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ELŐSZÓ
A gyermek iskoláskor előtti életében legfontosabb szerepe a családnak és az óvo-
dának van. A család és az óvoda együttműködése sokféle formát ölthet: a közös
kirándulásoktól kezdve a nyílt napokon, kreatív műhelyeken, a szülők foglalko-
zásának és érdeklődési körének bemutatásán, a különböző kulturális eseménye-
ken át egészen a különböző témájú workshopokig. Az együttműködés
legfontosabb formája a működő és hatékony kommunikáció, amelynek
a gyermek támogatásához kellene vezetnie, kellemesnek, partnerinek kellene len-
nie, és fejlődésének meg kellene felelnie az óvónőknek és a szülőknek egyaránt.

Tudatában kell lenni annak, hogy a szülőknek joguk van megismerni gyer-
mekük nevelésének folyamatát, és az eredményeiről szóló információkat, to-
vábbá jogosultak az óvoda tanácsadói segítségére. Véleményezhetik a gyermekeik
nevelését érintő alapvető ügyekben hozott döntéseket, lehetőségük van részt
venni az óvoda rendezvényein. Másrészről kötelességük tájékoztatni az óvodát
a gyermek fejlődése szempontjából fontos tényekről, például az egészségi álla-
potáról, készségeiről, érdeklődéséről és egyebekről. 

A kézikönyv, amit Ön a kezében tart, bemutatja annak módozatait, hogyan
lehet az óvodával mélyebb együttműködést és kommunikációt kialakítani. Fő
célja elősegíteni annak a megértését, hogy miért és hogyan kell a gyermek fejlő-
dését értékelni az óvodában, és mi ennek az értelme, valamint hogy hogyan kell
erről párbeszédet folytatni. Egyidejűleg elő kellene segítenie, hogy jobb minőségű
legyen a család és az óvoda közötti kommunikáció, és meg kellene könnyíte-
nie a gyermek átmenetét az óvodából az általános iskolába. 

A kézikönyv része a „PREDICT” elnevezésű diagnosztikai eszköz, amelyet az
óvodapedagógusok a gyermekekkel kapcsolatos információk feljegyzésére hasz-
nálnak. A PREDICT az óvónők azon képességeire és adottságaira épít, amely sze-
rint az óvónők információkat tudnak szerezni a gyermekekről, meg tudják
beszélni azokat a szülőkkel és esetlegesen további szakemberekkel.

A kézikönyv a Good Start to School projekt egyik terméke. Az Erasmus+ nem-
zetközi európai projektben a Cseh Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és Ma-
gyarország vesz részt. A projekt koordinálását a Dr. Josef Raabe s.r.o Kiadó látja
el. A jó gyakorlatok példáit a projektpartner óvodákból merítettük, ezek: a Mar-
šovice Óvoda, a prágai „Čtyřlístek” Óvoda, a Plzeň-Božkov Általános Iskola
és Óvoda, a Jan Amos Komenský (Comenius) Általános Iskola és Óvoda Po-
zsonyból, valamint a budapesti Fasori Kicsinyek Óvodája.

Az óvodák bemutatják azokat a szülőkkel való konzultációs tapasztalataikat,
amelyeket a család és az óvoda közötti együttműködési és kommunikációs mód-
szerek közül a leghatékonyabbak közé sorolnak. Ezek során a szülők és az óvónők
otthonos és kellemes légkörben tudják egymásnak átadni a gyermekekre vonat-
kozó fontos információkat, amelyek segíthetik fejlődésüket. A szülők és az óvoda
közti, a gyermek eredményeivel kapcsolatos hatékony és rendszeres együttmű-
ködés elősegíti a kölcsönös megértés kialakulását, valamint nagyobb össz-
hangot biztosít a gyermek nevelésében.

Hiszünk benne, hogy ez a kézikönyv elősegíti az óvodai tevékenység jobb
megértését, valamint az óvónők és szülők közötti, néha nagyon bensőséges be-
szélgetések indítékait. Ezért ne féljenek kihasználni a fogadóórákat gyermekük
fejlődése érdekében! Bátran kérjék, hogy vezessék be azokat! Idővel felismerik,
mennyire hasznosak ezek a beszélgetések. 

