
 
ÓVODÁBAN 

 
Óvodánkban a DI-GI OVI 2020. április 15-től lett „bevezetve” 3 csoportban, három óvónő vezetésével. 
Ennek a kezdési időpontnak több oka is volt: 

 tapasztalatot gyűjtése az iskolai működésből, 

 a szülői leterheltség figyelembe vétele (legtöbb helyen iskolás gyermek is van, a szülők is most 
„tanulták” a távoktatást, 

 a megfelelő módszertanok kiválasztása, 

 a napirend kialakítására javaslat, a foglalkozási rend heti kialakítása. 
 
 A felmérés 2020. május 20.hetében készült, 14 kérdésből álló  elsősorban feleletválasztós kérdőív 
alapján . A kérdőívet az óvodába járó kisgyermekek szüleinek 51%-a töltötte ki.  
 
Ezt a nevelési formát hatékonynak tartja a szülők 39 %-a és még elfogadhatónak 28 %-a. Ez érthető, 
hiszen a kisgyermekek egyedül nem tudnak bekapcsolódni a digitális technika alkalmazásába. 
 
Az általunk javasolt napirendet a szülők 58 %-a nagyon jónak, illetve jónak minősítette, 17 %-a pozitívan 
nyilatkozott róla. Többen bekapcsolódtak a délutáni „fakultatívnak” nevezett foglalkozásokba is. 
 
A napot lelki percek nyitották a foglakozási javasolt rend szerint 9 óra környékén. Ennek célja a gyermek 
keresztyén nevelése és pozitív megsegítése. Ez a szülők megítélése szerint nagyon fontos volt a 
gyermekek számára, 69 %, fontosnak tartja 11 %.  A szülők írásos véleménye szerint naponta többször 
is kérték a kicsik a közös imádkozást ,a képek megnézését ,a zene meghallgatását. A reggeli percek 
bibliai tematikus elemeket tartalmaztak: a bibliai növények, állatok megismerése, testi-lelki egészség, stb. 
 
Az óvodapedagógusok által vezettet foglalkozások a gyermekek számára a szülők 50 %-a szerint nagyon 
motiválóak voltak, 31 % jónak ítélte a gyermekekre gyakorolt pozitív hatást. 
 
A teljesíthetőség 67% szerint nagyon, 11 % szerint jó.  A szülők 22 %-a túl soknak tartotta a feladatokat, 
de ez a differenciálhatóság mértékébe még bőven belefér. 
 
A kapott feladatok célja  a gyermek fejlesztése volt a szülők 83 %-a szerint. 
A gyermekek aktivitását a szülői kérdőívek és az óvodapedagógusok regisztrációjával két oldalról is 
mértük.  
A szülők 71 %-a szerint nagyon aktívan vettek részt a gyermeke a foglalkozásokon, 26 % az aktívitást 
még elfogadhatónak látja. Ugyanakkor az is igaz, hogy a szülők-gyermekek regisztrált részvétele 
összességében 67 %-os  és valószínű, hogy a kérdőívet is ugyanaz a csoport töltötte ki, aki aktívan 
segítette gyermekét a digitális óvodai foglakozásokon is. 
 
A szülőkkel való kapcsolattartás szervezett módja a zárt facebook csoporton keresztül, illetve más digitális 
eszközökkel történt. A heti foglalkozási rendet, az ehhez szükséges eszközöket minden hét pénteki 
napján a csoportok megkapták, illetve az intézményi honlap DI-GI óvoda oldalán lett nyilvánoságra hozva. 
 



 A kapcsolattartás szervezett formái közé tartozik a honlapon túl az intézményi facebook oldal is. Ez a 
három csatorna szervezetten továbbította az óvodapedagógusok, az igazgató tájékoztatását a rendkívüli 
helyzetből adódó feladatokról, a közös együttműködés formáiról. A szülők 83 %-a elegendőnek tartja a 
kapcsolattartás módszerét és rendszerességét, 92 %-a igen jónak illetve jónak az intézményvezetői 
tájékoztatást. 
A honlap és a facebook oldal tartalma, frissítése 89 %-ban váltott ki elégedettséget. 
 
Összességében az óvoda digitális működésével a szülők 71 %-a nagy mértékben elégedett, 22 %-a 
elégedett. Teljes mértékben elégedetlen szülő nem volt, elégedetlenségét 17 % jelezte. 
 
A szülők saját véleményét a kérdőívet kitöltők 39 %-a fogalmazta meg, melyből néhány gondolatot idézek: 
 

 Tisztelt Igazgató Nő! Saját tapasztalatom szerint a digitális oktatás erre a helyzetre való tekintettel 
jó megoldás. Bár a gyermek nem minden feladathoz készül szívesen. Mivel a megszokott 
társaság és az óvoda pedagógusai is hiányoznak neki. Mi szülők nem mindig tudunk annyi 
figyelmet fordítani a gyermekre mint az óvodában a pedagógusok, mivel sok más teendő van. 
Sokszor emlegeti a csoporttársait és hogy szívesen játszana és tanulna velük együtt. Mivel 
társaságba mindent jobb csinálni mint egyedül. Mi már nagyon várjuk, hogy újból elkezdődjön az 
óvodai nevelés.  

 

 Teljesen elégedett vagyok mindennel.  
 

 Teljes mértékben elégedett vagyok. 
 

 Köszönjük , hogy nehéz időszakban is lehetőség volt, hogy így tudtuk tartank a kapcsolatot és 
nagy segítség volt nekünk ezek a feladatok amiket én mint szülő nem biztos , hogy egyedül meg 
tudtam volna valósítani . 

 

 Az óvónéni rendkívül aranyos és lelkes, de szerintem a feladatok mennyisége sok. A kinti 
feladatok nagyon jók, sokkal jobban motiválhatóak a gyerekek így, a benti festegetős, 
lisztgyúrmás feladat kevésbé szülő és gyerekbarát. A Lelki percek viszont nagyon jók. Azt mindig 
megnéztük, elolvastuk, s gyakran ismételtük is. Összesítve, napi 1 feladat a lelki perceken kívül 
bőven elég lenne szerintem. 

 

 Tisztelt igazgató nő egy gondom van nem nagyon együtt működő a gyermekem inkább az 
udvaron játszik, amit ő szeret  

 

 Teljes mértékben elégedett vagyok a Református Óvodánk digitális nevelésével! Az 
óvodapedagógusunk tökéletes feladatokat ad a kisgyermekeknek, korukhoz megfelelően, 
abszolut teljesíthetően, és játékosan tanít.  

 
Tisztelt Szülők! 
Ez úton is megköszönjük a velünk való együttműködést a gyermekeik közös nevelése érdekében! 
 
Törökszentmiklós, 2020. 05. 15. 
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