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Miért vagyunk? 

A jelenkor gyermekei teremtik a jövőt. Hisszük, hogy ezt akkor  tudják elérni, ha testi, lelki 

és szellemi fejlődésüket segítjük, biztosítva számukra a harmonikus környezetet, az 

egészséges élet  feltételeit. Ehhez az alapokat az óvodás korban lehet, illetve szükséges 

lerakni. Mind hazai, mind nemzetközi pedagógiai és pszichológiai kutatások bizonyítják, az 

agy plaszticitása ebben az életszakaszban a legrugalmasabb, és a szokásaink, a különböző 

minták, imprintingek kialakulása is ekkor zajlik le, melyeket aztán egy életen át hordozunk. 

 

Hogyan érjük ezt el? 

Létrehoztuk a Személyiségfejlesztő Óvodapedagógiai Programot, ahol az 

óvodapedagógusok, a gyerekek és a szülők együttes bevonásával támogatjuk, hogy 

minden gyermek önmaga lehessen, szabadon fejlődhessen a saját közegében - otthon és 

az óvodában. 

Szellemiséget és lehetőség-repertoárt adunk a szabad játékra és a hat alapvető 

művészeti ágra alapozva: zene, képzőművészet, dráma, mese, báb, mozgás-tánc. Ezek 

segítségével oldunk meg hétköznapi problémákat. Mindezt XXI. századi kontextusba 

ágyazva tesszük, a digitális kultúra kisgyermekek szintjén történő beépülésével. 

A művészetek lényegi eleme a szabad önkifejezés, amely viszont a játékra hasonlít. Ezt a 

hasonlóságot kihasználva lehet ezeket az ismert cselekvéseket terápiás hatású 

(feszültségoldó, egyént kibontakoztató, közösséget kovácsoló, vágyakat megtestesítő) céllal 

beépíteni a hétköznapokba. A közösségek tágíthatók: az óvodai csoportok felbontásával, a 

szülők és a munkatársak bevonásával. Ezek által az eddigiektől eltérő, a szokásostól 

markánsan elkülöníthető variációja is létezik a művészeti nevelésnek (Bakonyi, 2011)1. 

Célunk, hogy minél több hazai óvodában úgy foglalkozzanak a gyerekekkel, hogy a 

személyiségüket célzottan fejlesztik a művészetek és szabad játék által. S célunk az is, 

hogy minél több családban jelen legyünk minőségi időtöltést kínáló játékainkkal, 

programjainkkal. 

 

Mit csinálunk? 

Szakértőink segítségével tudást építünk fel és osztunk meg az óvodapedagógusokkal és a 

szülőkkel. A segítség több formában is érkezik: 

                                                 
1 Bakonyi Anna (2011): Művészetek az intervenció szolgálatában. Fejlődés és fejlesztés az óvodában. RAABE 

Kiadó. 
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Szülők: 

‐ szülői klubok, képzések 

‐ szülők bevonása az óvodai életbe 

‐ Országos Gondolkodj Egészségesen Nap: Egészség Zsák benne a Magazinnal és 

Társasjátékkal 

‐ kiadványok, online csatornák, saját közösségek, hálózat, pályázatok 

Óvodapedagógusok: 

‐ szülőbevonási technikák tanítása 

‐ önismereti, önreflexiós szupervízió, esetmegbeszélések, teadélutánok - sajátélmény 

‐ oktatófilmek  

‐ kiadványok 

‐ kézikönyv - adaptációra alkalmas tartalmak + óvodai betétprogram 

‐ 5 féle akkreditált pedagógus-továbbképzés (művészetek és IKT) 

‐ rövidebb tréningek, műhelyek, nevelés nélküli napok, szakmai napok 

‐ óvodai csoportok bevonása, teljes óvodák bevonása 

‐ online csatornák, saját közösségek, hálózat 

‐ Országos Gondolkodj Egészségesen Nap társasjátékkal, pályázatokkal 

Gyerekek: 

‐ táborok és műhelyek                                                                             

Elengedhetetlen mindezen szolgáltatások, a célcsoportokra gyakorolt hatás mérése. 

1300 hazai (300 fővárosi és 1000 fővároson kívüli intézmény összesen 242 településen) és 

200 erdélyi óvodát szervezünk hálózatba. 

 

2016. évi tevékenységeink 

Szervezeti stratégiánkat követve folytattuk elsődleges célcsoportunkra, az 

óvodapedagógusokra és óvodai intézményekre koncentráló tevékenységek 

megvalósítását.  

