Mérési eredmények 2013.
Országos óvodai mérésre a 2012/2013. nevelési évben nem került sor. Mi elvégeztettük idén is a külső szakértővel a
tanköteles korúak mérését!

Gondolkodási
műveletek

Relációk

Számolás

Finommotorika

Testséma
ismerete

Mért
összérték

Óriás csoport

97%

90%

88%

85%

80%

88%

Nagy-csoport

83%

78%

79%

81%

75%

81%

Bemért átlag

71%

73%

78%

64%

61%

69,4%

Ez a mérés arra jó, hogy februárban egyénre bontva kapunk eredményt, így még van időnk iskolakezdésig az
egyéni hiányosságokat pótolni.
NEVELTSÉGI SZINT MÉRÉSBŐL ADÓDÓ FELADATAINK
Erősségek

Fejlesztendő területek Feladataink a szülőkkel
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tartása. Környezetének
Felnőtt megszólítása.
Szokásrendszer
rendben tartása az
Felnőtt utasításának
elfogadása.
öltözőben.
Felnőtt
elfogadása.
üdvözlése.
Középső csoport

Nagycsoport
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A gyermek-gyermek
viszonyon belül az
együttműködés és az
alkalmazkodás. Naposi
tevékenység.

A gyermek viszonya a
közösséghez esetén az
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önfegyelem
és
a
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Óriás csoport

Összehasonlítva a megelőző évek eredményeivel, látjuk a csoportokban a fejlődést, de azt is látjuk, hogy más
területeken is lehet magasabb szintre lépni, így mindig más feladat jelentkezik a neveltségi szintmérések után.

Fejlesztési javaslatok: A mérési eredményeket csoportonként táblázatba rendezve a szülők rendelkezésére
bocsátjuk, így is felhívva figyelmüket a feladatokra.
AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉBEN ÉRINTETTEK ELÉGEDETTSÉGI MUTATÓI
Igény és elégedettség mérés eredménye
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%
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A
személyi
feltételek
megfelelően biztosítottak
Szereti munkáját és szívesen
végzi
A gyermekek és a dolgozók
között jó a kapcsolat
Az óvodánk nyitottan működik

88 %

1.

Az óvoda tárgyi felszereltsége

100%

2.

A gyerekek sokat fejlődnek az
óvodában
A család és az óvodakapcsolata
kedves, közvetlen nyílt
Örülnek a sok élménynek
Az óvoda rendje, tisztasága

98%

Alkalmazotti kör

3.
4.

94%

Elégedetlenség tárgya

%
vagy
átlag

Ilyen nincs! Amire mégis figyelünk,
mert általában jellemzőnek / vagyis a
második legjobb/ minősítettük:
a dolgozók és a szülők közötti jó 59 %
kapcsolatot!
A problémás nevelési helyzeteket 41%
megbeszéljük egymással!

100 %

5.
82 %
Rövid, szöveges értékelés:
Az általában jellemző minősítést úgy tudjuk teljes mértékben elégedetté tenni, ha a kérdőíven megindokoljuk, hogy
mire alapozzuk ezt a véleményünket és javaslatot teszünk arra vonatkozóan, hogy hogyan kellene jobbá tenni.

Szülők

3.

Több tájékoztatást igényelne a gyermek 18 %
fejlettségéről

90%

4.
98%
5.
100%
Rövid, szöveges értékelés:
A szülők véleménye szerint az a gyerekek nagyon szeretnek ide járni!
Néhány szülő több tájékoztatást igényelne gyermeke fejlettségi szintjéről. Kérjük a kedves szülőket, hogy a kisebb
problémákat is jelezzék, hogy mi is tudjunk róluk! Kérdezzenek bátran, és keressük együtt a megoldást!
%
%
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1.
Kirándulások
29%
Gyermekek
2.
Torna, külön torna
9%
tanulók
3.
Haletetés
15%
4.
Udvari játék
10%
5.
Akadályverseny, erdő járás
13 %
Rövid, szöveges értékelés:
A gyerekek elégedettségének aránya nagyon megoszlik a különböző programok között, nincs olyan, ami különösen
kiemelkedő lenne pozitív vagy negatív irányban. Minden gyermeknek más – más program kedves a legjobban. A
rangsorban azok a programok szerepelnek, melyek ebben az eloszlásban a legnagyobb százalékszámot adták. A
gyerekek nagy kedvvel, lelkesedéssel, örömmel vesznek részt az óvoda programjain. Nagyon várják ezeket, készülnek
rá. A visszajelzések is pozitívak, hiszen az itt szerzett élményeik visszaköszönnek játékaikban, rajzaikban,
beszélgetéseikben, illetve otthon is sokat mesélnek.
Partnerek

1.

Értelem szerűen tanulnak, nem 100%
magolnak

Iskola

2.

3.
4.
5.

A tanítók, óvodánkról eddig
megszerzett információit, a
gyerekek
felkészültsége
alapján megerősítve látják
A gyerekek megértik az
utasításokat
Logikusan gondolkodnak
Válaszaik lényegre törőek,
kerek
mondatokban
válaszolnak

100%

1 gyerek beszédfejlettsége, mozgás 14%
fejlettsége

95%
95%
95%

Rövid, szöveges értékelés:
Továbbra is kiemeljük a szülők előtt, hogy mennyire fontos a beszélgetés saját gyerekükkel. Hangsúlyozzuk a mozgás
fontosságát saját példánkkal!

