
Szeretnek az új óvodába járni a gyerekek Litkén 

 Litkén hosszú ideje a falu központjában működött az óvoda: az évek során az épület 

állaga folyamatosan romlott, a nedves falak egészségtelen körülményt jelentettek a 

gyerekeknek. Az idén szeptemberben változás történt: integrálták az óvodát az iskolába, így 

most az általános iskolával közös irányítás alatt, egy intézményen belül folyik a munka. 

Megváltozott a nevük is, most már körzeti általános iskola és óvoda. A gyerekek mindebből 

nem sokat éreznek, ők szeretnek ide is járni.       

 - Korábban két csoport működött, de most már annyira lecsökkent a faluban a 

gyereklétszám, hogy a 24 gyerek egy vegyes csoportban is elfér - mondja Lőrincsik Gyuláné, 

aki korábban vezető óvónő volt, most pedig igazgatóhelyettesi funkciót tölt be. - Két hatalmas 

termünk van, az egyik csoportszobát már "belakták" a gyerekek. Három hete vagyunk itt, még 

nincs minden a helyén, az öltöző például még csak most készül. Folyamatban van egy külön 

udvar kialakítása is, addig az általános iskolásokkal egy udvarban játszanak a kicsik. 

Problémát azonban ez sem jelent, próbálunk úgy időzíteni, hogy amíg a diákok tanulnak, az 

ovisok az udvaron vannak.         

 - Milyen program szerint dolgoznak az óvodában? - Most fogadták el a helyi nevelési 

programot, amely kimondottan a "mi gyerekeinkre" készült: a 24 óvodás közül 22-en 

tartoznak a cigány etnikumhoz, ezért nevelési programunkat a hátrányos helyzet 

figyelembevételével alakítottuk ki. Célként jelöltük meg a gyerekek sokoldalú, harmonikus 

fejlesztését, személyiségük kibontakoztatásának  elősegítését. Ennél figyelembe vesszük az 

életkori, egyéni sajátosságokat, a gyerekek eltérő fejlődési ütemét. Olyan gyermeki 

személyiséget szeretnénk nevelni, akik érzelmileg kiegyensúlyozottak, akik megtalálják 

helyüket a közösségben. Ehhez persze hozzátartozik az is, hogy birtokolják azokat a 

szokásokat, amelyek elősegíthetik a testi gondozottságot, ápoltságot. Ezek a célok csak olyan 

óvodában valósulhatnak meg, amelyben a szeretet, a tolerancia, a másság elfogadása, a 

gyerekek maximális tisztelete és személyiségének szabad kibontakozása érvényesül. 

 - Mit tartanak kiemelt feladatnak? - A helyi sajátosságokból eredően hangsúlyos a 

nevelésben az óvó-védő és szociális funkció. A gyerekek zöme szociokulturális hátrányokkal 

küzdő családokból érkezik, ezért kiemelt feladatnak tartjuk, hogy pótoljuk a családi nevelés 

hiányosságát. Általános feladatként fogalmazhatjuk meg az egészséges életmód kialakítását, 

az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítását, valamint az értelmi fejlesztés, nevelés 

megvalósítását. (Nógrád, 1999. szeptember 23. 2.p.) 