Állandó GE rovatot indítottunk az országos terjesztésű Óvónők Lapja szakmai folyóiratban 

hat lapszámon keresztül. 
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Októberben egy 60 órás Drámajáték-vezetés projektszemlélettel az óvodai 

egészségnevelésben c. és egy 30 órás A gyermeki személyiség kibontakoztatása zeneterápiás 

módszerekkel az óvodában c.  képzést szerveztünk 50 pedagógussal.  

„Részt vettem a 60 órás Drámapedagógiai képzésen, ahol nagyon sokat tanultam. 

Gyakorlatorientált volt a két hétvégére megszervezett továbbképzés. Szuper jókat játszottunk, 

rengeteg új ötletet kaptam. Fantasztikusak voltak az előadók Fabóné Nagy Andrea és Szurmik 

Zoltán:) Minden óvodapedagógus kollégámnak ajánlom!” (Szauterné Berger Ildikó, 

Erzsébetvárosi Magonc Óvoda).  

Novemberben a XIII. kerületi egyesített óvodáiból 25 fő vett részt drámás képzésünkön. A 

tagóvoda-vezetőtől, Kavalecz Angélától megerősítő ajánlást is kaptunk.  

Az idei évben 200+ óvodapedagógus képződött velünk nevelés nélküli 

napokon (Erdőkertes), szakmai konferenciákon (Pécs, Szeged, Galánta, Budapest) és 30-

60 órás akkreditált művészeti pedagógus-továbbképzéseiken (2 zene - Tatabánya, 

Budapest és 2 dráma - XV. és XIII. kerület). Valamint megszerveztük első szupervíziós 

napunkat a nálunk végzett pedagógusoknak. 

Kidolgoztuk és öt évre akkreditáltattuk „Az Információs és Kommunikációs Technológia 

(IKT) alkalmazásának alternatívái az óvodai nevelés folyamatában, inklúzió és 

esélyteremtés digitális eszközökkel, az internet lehetőségei, értékei, veszélyei” c. 

képzésünket. 30 órában ad át gyakorlati tudást kifejezetten az óvodai nevelésben résztvevő 

szakembereknek IKT és digitális kompetenciák területén, amit be tudnak ültetni 

közvetlenül gyermekcsoportjaikba, a szülőkkel való együttműködésbe. Mese-bábjáték és 

mozgás-tánc-képzőművészetek területére négy új szakembert vontunk be csapatunkba, 

valamint a szupervíziós jellegű teadélutánok kidolgozása is elindult. 

Két hatásmérő munkatárssal, Bakonyi Eszter, szociológussal és Veréb Szilvia, 

környezetmérnökkel megkezdődött az elmúlt 11 év hatásának, eredményeinek 

retrospektív összegzése, elkészült a kutatási terv, megindultak a megkeresések és az 

interjúk azokkal az óvodapedagógusokkal, akik 2012 óta nálunk végeztek képzést. Célunk, 

hogy egy átfogó képet tudjunk nyújtani a szélesebb közönség számára magunkról, 

kommunikálhatóvá váljanak eredményeink, illetve az, hogy milyen valódi hatást érünk el 

munkánkkal.  

Pedagógiai szakértőnk, dr. Bakonyi Anna megkezdte a Gondolkodj Egészségesen Program 

szellemiségének könyvírását, valamint minden más a kézikönyv megírásába bevonandó 

szakember felkérését a pszichológia és az egyes művészeti ágak pedagógiai vetületének 

területéről. A kézikönyv a GE szellemiség adaptációjának alapjául szolgál a jövőben, melyet 

angolul is meg kívánunk jelentetni, hiszen több nemzetközi megkeresésre szeretnénk 

választ adni. A könyvben helyet kap a Karczewicz Ágnes által kidolgozott GE óvodai 

mintaprogram is, mely lehetővé teszi, hogy minél több hazai óvodában úgy 

http://gondolkodjegeszsegesen.hu/dramapedagogia-azaz-a-jatekkal-valo-fejlesztes-muveszete/
http://gondolkodjegeszsegesen.hu/eves-szakmai-muhelynap/
http://gondolkodjegeszsegesen.hu/eves-szakmai-muhelynap/
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foglalkozzanak a gyerekekkel, hogy a személyiségüket célzottan fejlesztik a művészetek 

és játék által, s az óvodák ehhez igazítsák nevelési terveiket. 

