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Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális
neveléséről
Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés:
A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább nyolc
szülő a nemzetiségi nevelésben való részvételt gyermeke számára kérelemben, nyilatkozatban
igényli.
A nemzetiségi nevelésünk formája: magyar nyelvű cigány kulturális nevelést folytató óvoda.
Időkerete: minimum heti 1-2 alkalom, saját csoportban, mikrocsoportos formában.
Az óvodai nevelés keretében pedagógiai programunk jelen fejezete tartalmazza a roma
kultúra, művészetek és hagyományok értékei közül azokat, amelyek az óvodás gyerekek
életkori sajátosságaiknak és egyéni fejlettségeiknek megfelelnek.
Cigány nemzetiségi óvodai nevelés célja:


A roma életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományok és szokások ápolása és
fejlesztése.



A nemzetiségi identitástudat kialakulásának és fejlesztésének segítése.



A gyermekek egészséges életvitelének, biztonságos, harmonikus fejlődésének
biztosítása, az egyéni és eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.



A másság tiszteletben tartása, elfogadása, melynek eredményeképpen kölcsönös
együttműködés alakul ki a játékon és a különböző érzelemgazdag, életkornak
megfelelő hagyományokat ápoló tevékenységeken keresztül.



A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek
felkarolása, segítése, részképesség zavaraik kialakulásának megelőzése, fejlesztése.

Feladatunk:


A nemzetiség kultúrájának és szokásainak megismertetése.



A pozitív érzelmi viszony kialakítása a nemzetiségi kultúra iránt, melynek hatására
erősödik az identitásuk.
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Fontos feladat, hogy a magyar, roma gyermekek ismerjék meg és tartsák tiszteletben
egymás hagyományait, szokásait.



A roma gyermekeket nevelő óvodák alapvető feladata a körültekintő testápolási
higiénia, az étkezési kultúra megalapozása, az öltözködési szokások kialakítása. Az
egészség megőrzéshez szükséges a szokások megalapozása, a harmonikus, szép
mozgás elsajátíttatása.



Másság elfogadtatása.



Az anyanyelvi nevelés területén a nyelvi képesség, a kommunikáció fejlesztése.

A nemzetiségi nevelés tevékenységi formái:
A nemzetiségi óvodai nevelés az Óvodai nevelés országos alapprogramjával összhangban
valósítja meg sajátos célkitűzéseit és feladatait. Óvodánk pedagógiai programjában kitűzött
célok, a megvalósításához kapcsolódó feladatok minden óvodánkba járó gyermek harmonikus
fejlődését, személyiségének kibontakoztatását kívánja elérni, oly módon, hogy figyelembe
vesszük a cigány nemzetiség sajátosságait.
Tudatosan kell építeni a cigány kultúra és többségi kultúra közötti különbségre és
hasonlóságra. A nemzetiségi nevelés tevékenységi formáiból az alábbi négy terület kerül
bemutatásra, mivel ezeken a területeken mutatkozhatnak specialitások.
Verselés, mesélés
Feladatunk:


Cigány mesék, versek gyűjtése, bemutatása



A felhasználandó irodalmi anyagok – nemzetiségi nevelésének megfelelő – igényes
összeállítása.

Ének, zene énekes játék, gyermektánc
Feladatunk:


A felhasználandó zenei anyagok igényes összeállítása (cigány dalok, zenék gyűjtése,
bemutatása).
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A nemzetiségi anyanyelv, tánckultúra megalapozását szolgáló zenei élmények
tervezése (zenehallgatási anyag).



Lehetőséget kell adni arra, hogy a településen élő cigányzenészek bemutathassák zenei
tudásukat, hangszerismeretüket.



Cigány tánckultúra megismertetése.

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
Feladatunk:


A nemzetiségi kultúrában jelentkező alkotói technikák beépítése.