A 2016. év elején elkészült a projekt honlapja (www.goodstarttoschool.eu) is,
amely négy nyelven érhető el. A honlapon a projekt leírásán és céljain kívül meg-
találhatja az egyes projektpartnerekkel kapcsolatos információkat is, a regiszt-
ráció után pedig naprakész híreket kaphat arról, mi történt a projektben, továbbá
ingyenesen használhatja a projekt szellemi termékeit.
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1. MIELŐTT ÓVODÁBA MEGY
Az óvodába lépés a gyermek életében az egyik legjelentősebb mér-

földkő, de rendszerint a szülei életében is az. Megváltozik általa az egész
család napirendje, és új kötelezettségek származnak belőle a gyermekek
és a szülők számára egyaránt. A gyermeknek, aki eddig hozzá volt szokva,
hogy ideje nagy részét a hozzá legközelebb álló személyek között tölti, az
óvodába lépés egyben az első igazi önállósodás is, mivel ezután sok időt
tölt majd kortársai és eleinte idegen felnőttek társaságában.

Ezt a változást adaptációs folyamat kíséri, amely jelentősen leterhelheti
a gyermek lelki és testi egészségét. Ezért javasolt időben elkezdeni a gyer-
mek felkészítését. A gyermek már előtte szokja a közösséget, az édes-
anyától való elszakadást, valamint szükségleteinek pontos kinyilvánítását.

1.1 Mire van szüksége a gyermeknek, 
mielőtt óvodába megy?

Mielőtt a gyermek óvodába megy, beszélni kell vele a változásokról.
Milyen is az óvoda, mit szoktak ott csinálni, kikkel fog majd találkozni, mi-
lyen örömteli dolgok várnak rá. A gyermekkel való beszélgetés során se-
gítségünkre lehet egy képeskönyv, saját (pozitív) tapasztalataink átadása,
illetve egy olyan ismerős gyermek, aki már óvodába jár. Mindenképpen po-
zitív információkra és tapasztalatokra van szüksége. Kerülje az olyan
negatív kicsengésű leírásokat, mint például a „majd ott megtanítanak a szó-
fogadásra”, vagy „ott senki sem fog egyezkedni veled” stb.!

Fontos a szülőktől való elszakadás fokozatos megszokása is. Használjon
ki erre minden alkalmat, amikor távozik otthonról. Mondja el gyermekének,
hogy elmegy, de biztosítsa őt arról, hogy visszajön. A gyermeknek szük-
sége van arra a biztonságérzetre, hogy számíthat Önre. A legnagyobb
hiba titokban kiosonni a házból, és ugyanez vonatkozik az óvodába való
beszoktatásra is. A gyermek ezt árulásként fogja fel, és tovább mélyülhet
benne az elszakadástól való félelem.

Az egyik legfontosabb feladat a gyermek önállóságának fejlesztése, ami
elsősorban a higiéniai, étkezési és öltözködési szokások kialakítását jelenti.
Ezen képességek hiánya kellemetlenül és rossz érzéssel érintheti a gyer-
meket. Saját tehetetlenségének tudatosulása csökkenti a gyermek önbizal-
mát, és passzivitást eredményez. Támogassa gyermekét önállósága
fejlődésében, ne legyen türelmetlen, ha a dolgok kezdetben nem sikerül-
nek, vagy tovább tartanak. Ne siettesse a gyermeket, mutassa ki szavakkal,
hogy bízik a képességeiben, értékeljen minden apró sikert és minden pici
lépést a nagyobb önállóság felé.

Beszéljünk
gyermekünkkel az
óvodáról, és közben
legyünk pozitívak,
hogy a változást
örömmel várja.
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Képességek, amelyek megkönnyítik a gyermek óvodába lépését
és segítik a gyorsabb adaptációt:

1. Ismerje a teljes nevét.
2. Tudja megmondani, mit szeretne, vagy mire van szüksége.
3. Működjön együtt az öltözésnél és a vetkőzésnél.
4. Tudja felvenni és levetni a cipőjét.
5. Tudja kifújni az orrát és használni a zsebkendőt.
6. Tudja használni a kanalat és tudjon önállóan étkezni.
7. Étkezéskor tudjon az asztalnál ülni.
8. Tudjon inni bögréből és pohárból.
9. Legyen szobatiszta (a pelenka nem megengedett).

10. Tudjon szappannal kezet mosni, használni a törölközőt.
11. Tudjon fogat mosni.
12. A szabadban való tartózkodás során legyen képes rövidebb távolsá-

gokat megtenni.

Az óvodába lépés egyénileg adott feltételei és lehetőségei külön egyez-
tetést igényelnek, ha a gyermek még nem érte el a hároméves korhatárt.

Ne nyugtalankodjék, ha valamely képességet nem sikerül gyermekében ki-
alakítania. Célszerű azonban ezekről az esetleges problémákról a gyermek
óvodába lépése előtt elbeszélgetnie az óvónővel, hogy közösen megke-
ressék a kicsi fejlődésének támogatását legjobban szolgáló eljárásokat.

