánc vezetői engedéllyel rendelkezik

•

1fő Keresztény kurzusú tanfolyamon szerzett tanúsítványt

•

1 fő gitártanfolyamot, valamint a Játékos angol nyelvű nevelés tanfolyamát
elvégezte,

•

2 fő alapfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

Jelenleg 1 fő drámapedagógia szakvizsgát biztosító képzésen vesz részt, továbbá
egy fő hitoktató képzésen vesz részt.

A jövőben célunk az inklúzió, az integráció, a differenciálás és esélyteremtés
területén szerveződő továbbképzéseken való részvétel támogatása.
Jól működik a belső továbbképzési rendszerünk. Az értékelő team és a szakmai
munkaközösség szervezi a házi bemutatókat, melyek fontos színterei az újszerű
fejlesztő eljárások, módszertani megújulás, az adaptációk alkalmainak.
Team csoportok működtetik az Óvodai integrációs fejlesztőprogram kiemelt területeit 3
havonta értékelve, annak erősségeit és gyengeségeit.

A nevelőmunkát közvetlenül segítő dajkák is valamennyien szakképzettek és stabil tagjai a
nevelőtestületnek. Lelkiismeretes, hozzáértéssel végzett munkájukkal jól segítőtársai az
óvónőknek

a

nevelőmunkában.

A

csoportban

folyó

nevelési

folyamatról,

szokásrendszerről, elképzelésekről rendszeres információt kapnak.

Tárgyi feltételek

Óvodánk belső, külső környezeti adottsága, optimális feltételrendszere jó alapul
szolgál az adaptált program gyakorlati megvalósításához. A program céljához
rendelt eszközrendszer fejlesztésére közel 14 éve tudatosan, célzottan törekszünk.
A szűkös költségvetési kereteken túl az eredményesebb szakmai feltételek
fejlesztéséhez főként önerőből, szülői támogatással, alapítvány, pályázat útján
igyekszünk a többletforrást előteremteni.
Az

oktatási

és

tehetséggondozó,

kulturális

miniszter

felzárkóztató

által

kiadott

programhoz-

személyiségfejlesztő,

külön

jogszabályban

meghatározottak szerint – nyilvános pályázat útján – e feladat ellátásához külön
támogatásban részesülünk.
Fejlesztési

elképzeléseink

kapcsán

prioritást

kapott

a

mozgásfejlesztés

felszereléseinek, eszközeinek és a képességfejlesztő játékoknak a fokozatos
bővítése, a szociális hátrányok enyhítése.
A környezet kialakításánál, a gyermekek kényelmét, biztonságát, fejlődését,
játékigényének kielégítését, vesszük figyelembe. Tárgyi környezete megfelelő
munkakörnyezetet teremt az ott dolgozóknak.

Csoportszoba
Csoportszobáink száma: 4. Méretei és a kapcsolódó szociális blokkok ideálisak.
Berendezései korszerűek, változtatható, mobilizálható a megfelelő bútorelemekkel ellátott.
Megtörténtek a helyiségek belső átalakításai, a több funkcióban használható térelválasztó
rendszerrel, 2 csoportban galériával. A program eredményességét erősítve, az alap
játékeszközökön kívül megtalálhatóak a csoportszobában:
•

az egész alakot láttató tükör,

•

a lateralitást (oldaliságot) jelző karszalag,

•

a részképességet fejlesztő speciális játékok (pl.: Ravensburger játékok)

•

Tini- kondi

A jövőben tervezzük a csoportszobát és a tágas eddig kihasználatlan belső folyosót is
alkalmassá tenni az intenzívebb mozgásfejlesztésre (Tini-kondi, tornaszőnyegek, meglévő
egyéni fejlődést szolgáló sport, tornaszerek áthelyezésével).

Fejlesztő szoba
Berendezése, felszerelése differenciált képességfejlesztésre, egyéni, mikrocsoportos
tevékenységekre, mérésekre, a szülők fogadására alkalmas.

Tornatermünk felszerelései
•

10 db bordásfal,

•

3 db 4 méteres tornapad,

•

3 db zsámoly,

•

3-3 db kisebb-nagyobb tornaszőnyeg,

•

1 db kombinált gyermektorna készlet,

•

6 db Wesco készlet,

•

30-30 db különböző méretű, anyagú labda, babzsák, buzogány, tornabot, kendő,
szalag, stb.

