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Beszámoló az óvodás roma gyerekek óvodai neveléséről 

 

Intézményünkben 2014/2015-ös nevelési évben 11 fő roma származású kisgyermek van 

beíratva. 

Nevelési programunk az inkluzív, a szegregációt helyettesítő, integrált nevelést tartja 

fontosnak.  

 Intézményünk valamennyi gyermekére vonatkozik, hogy az óvodai beíratás után az 

óvodapedagógusok családlátogatást végeznek. Megismerkednek a család tagjaival, az 

óvodába készülő gyermekkel, körülményeivel, környezetével és szokásaival. 

Megbeszélik a szülők nevelési elveit, illetve a gyermek születésével, fejlődésével és az 

egészségével kapcsolatos problémákat is. A gyermekek beszoktatása fokozatosan, anyás 

beszoktatással történik. A leendő szülők tudják, hogy az év bármelyik napján 11-12 óráig, 

15:30-17 óráig és bármilyen nyílt ünnepre várjuk leendő óvodásainkat, hogy 

megismerkedjenek az óvoda dolgozóival, az óvoda épületével, környezetével, hogy a 

családtól való elválás minél könnyebb legyen a kisgyerekek számára. Beíratáskor az egész 

délelőtt folyamán egy kijelölt csoportban mindig lehetőségük van a gyermekeknek 

édesanyjukkal együtt a közös játékra, barkácsolásra, a mosdó, wc kipróbálására. 

 

A szociális okokból, vagy etnikai kissebséghez tartozás miatt az integráció elvei hasonlóak.  

A családok felkeresésén a velük való együttműködésen van a hangsúly. Egyes esetekben 

pedig a kultúrák megismerésén is. A családok szokásainak megismerése nem jelent feltétlenül 

azonosulást, de a megértését segíti. E nélkül nem várható el az, hogy a „mássággal” élő 

családokban is megtalálja az óvodapedagógus azt, amiben megerősítést adhat a szülőnek, 

illetve amely alapját képezheti majd az elvárásoknak is.  

Az egyéb nemzetiségi nyelvi, vallási kisebbségek integrációja is azon múlik, hogy hiszünk-e 

abban: illeszkedni szükséges egymáshoz, a sajátságok megtartása mellett. 

 

Értelmi fejlesztés, iskolára való felkészítés a gyermek ismeretszerzésének és 

képességfejlődésének segítése változatos tevékenységi, tapasztalatszerzési lehetőségek 

biztosításával történik. Ennek legfőbb színtere a játék, a játékba integrált tanulás és a mozgás. 

A gyermekeket mindig önmagukhoz mérten egyénileg fejlesztjük és iskolaéretté tesszük az 

óvodába bekerüléstől egészen az iskolakészülté válásig.  



Pl.: Önkiszolgáló munka→ Naposi munkáig. 

      Gyakorló játék (játékok húzogatása, tologatása→szerepjáték) 

      Vizuális tevékenység (rajzolás, megfelelő ceruzafogás, festés, olló használat, különböző 

technikák megismerése, varrás, ragasztás elsajátítása) 

      Ötös, majd tízes számkörben való számlálás, tevékenykedés 

Öltözés, kulturált étkezés, cipő kötés biztonságos elsajátítása stb. mind az iskola 

előkészítést szolgálja. 

 

A megfelelően szocializált testileg és lelkileg fejlett gyermek az óvodában töltött három vagy 

négy év alatt a fent leírt területek gyakorlásával válik iskolakészülté.  

A család számára az óvodai életbe való betekintést lehetővé teszi az intézmény, a közös 

családi rendezvények, nyílt napok, kirándulások alkalmával. Az óvodai nevelés a családi 

nevelés kiegészítője. Összehangolja a család által képviselt érték és norma rendszert az 

óvodában alkalmazottakkal. 

 

A folyamatos közös neveléssel a családok helyzetének, körülményének segítése is a célunk, 

melyre az elmúlt év decemberében is példa volt intézményünkben.(Kolompár Dominik 

Napsugár csoportos kisfiú és családja felkarolása). 

 

“A feltétel nélküli elfogadás a legnagyobb élmény, amelyet egy ember átélni képes.”  

                                                                                                                       (Carl Rogers) 
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