Helyet és lehetőséget kell biztosítani a nemzetiséghez tartozó szülőknek,
ismerősöknek produktumaik bemutatására, (alapműveletek megismerése, gyakorlása,
pl. gyékényszövés, vesszőfonás, stb.)



Teret engedni a sajátos roma szín és formavilág kifejezésének

A külső világ tevékeny megismerése
Feladatunk:


A gyermekek pozitív érzelmi viszonyának alakítása a természeti-, emberi-, tárgyi világ
értékei iránt.



A nemzetiségi szokások, népviseleti hagyományok, tárgyi jellemzők megismertetése,
tiszteletére, megbecsülésére nevelés.



A gyermekek mennyiségi-, alaki-, nagyságbeli-, tér-és síkbeli szemléletének alakítása.

A fenti feladatok szakszerű teljesítéséhez szükséges, hogy segítő és partneri kapcsolat
alakuljon ki az óvoda és a szülők között, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatok
képviselői, és az óvoda között.
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:


A gyermekben pozitív érzelmi viszony alakuljon ki a roma nemzetiség kultúrája iránt.



Ismerjen a nemzetiség kultúrájából merített meséket, verseket, dalokat.

DOBOZI MESEKERT ÓVODA
5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168
E-mail: ovoda@doboz.hu


Ismerkedjék meg a helyi nemzetiségi szokások, hagyományok és tárgyi kultúra
értékeivel; tanulja meg azok tiszteletét és megbecsülését.



A gyermekek rendelkezzenek olyan szókinccsel, amellyel képesek a megszerzett
ismeretek közvetítésére.



Rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel, amelyek szükségesek a zökkenőmentes
iskolakezdéshez.

Záradék

E tájékoztatót a 17/2013.(III.1.) EMMI rendelet 3.§ (1), (2). bekezdései alapján készítette az
óvodavezető.
A tájékoztató szövege megegyezik a Dobozi Mesekert Óvoda Pedagógiai Programjának IX.
fejezetében foglaltakkal, melyet a nemzetiségi óvodai nevelés alapelveinek
figyelembevételével készítettünk el, és amellyel kapcsolatban a Dobozi Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat egyetértését kinyilvánította.

Doboz, 2013. 11. 11.

………………………………………..
Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke

…………………………………….
Óvodavezető
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I. Nyilatkozat
a nemzetiségi óvodai nevelésben l nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való
részvételről11
Alulírott
…………………………………………………….12 az
alábbiakban
meghatározottaknak
megfelelően nyilatkozom, hogy a benyújtást követő naptári évben kezdődő nevelési évben, tanévben kérem az
alább megjelölt gyermek / tanuló számára a nemzetiségi óvodai nevelés / nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás
biztosítását.

A gyermek / tanuló neve:
A gyermek / tanuló anyja neve:
A gyermek / tanuló születésének helye, ideje:
A gyermek / tanuló lakóhelye:13
A gyermek / tanuló tartózkodási helye: 14
A gyermek/tanuló azonosítója15:
Az igényelt nemzetiségi pedagógiai feladat16:
óvodai nevelés / általános iskolai nevelés-oktatás / gimnáziumi nevelés-oktatás / szakközépiskolai
nevelés-oktatás / szakiskolai nevelés-oktatás
Az érintett nemzetiségi nyelv megnevezése17:
beás / bolgár / görög / horvát / lengyel / német / örmény / romani / román / ruszin / szerb / szlovák /
szlovén / ukrán
A választott nevelési- vagy nevelési-oktatási forma18:
- Anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) óvodai nevelés
- Nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelés
- Magyar nyelvű roma/cigány kulturális óvodai nevelés
- Anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) nevelés-oktatás
- Nemzetiségi kétnyelvű nevelés-oktatás
- Nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás
- Magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás
- Kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás

