„Szabad szárnyalás csodája”
Freinet szellemű alternatív óvodai program
Gyakorlóóvodánk nevelési kínálatának egyik különlegessége a Freinet szellemű alternatív program,
ami városunkban egyedül álló módon 10 évvel ezelőtt indult el Intézményünkben, a Búzavirág
csoportban. Néhány éve óvodánk másik csoportjában, a Margaréta csoportban is a Freinet pedagógia
értékeire épülő alternatív óvodai program alapján nevelik a gyermekeket.
Programunkról néhány szóban:
Celestin Freinet (1896-1966) francia néptanító, iskolaalapító, világszerte elismert reformpedagógus, a
pedagógushivatás nagymestere volt. Pedagógiája nemzetközi, a világ számos országában évtizedek óta
sikerrel alkalmazzák.
Freinet pedagógia alapelvei:




Természetközeliség
Életközeliség
Szabad önkifejezés,
játékos munkálkodás

Alapelvei a gyermekek aktív közreműködésével, egy színes és gazdag
tevékenységi rendszerben valósulnak meg.
Úgy élünk, mint egy nagy család. Érdekes tennivalókat kínálunk,
ebből lehet választani, kinek- kinek fejlettsége szerint. Középpontba helyezzük a valódi cselekedtetést,
felfedező ismeretszerzést, egyéni tapasztalást. Élethelyzetekben és nem foglalkozási ágakban történnek a
fejlesztések. Az életet, a természetet tekintjük a tanulás fő forrásának. Azt valljuk, hogy a kisgyermek
„tankönyve, maga az élet1.”Igyekszünk olyan szokásrendszert és
magatartásformát kialakítani, mely a környezettel való harmonikus
együttélést biztosítja későbbi életvitelükben.
Célunk:




Az egyéni képességek, irányultságok figyelembevételével
„az élet által az életre nevelni.”
Minden gyermeket ahhoz segíteni, hogy elérje önmaga
lehetőségeinek maximumát.
Hagyni, hogy a gyermekek szabadon kifejezhessék érzéseiket, gondolataikat rajzban, zenében,
mozgásban, alkotásban, vitában, így fejlesztve kreativitásukat, nyitottságukat, önkifejezésüket,
önállóságukat.

Életmódszervezésünk:
Munkánk egyik legfontosabb kihívása, hogy minden gyermek számára megtaláljuk azt az utat, amely
számára a legmegfelelőbb. Éppen ezért „szót adunk” a gyermekeknek.
Projektjeinket,
napi
terveinket
a
gyermekekkel együtt tervezzük, melyet
rajzos formában rögzítünk.

Ötleteiket, kívánságaikat beépítjük fejlesztő tevékenységeinkbe,
melyek közül szabadon választhatnak.
Vállalásaikat a rajzos terveken, óvodai jelük nyomdázásával
erősítik meg. A fejlesztés szempontjából az a fontos, hogy minden
tevékenység szabadon választható legyen, elvégzése örömöt,
sikerélményt, újabb tapasztalatokat jelentsen a gyermek számára.

Freinet alapelveinek megvalósulása, technikáinak alkalmazásán keresztül történik.

Szabad kifejezés
 szabad szöveg
 szabad rajz, festés
 szabad mozgás
 színház, zene, tánc

Technikák a környezet
tanulmányozására:

Műhelyek:

 megfigyelések, kísérletek
 a természet gondozása, védelme
 séták, kirándulások

 vizuális
 színház
 könyvtár
 konyha
 teázó
 manuális
 társasjáték

Kommunikáció
Munkaszervezés

 csoportmunka
 egyéni munka
 projektek
 beszélgetőkör

Tervek
 napi terv
 heti terv
 éves terv
 szabályok a csoport életében

Freinet
technikák








levelezés
látogatás
oviújság
faliújság,
plakátok
kiállítás

Dokumentumok
Táborozás
 munkakártyák
Erdei óvodában

 életkönyvek
 fotók

Arra a kérdésre, hogy: „Milyen embert is akarunk formálni? –a válasz egyszerű:
egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettre kész,
szép célokért hevülő, és áldozó embereket, akik meg tudják
érteni, és élni a szépet és nagyot, minden téren.”
( Szent-Györgyi Albert)

