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Kedves Szülők!
A 2015-16-os nevelési évre beiratkozó gyermekek szülei körében, a 17/2013. (III.1.) EMMI
rendelet alapján a lakóhely szerinti befogadó intézménynek tájékoztatni kell a szülőket az
óvodában folyó német nemzetiségi nevelésről. Továbbá a tájékoztatóval egyidejűleg el kell
juttatni a rendelet 2. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot, melyben a gyermek szülője
arról nyilatkozik, hogy a 2015-16-os nevelési évtől igényli-e gyermeke számára a nemzetiségi
óvodai nevelés biztosítását. A felmérés teljesítése és a nemzetiségi nevelés igénylése, a szülők
számára semmilyen kötelezettségvállalással nem jár az adott intézménnyel szemben.
Rövid tájékoztató a német nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelésről
Célunk szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelem gazdag nemzetiségi óvodai környezet
megteremtése,

ahol

a

gyermekközpontúság

önállóságot,

egészséges

öntudatot

és

önmegvalósulási lehetőséget ad a gyermekeknek a nemzeti identitástudat megerősítésével.
Minden gyermek a saját képességrendszerének figyelembe vételével nevelhető, fejleszthető.
Minden gyermek vonzódik a mesei, zenei és alkotó élményekhez, az ezekhez kötődő
tevékenységekhez. Ha mindezt a nemzetiségi kulturális értékek megerősítésével kapja,
kialakul a gyermek tartása, önálló, kiegyensúlyozott gyermekké válik. Tud nevetni,
felfedezni,

csodálkozni,

kialakul,

erősödik

identitása.

Igyekszünk a gyermekek nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődését elősegíteni a
nemzetiség

nyelvének

és

hagyományainak

megismertetésével.

Fontosnak tartjuk a nemzetiségi néphagyományok, életviteli szokások átvételét, azoknak az
óvodai nevelésbe való beépítését. Ennek érdekében aktívan veszünk részt a község
hagyományőrző illetve hagyományteremtő céllal szervezett programjain. A különböző
tevékenységek során lehetőség nyílik a régmúltban alkalmazott használati eszközök, tárgyak
megismerésére is.
A nyelvi fejlesztés, a nemzetiségi nyelv és kultúra közvetítése és átörökítése az óvodáskorúak
nyelvtanulási

sajátosságainak

figyelembevételével

történik.

A nyelvi fejlesztés, a nemzetiségi nyelv iránti érdeklődés felkeltését segítő népi eredetű
mondókák, énekek, körjátékok alkalmazásával zajlik. Az alapvető illedelmességi, köszönési
formákat a napirendhez köthető tevékenységek mondatmodellek állandó ismétlésével
sajátítják el a gyerekek. Az ünnepekre készülődés folyamatába beépülnek a német nyelvű
dalok,

mondókák

énekes

játékok.

A nemzetiségi nyelv használata a nevelőmunka fontos része a mindennapi tevékenységekben,
mint testápolás, étkezés, öltözködés.
A nyelvi fejlődés várható eredményeként óvodáskor végére megértik a gyerekek környezetük
jelzéseit, érzéseit a nemzetiség nyelvén is.
Érzelmileg kötődnek a környezetükhöz, szeretik multikulturális környezetük értékeit,
természetes számukra a kétnyelvűség.
Kérem a tájékoztató megismerése után, szíveskedjen a mellékelt nyilatkozatot igény szerint
kitöltve az óvoda részére április 25. péntekig visszajuttatni!
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