Felmérés az óvodán kívüli óvodai neveléssel/ tanulással kapcsolatban

Kedves Szülők!
A Covid - 19 koronavírus- járvány miatt 2020.03.16- n a mi óvodánk is bezárt. A koronavírus
új, eddig nem ismert élethelyzetet teremtett mindannyiunk számára. Nevelőközösségünk
ebben a rendkívüli helyzetben is fontosnak tartotta és tartja a gyermekeket nevelő családok
segítését, az óvodai nevelés/ tanulás folyamatosságának biztosítását. Ezt az
óvodapedagógusok Home Office munkaszervezésben történő foglalkoztatásának
megszervezése tette lehetővé.
Az alábbi kérdőív segítségével szeretnénk feltérképezni, mennyire volt az online
kapcsolattartás sikeres az elmúlt rendkívüli időszakban? Segítette- e vagy nehezítette a
kialakult rendszer a mindennapjaikat?
A tapasztalatok összegyűjtése céljából, kérjük töltse ki az alábbi kérdőívet! Szeretnénk
újonnan szerzett tudásunkat kamatoztatni, a kapcsolati formákat a XXI. század elvárásainak
megfelelően bővíteni, természetesen a személyes kapcsolat elsődlegességének megőrzése
mellett. Az eredményeket belső használatra elemezzük és értékeljük.
A kérdőív kitöltése kb. 10 percet vesz igénybe, és természetesen anonim, egy családból egy
kitöltést kérünk.
Kérjük küldje vissza a kérdőívet 2020.05.29. péntekig!
Köszönjük válaszát!
A Nagyerdei Óvoda vezetősége
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15) Van- e egyéb észrevétele a járványügyi veszélyhelyzet idején megvalósult óvodán
kívüli online nevelés/ tanulással kapcsolatban?




Nincs - 6 válasz
Nehéz volt





























Változatos volt, érdekes feladatokkal, szerettük nagyon!
Több figyelem jutott a gyerekre és kis biztatással de szívesen oldotta meg a játékos
feladatait, ennek töredékét csinálta volna meg az oviban, ennek az alaptermészetén
kívül a magas létszám az oka.
Home Office és az otthoni teendők mellett nem jutott minden ovis ajánlásra, feladatra
idő.
A gyereknek nagyon hiányzik a közösség, és az online nevelés illetve az otthoni
időtöltés folyamán sokkal többet használ elektronikus eszközöket, mint ami az a
korosztálya számára egészséges volna (elkockul, szájberesedik)
Le a kalappal az óvónénik előtt, ami ötletet, energiát beletettek az elmúlt hetekbe. Jó
volt belelátni, hogyan dolgoznak fel egy-egy témát, Ennek ellenére változó volt a
gyerek motiválhatósága, muszáj volt rugalmasan engedni a kezdeti elvárásokból,
különben a kapcsolatunk ráment volna.
Mindenkinek új volt a helyzet, gyerekeknek, óvónőknek, szülőknek, de szerintem
sikerült a legjobbat kihozni belőle 😊
Az online nevelés/tanulás maximálisan megvalósult ez időszak alatt, nagyon
elégedettek vagyunk.
Nehezen tudtuk összehangolni az óvodai és iskolai feladatok elvégzését amiatt, hogy
itthonról dolgoztunk.
Szerintem kiválóan megoldották az óvónők ezt a helyzetet. Mindent köszönünk!
Köszönjük a munkát, kedvességet és figyelmességet, amit kaptunk és kapunk az itthon
töltött idő alatt! Munka mellett nem mindig tudunk naponta végezni az ovis
feladatokkal, de bepótoltuk utólag. Itthon igyekszünk kevés időt tölteni tv, számítógép
és okostelefon használatával. Sajnos ez a rendszer a veszélyhelyzet alatt kicsit
felborult , mert a feladatok is csak online tudnak érkezni.
Nincs egyéb észrevételem
Köszönet mindenért!
Nincsen
Nehéz az óvónők dolga, maximális elismerésem!:)
Teljesen elégedett vagyok. Rengeteg segítséget kaptunk az óvónőktől. Hálásak
vagyunk nekik, mert ez egy teljesen új feladat volt, de maximálisan teljesítették.
Tökéletes volt így.
Le a kalappal.
Köszönjük az erőfeszítést.
Nagyon pozitív az óvodapedagógusok lelkesedése, kedvessége, törődése, munkája a
kialakult helyzetben, a környezetünkben sehol nem tapasztaltunk ilyet, büszkeséggel
tölt el, hogy ebbe az óvodába járhatnak a gyermekeim.
A gyermekemhez még közelebb hozta az óvónőt az, hogy őt a saját otthoni közegében
látta (esetenként családtagot, házi kedvencet).
Mártika túlteljesítette az online nevelést szuper volt. Köszönünk mindent Neki!😘
Köszönjük szépen az óvó nénijeink munkáját, melyen mindig érezhető volt, hogy
szívvel-lélekkel csinálják! Sokat segítettek a szülőknek a gyerekek nevelésében,













foglalkoztatásában a karantén ideje alatt. Köszönjük a szuper videókat, napi és heti
terveket! Még inkább biztosak vagyunk abban, hogy jó óvodát választottunk!
Nagyon köszönjük a lelkiismeretes munkát. Sajnos sok videó majd később kerül
megnézésre, ennek a 2 nagy tesóval való tanulás és a saját online oktatásom az oka.
Hihetetlen kreativitással rendelkezik Ica és Réka is. Maximumot hozták. Örülünk,
hogy ebbe az oviba járunk.
Azt gondolom, a későbbiekben jó lehet, ha meglesz minden lehetőség ahhoz, hogy az
oktatás gördülékenyebb legyen.
Nagyon pozitív a pedagógusok hozzáállása, azt látni hogy valóban hiányoznak a
gyermekeink és nem munkaképtelen hanem hivatásként tekintenek foglalkozásukra!
Bízom benne nem csak a mi óvodánkban vannak ilyen nagyszerű pedagógusok!
Nagyon hiányzik a gyereknek az óvodai közeg ami otthon nem lehet pótolni sajnos.
Szuper volt köszönjük
A gyermekeknek is a tanulási feladatokon kívül jó lett volna együtt tartani a
kapcsolatot, hogy lássák egymást, mert nagyon hiányoztak egymásnak a csoport
tagjai.
Online
Attól függően, hogy milyen korú, hány iskolás gyermeket nevelnek egy családban, ill.
hogy a szülők dolgoznak-e és milyen jellegű munkát végeznek, széles spektrumon
mozog az óvodásokra szánható idő mennyisége és az online kapott anyagok
alkalmazhatósága is.