Az óvodai program nemcsak papíron készült el, hanem a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 

Cinege csoportjában adaptálták is hivatalosan 2016 őszétől. Az óvodával megállapodást 

kötöttünk a gyerekeken, szülőkön és pedagógusokon bekövetkezett változások hatásának 

egyelőre egyéves mérésére egy szintén az óvodához tartozó kontrollcsoport 

megfigyelésével összevetésben (bővebben lásd. MELLÉKLET I.). A bemeneti mérések és az 

első interjúk lezajlottak. A szülőket, gyerekeket és pedagógusokat is vizsgáljuk 

attitűdjükben, viselkedésükben. Cél, hogy a mérést kiterjesszük más, eltérő szociokulturális 

háttérrel rendelkező intézményekbe az ország más pontjain.  

Sok játékkal és önfeledt pillanattal telt a 11. Országos Gondolkodj Egészségesen Nap a 

test-lelki-szellemi egészség jegyében. 55.000 családhoz juttattuk el körülbelül 1600 óvodai 

intézményben Egészség Zsákjainkat bennük a hasznos szülői tippeket 

tartalmazó Magazinnal. Saját fejlesztésű, az ezen a napon debütált Biztonságban, a 

világban! című, kifejezetten ennek a korosztálynak szóló társasjátékunkról egyöntetűen 

pozitív visszajelzéseket küldtek az óvodák, elkészítésébe a szülői közösséget is aktívan 

bevonták. A nagykovácsi GE csoportban  így zajlott például a GE Nap. 

"Nagyon sok szülő jött el a csoportunkból, egyesek azt mondták, már alig várják, semmiért 

nem hagynák ki! Ennek nagyon örültem és szerintem idén is nagyon jól érezték magukat. A 

nap végén ismét összejöttek a csoportok és zárásképpen a helyi igazi rendőrünk jött el, aki 

játszott a gyerekekkel. Nagyon örülök, hogy a program részesei lehetünk!" (Tóthné Benke 

Katalin, Tóalmási Mesevár Óvoda) 

Az idei évben az Egészség Zsák projekt létrejöttét támogatták: Generali a Biztonságért 

Alapítvány mint főtámogató, valamint az Ashoka alapítvány, Boehringer Ingelheim, Copy 

General, DPD Hungária Kft., eisberg, GSK, Lacalut, Miele, MVM Partner, Sága Foods, Sweet 

Delight Bakery, SCA (Zewa), Telenor, Terápia Natúra Alapítvány és Unilever (Lipton, Saga) 

szervezetei. 

A legfantáziadúsabb társasjáték elkészítői közül 3 óvodai csoportot nyereményben 

részesítettünk főtámogatónkkal. A társasjáték a GE! szellemiséghez hűen járja körben a 

biztonság témakör jegyében az érzelmi biztonságtól a közlekedésen át a környezetünk 

védelméig az összes fontos egészségnevelési témát. Terveink szerint a társasjátékot a 

későbbiekben továbbfejlesztjük, s az óvodák számára összeállított új szolgáltatáscsomag 

részeként nyújtjuk hálózatunk tagjai számára.  

Több nívós szakmai fórumra hívtak el bennünket, többek között a Magyar 

Óvodapedagógusok Egyesületének országos ülésén jártunk, novemberben Szlovákiában, 

Galántán az Országos Óvodapedagógiai Konferencián mutatkozott be a program és drámás 

műhelyünk, októberben Szegeden, Pécsett és a budapesti 17. Országos Óvodai Szakmai 

Összejövetelen is előadtunk.  

http://gondolkodjegeszsegesen.hu/ge-magazin-2016/
http://gondolkodjegeszsegesen.hu/2016-11-25-biztonsagban-vilagban-jatekotlet/
http://gondolkodjegeszsegesen.hu/2016-11-25-biztonsagban-vilagban-jatekotlet/
http://lenvirag.blogger.hu/2016/11/27/keprol-kepre-xi-gondolkodj-egeszsegesen-nap-2016-november-25
http://gondolkodjegeszsegesen.hu/megvannak-nyerteseink-biztonsagban-vilagban-palyazat/
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MELLÉKLET I. GE szellemiségű óvodai csoport hatásmérése 

A 2016-2017-es óvodai nevelési évtől új elemmel gazdagodott a Gondolkodj Egészségesen 

Program: elkezdtük ugyanis a program szisztematikus hatásmérését. Egyelőre kis 

lépésekben kezdünk el haladni ezen az úton, de az a célunk, hogy minél több óvodába 

eljusson a programunk és a GE-szemlélet mellett előbb-utóbb a hatásmérés is. Azért 

vágtunk ebbe bele, hogy végre 12 év után objektív és szisztematikus, adatokkal is 

alátámasztott formában megismerhessük a program mostani elemeinek erősségeit és 

esetleges erősítésre szoruló vagy módosítandó pontjait. 