•

Mozgás-kotta készlet

Célzottan a mozgásfejlesztés irányában tervezzük a korszerű sport, tornaszerek bővítését
(egyensúlyfejlesztő készletek, lábstatikai fejlesztő játékok, különböző méretű és súlyú
labdák, ugrókötelek, kosárlabdaháló, tornaszőnyeg).

Udvarunk felszerelései
A 3500 m2 -es zöldövezetű udvar különösen ideális adottság a program feladatainak
megvalósításához. Létesítményei, felszerelései, játszóhelyei, tevékenységkörei tudatosan
megtervezettek és kitűnő lehetőséget biztosítanak a mozgásfejlesztésre, a gazdag és
sokszínű játékra, munkatevékenységre.
Az óvodaépület környékét virágoskert, facsoportok, cserjék, tuják veszik körül és teszik
harmonikusabbá, esztétikusabbá a gyermekek környezetét.
Az udvarra jellemző a funkcionálisan is elkülönülő tagoltság.
•

Virágoskert: évelő növényekkel, sziklakert

•

Játszótér tartozékaival: 3 db homokozó, 1 pancsoló medence, zuhannyal, KRESZpálya, babaház, kerti padok, ivókút, fa mászóka, egyensúlyozó láncos híd, csúszda,
mérleghinta, rugós ló

•

Sportudvar tartozékaival: futballpálya padokkal, hinták, kötél, gyűrű, kosárlabda
palánk

•

Szánkózó-domb, hinták

Fejlesztési elgondolásaink szintén a program céljainak alárendelve történik. A gyermekek
mozgáskultúráját tovább fejlesztő, „kombinált, többfunkciós fa mászóka”, beszerzését
szeretnénk alkalmazni, amely jól felhasználható lehetőséget nyújtana a természetes
mozgás gyakorlásában. További terveink között szerepel a szánkózó-domb köré
kerékpárpályát telepíteni.

A nevelőmunkát segítő eszközök számbavétele
•

Auditív eszközök: lemezjátszó, magnetofon, rádió, hanglemezek, hangszalagok, cd
lejátszó, magnó

•

Vizuális eszközök: írásvetítő, diapozitív automata, diavetítő, diapozitív sorozat,
diafilmek, szemléltető képsor. , projektor, fényképezőgép

•

Audiovizuális eszközök: tv, videó magnó, videokamera, videokazetta

•

Tanulás

eszközei:

A

tanulás

eszközellátottságára

tevékenységhez egyenletesen jó feltételeket biztosít.

jellemző,

hogy

minden

A 90-es évek eleje óta a

szakmai eszközök minőségi bővítését célirányosan programunkhoz kapcsolódóan
bővíthetjük. Centrális szerepet kapott a mozgásfejlesztő eszközök, valamint az

anyanyelvi, zenei képességek fejlesztését, a környezet megismerését és a
matematikai tevékenységet szolgáló minőségi és csoportlétszámnak megfelelő
mennyiségű tanulási eszközök beszerzése. Rendelkezésre áll a Difer képességmérő
és fejlesztő egységcsomag. Az eszközállomány elemzésekor feltétlenül ki kell
emelni az óvónők és dajkák által készített játékokat, eszközöket, amelyek a mikro
csoportos és egyéni fejlesztés során fontos szerepet kapnak. A fentiekből kiderül,
hogy a program bevezetése nem igényel nagyobb arányú tárgyi fejlesztést.
A program működőképességének megtartásához, viszont elengedhetetlen a
folyamatos korszerűsítés, amelyhez a pénzügyi fedezetet továbbra is főként saját
forrásból igyekszünk biztosítani.

•

Szakkönyv, mese ellátottság:
Szakkönyv állomány: 881 kötet. A kötetszám jelzi az ellátottság jó színvonalát.
Költségvetésből évről-évre jelentős összeget fordítunk erre a célra, hiszen az
óvodában folyó pedagógiai tevékenység fejlesztése helyi szakkönyvtár nélkül
elképzelhetetlen.
Mesekönyv állomány: 663 kötet. Csoportonként 15-15 db leporelló, mesekönyv áll
rendelkezésre.
Szakfolyóirat állomány: Óvodai Nevelés, Új pedagógiai szemle, Köznevelés,
Művelődési Közlöny, Óvónők Kincsestára. Óvodavezetési Ismeretek, Óvodai
Jogfutár, Jogi Ismeretek

