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Honnan hova…..! 

1971 

•  Egyéni bánásmód fogalma 

•  Kötetlen tanulás a kiscsoportban 

•  Önkiszolgálás egyéni tempóban  

•  Alaptevékenység a játék 

•  A tanulás a játék következménye 

1989 

•  Továbbfejlesztés 

•  Központi jelleg még mindig (országos tanterv – jogi értelemben)  

•  Kötetlen foglalkozások preferálása 

•  Vegyes csoportok preferálása ( differenciálás, egyéni bánásmód) 

•  Nagyobb módszertani szabadság: a helyi viszonyok és a pedagógus saját kompetenciáinak nagyobb kiaknázása 

•  Alternatív programok megjelenése 

1996 

 

• I 

•  Irányelv-tartalmi szabályozó 

•  Épít a magyar óvodapedagógiai értékeire 

•  Személyközpontú 

•  Játékközpontú 

•  Nem csinál iskolát az óvodából 

•  Egyéni arculat-módszertani szabadság 
 

 

 



ONOAP 

2009 

• Inkluzív pedagógiai szemlélet 

• Kompetenciafejlesztés 

• Környezettudatos magatartás megalapozása 

• Anyanyelvi nevelés 

• 255/2009. (XI. 20.) 

2010 

• "nem ad helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben”- nemi 
sztereotípiák helyett 

• "a hazájukat elhagyni kényszerülő családok (a továbbiakban migráns) gyermekeinek óvodai nevelésében 
biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását, az emberi jogok és 
alapvető szabadságok védelmét" - interkulturális nevelés helyett 

• (221/2010.(VII.30.) 

2012 

• Irányelv 

• Mozgásfejlesztés kibővítése 

 

•363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 

 

 



Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

• Inkluzív pedagógiai szemlélet 

• Kompetenciafejlesztés 

• Környezettudatos magatartás 

megalapozása 

• Anyanyelvi nevelés 

• Mozgásfejlesztés hangsúlya 

• Módszertani szabadság 

• Személyközpontú 

• Játékközpontú 

 

• Igazodik a gyerek életkori 

sajátosságaihoz 

 

• Módszertani szabadságot ad 

pedagógus számára 

 

• A szülő számára átlátható 

nevelés rendszer 

 

Korszerű 



Korszerű az ONOAP, mert… 

 

 Életkori sajátosságokhoz 
és fejlettségi szinthez 

igazított fejlődés 
lehetősége 

Játék 

Felkészülés (3 év alatt) az 
iskolára 

 

Átlátható nevelési 
rendszer 

Korszerű támogatás 
a neveléshez 

Biztonság 

Szakmai irányok 

Módszertani 
szabadság 

Rugalmasság 



Pedagógia Program 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

 
6. § (1) Az óvoda az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján pedagógiai 
programot készít, vagy az ily módon készített pedagógiai programok közül választ. 

      

 (2) Az óvoda pedagógiai programja meghatározza: 

•  az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit, 

•  azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek 
személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt 
figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését,fejlődésének segítését, 

• a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, 

•  a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, 

•  a szülők a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, 

•  nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a nemzetiség kultúrájának 
és nyelvének ápolásával járó feladatokat, 

•  az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, 

•  a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, 

•  a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket. 

 

 

 



Csoportnapló 

Az óvodai csoportnapló az óvoda pedagógiai 
programja alapján a nevelőmunka tervezésének 
dokumentálására szolgál. 

 
91§ (1)számát és címét, a nevelési évet, a csoport megnevezését, a csoport 
óvodapedagógusait, a 

megnyitás és lezárás helyét és időpontját, az óvodavezető aláírását, 
papíralapú dokumentumesetén az óvoda körpecsétjét, a nevelési program 
nevét. 

 (3) Az óvodai csoportnapló tartalmazza: 

•  a gyermekek nevét és óvodai jelét, 

•  összesített adatokat a fiúk és lányok számáról, ezen belül megadva a 
három év alatti, a 

• három–négy éves, a négy–öt éves, az öt–hat éves a hat–hét éves gyerekek 
számát, a sajátos 

• Nevelést igénylő gyermekek számát, továbbá azon gyermekek számát, akik 
bölcsődések voltak, 

 



Csoportnapló 

 
 

• a nevelési évben tankötelessé váló gyermekek nevét és feladatait, 

• a napirendet, a napirend szerinti tevékenységek időtartamát és a 
tevékenységeket, 

• a hetente ismétlődő közös tevékenységeket tartalmazó heti rendet napi 
bontásban, 

• nevelési éven belüli időszakonként 

 

 ga) a nevelési feladatokat, 

 

 gb) a szervezési feladatokat (a tervezett programokat és időpontjukat), 

 

 gc) a gyermekek fejlődését elősegítő tartalmakat a következőbontásban: 
vers és mese, ének,zene, énekes játék, rajzolás, mintázás, kézi munka, 
mozgás, a külső világ megismerése, 

 

 gd) az értékeléseket, a hivatalos látogatásokat (a látogatás célja, időpontja, a 
látogató neve és beosztása), a gyermekek egyéni lapját. 

 

 

 

 

 



A gyermek fejlődését nyomon követő 

dokumentáció 

„93/A. § (1)  

A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek fejlődéséről 
folyamatosan vezetett olyan dokumentum, amely tartalmazza a gyermek 
fejlettségi szintjét, fejlődésének ütemét, a differenciált nevelés irányát. 

 

(2) A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalmazza: 

a) a gyermek anamnézisét, 

b) a gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd-, 
mozgásfejlődés), valamint az óvoda pedagógiai programjában meghatározott 

tevékenységekkel kapcsolatos egyéb megfigyeléseket, 
c) a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért 
eredményt, 

d) amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat 
megállapításait, a fejlesztést végző pedagógus fejlődést szolgáló intézkedésre 
tett javaslatait, 

e) a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait, 

f) a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket. 

 



A tervezés folyamata 

ONOAP 

Pedagógiai 
program 

Csoportnapló Egyéni terv 

A gyerek 
fejlődésének 

nyomon 
követése 



Gondolkodjunk közösen 

 

• Hároméves kortól kötelező óvodáztatás? 

• Iskolaérettség – alapprogram? 

• Mit nyújt az alapprogram az 

óvodapedagógusoknak? 

• Gyerekek fejlődésének nyomon 

követése? 
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