Jelenleg a nagykovácsi Kispatak Óvoda két csoportjában vizsgáljuk azt, hogy milyen 

megragadható, kézzelfogható hatása van a programunknak. Ez egy célzott vizsgálat, 

amelynek során a számunkra lényeges célokat, jellemzőket vizsgáljuk, nem általános 

hatásmérést vagy iskolaérettséget mérünk. A munka két csoportban: egy GE-szemlélettel 

működő és egy másik, kontrollcsoportban folyik egy teljes óvodai éven keresztül. Mivel a 

programunk nemcsak az óvodás gyerekekre, hanem a családjukra, a gyerekek szűkebb 

környezetére gondol és koncentrál, ezért a mérés során is a gyerekek és a velük élő, dolgozó 

óvodapedagógusok mellett a szülőket, a családokat is vizsgáljuk. Összesen 57 gyerek, 49 

szülő (elsősorban anyukák) és 4 óvodapedagógus vesz részt a felmérésben. 

A gyerekeket és a szüleiket együttesen, csoportban is vizsgáljuk (drámás és zenés játékokon 

keresztül), valamint külön, egyéni vizsgálatot is végzünk: a gyerekek esetében csak játszunk, 

a felnőttekkel kérdőívet veszünk fel és interjút készítünk. Emellett az óvodapedagógusokkal 

is játszunk külön, nekik kitalált játékot. Így interjú, kérdőív, csoportos és egyéni felmérés 

mellett mindhárom csoporttal játszunk is. Ezek során a kreativitást, az empátiát, a társas 

kapcsolatokat, az együttműködést, a bizalmat, az ön- és társismeretet, az elfogadást 

vizsgáljuk, de van a gyerekek számára finommozgásos és mennyiségfogalmat vizsgáló 

játékos feladat is. Az a cél, hogy kiderüljön, a GE Program célkitűzései esetében 

tapasztalható-e érdemi eltérés a GE-s és a kontrollcsoport között, illetve hogy az eltelt idő 

alatt, ősztől tavaszig hogyan változik ez esetleg a csoportokban. 

Ez az önreflexiós vizsgálati folyamat arra sarkallt bennünket, hogy más 

óvodapedagógusokkal is megismertessük a hatásmérés módszerét, folyamatát. Azon 

óvodapedagógusok számára, akik szeretnék saját hatásmérésüket megtervezni és 

megvalósítani, a GE készülő kézikönyvéből kaphatnak majd plusz segítséget. Abban külön 

fejezet szól a program keretein belül indított mérési vizsgálatokról, illetve konkrét 

javaslatokat tartalmaz, egyszersmind segítséget nyújt a saját önreflexiós mérés 

kidolgozásához. Azon óvodai csoportok készíthetnek hatásmérést, amelyek már korábban 

bevezették, és olyanok is, aki a jövőben bevezetni kívánják a GE Programját. A hatásmérés 

jelentősége abban áll, hogy általa valós képet kaphatnak a szakemberek saját munkájukról, 

annak hatékonyságáról és arról, hogy a GE Programot valóban a leírt céloknak megfelelően 

sikerült-e adaptálni. A mérés segít egyértelműsíteni a nevelési munka azon pontjait, melyek 
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jól működnek, illetve amelyeken esetleg változtatni szükséges a mindennapok során. 

Legyen az a szülőkkel való kommunikáció vagy a gyerekek toleranciára nevelése. A 

hatásmérés önreflexiós folyamatként működik, hiszen sokszor inkább csak sejtjük, hogy 

milyen hatást érünk el egy új program bevezetésével és nem tudjuk biztosan, hogy hol 

keressük a hibát, amennyiben nem a várt eredményt érjük el. A kézikönyv vonatkozó 

részével ehhez a folyamathoz kívánunk segítséget nyújtani. A felfedező munkához sok 

sikert kívánunk! 

Bakonyi Eszter és Veréb Szilvia 

hatásmérési szakértők 

 

A Kispatak Óvodában zajló eseményekről a WMN.hu is beszámolt: A csoport, ahol te is újra 

óvodás szeretnél lenni. 

 

https://wmn.hu/wmn-life/45977-a-csoport-ahol-te-is-ujra-ovodas-szeretnel-lenni
https://wmn.hu/wmn-life/45977-a-csoport-ahol-te-is-ujra-ovodas-szeretnel-lenni
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MELLÉKLET II. Pillanatképek az alapítvány életéből 

  


