Tudomásul veszem, hogy a nemzetiségi nevelés, nevelés-oktatás jogszerű igénybevétele a kérelemben
megjelölt pedagógiai feladat befejezéséig vagy a nemzetiségi pedagógiai feladatok megszüntetésére irányuló
A nyilatkozatot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83. § (7) bekezdésben meghatározott felmérés során, legkésőbb
azonban a köznevelési intézménybe történő beiratkozáskor kell kitölteni.
2
A kérelmező neve, nyomtatott betűvel. A kérelmező lehet: szülő, gondviselő, és a tanuló, ha betöltötte a 14. életévét és nem
cselekvőképtelen.
3
Hatósági okirattal igazolható lakóhelyet kell megadni.
4
Hatósági okirattal igazolt tartózkodási hely címe.
5
Nemzetiségi óvodai nevelés kezdeményezése esetén nem kell kitölteni. Amennyiben a tanuló, az óvodás gyermek még nem
rendelkezik azonosítóval, annak kiadását követően az intézmény képviselője utólag köteles rögzíteni a tizenegy jegyű azonosító számot.
6
A megfelelőt alá kell húzni!
7
A megfelelőt alá kell húzni! Ha a gyermek a magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi óvodai nevelésben vagy iskolai nevelés-oktatásban
vesz részt, egyik nyelvet sem kell aláhúzni.
8
A megfelelőt alá kell húzni!
1
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írásbeli kérelem benyújtásáig tart, azzal, hogy a megszüntetési kérelmet legkésőbb a nevelési év / tanév május
utolsó napjáig be kell nyújtani és a kérelem csak a benyújtást követő nevelési év kezdetétől érvényesíthető.

Doboz, november 29.
a tanuló aláírása19

a szülő vagy gondviselő aláírása

II. Nyilatkozat
a nemzetiségi hovatartozásról
(A válaszadás nem kötelező, ennek hiányában azonban a felvétel során nem érvényesíthető a köznevelésről szóló
2011. évi CXC törvény 51. § (6) bekezdésben meghatározott előnyben részesítés.) 20

Az alábbi nemzetiséghez tartozónak vallom magam / a gyermek, tanuló az alábbi nemzetiséghez tartozik:
bolgár / görög / horvát / lengyel /német / örmény / roma/cigány / román / ruszin / szerb / szlovák /
szlovén / ukrán

Doboz, november 29.

a tanuló aláírása21

a szülő vagy gondviselő aláírása

III. Záradék
A gyermek, tanuló számára a nyilatkozatban megjelölt igényeknek megfelelő nemzetiségi nevelés, nevelésoktatás az alábbi intézményben biztosított:
Az intézmény hivatalos neve: Dobozi Mesekert Óvoda
OM azonosítója: 028155
Székhelyének címe: 5624 Doboz, Dobó u. 16.
A gyermek, tanuló által igénybevett nemzetiségi nevelés, nevelés-oktatás tényleges helyének címe (ha a
nemzetiségi óvodai nevelés, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás megszervezésére telephelyen történik)22:

Doboz, 2013. november 29.

bélyegző lenyomata
intézményvezető aláírása

A gyermek 14 éves korától – ha nem cselekvőképtelen – a kérelem a tanuló és szülő együttes aláírásával érvényes.
A megfelelőt alá kell húzni! A nemzetiségi hovatartozás vállalása nem kötelező, ennek hiányában azonban a felvétel során nem
érvényesíthető a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 51. § (6) bekezdésben meghatározott előnyben részesítés. A nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 28. §-a szerint: „A nemzetiségi nevelési, oktatási intézményt az érintett nemzetiséghez nem
tartozók csak akkor vehetik igénybe, ha az intézmény – az adott nemzetiség igényeinek kielégítése után – betöltetlen férőhellyel
rendelkezik..”
11
A gyermek 14 éves korától – ha nem cselekvőképtelen – a kérelem a tanuló és szülő együttes aláírásával érvényes.
12
Az alapító okiratban szereplő azon feladat-ellátási hely címe, ahol a gyermek óvodai nevelésben, illetve a tanuló iskolai
nevelésben- oktatásban részesül.
9

10
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