1.2 Beszoktatási időszak

Az óvodák többsége kínál már különböző beszoktatási programokat,
amelyek megkönnyítik a gyermek számára az átmenetet a család és az óvoda
között, a szülőknek pedig segítenek áthidalni a gyermek miatti aggódás idő-
szakát. Ezért már a beiratkozáskor érdemes érdeklődni a beszoktatási
lehetőségekről. Sok óvodában már természetes, hogy a tervezett belépés
előtt vagy a tényleges belépéskor a gyermek a szülővel együtt érkezik az óvo-
dába. Ez leggyakrabban az édesanya, de egyre jobban tért hódítanak az apu-
kák és a nagyszülők is. Segítenek a gyermek számára az első igazán
megterhelő élethelyzet, a családtól való elszakadás sikeres leküzdésében.

A beszoktatás segít a gyermeknek, de jó tapasztalat a szülő számára is.
A gyermekekben, a szülőkben egyaránt kialakítja és erősíti a nyuga-
lom, illetve a biztonság érzetét. A szülők is megnézhetik, hogy miképp
viszonyulnak az óvónők a gyermekekhez, milyen tevékenységekkel foglalják
le őket, hogyan játszanak és kommunikálnak a gyermekek egymás között,
milyen szabályok szerint működnek a csoportok, stb. A szülők és az óvónők
megismerik egymást, megismerkednek az új csoport óvodásaival és a szü-
leikkel is.

Ha az óvoda nem is kínál lehetőséget a belépés előtti látogatásokra és
ott-tartózkodásra, legalább a szeptemberi évkezdés első hetében lehe-
tővé kellene tennie a szülők számára a gyermekkel való bent tartózkodást.
Ezért fontos, hogy ebben az időszakban a szülők is az óvoda beszoktatási
programjához igazítsák munkaidejüket.

A beszoktatási programok formái különbözőek. Alapvetően a fokoza-
tosan hosszabbodó óvodai tartózkodásról és a szülőktől való elszakadásról

Jó, ha a gyermek
azon készségeit

fejlesztjük, amelyek
megkönnyítik az

óvodába lépést és
az ezzel járó

változások
megélését.

Fontos, hogy
a munkarend és

a személyes
program teljes
mértékben az

óvodai beszoktatás
programjához

igazodjon.
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van szó. Az óvodába járás első két napján például csak egy-két órát tölt
a szülő és a gyermek a csoportban. A további napokon már jobb, ha
a gyermek legalább egy rövid időt egyedül tölt a csoportban. A szülő eköz-
ben megismerkedhet az óvoda öltözőjében és folyosóin elhelyezett infor-
mációkkal, amelyek általában nagyon sok fontos tájékoztatást
tartalmaznak a szülők számára. Ezt az időt kihasználhatja arra is, hogy
a gyermekkel kapcsolatos alapinformációkat közölje az óvónővel. A gyer-
mek korábbi életéről szóló információk (anamnézis) segíthetik a beszokta-
tást. Az óvónőknek tudniuk kellene arról, hogyan fejlődött a gyermek az
első éveiben, a betegségeiről, sérüléseiről, étkezéséről, alvásigényéről,
 allergiáiról, a szedett gyógyszerekről; de a családi nevelés stílusáról, a leg-
közelebbi hozzátartozókkal való kapcsolatáról, a testvérek közötti kapcso-
latokról és még sok más információról is, amelyek segítenek nekik
megérteni a gyermek szükségleteit. 

Éppen a beszoktatási időszak a legalkalmasabb pillanat a gyermekre vo-
natkozó lehető legtöbb információ megosztására. Ez történhet beszél-
getés formájában, de  írásban is, kérdőív kitöltésével.

Ha a gyermek sírni kezd, legyenek kedvesek, de határozottak. A bú-
csúzkodást nem kellene túlságosan hosszúra nyújtani. Természetesen nem
ajánlott a hirtelen, vagy titokban történő távozás, sem pedig a haragos el-
válás. Ne feledkezzenek meg ígéreteik betartásáról sem. Ha azt mondják,
hogy ebéd után jönnek vissza, valóban akkor kellene visszajönniük. Az első
napokban érdemes megengedni, hogy a gyermek magával vigyen valami-
lyen kedves tárgyat az óvodába (plüssmacit, játékot, anyu sálját).

Lássa világosan, hogyan is éli meg Ön az új helyzetet. A gyermekek na-
gyon érzékenyen ismerik fel a félelem megnyilvánulásait a saját szüleiknél.
Igaz: saját félelmeinktől való megszabadulás gyermekünk megszaba-
dítását jelenti az ő félelmeitől. Ha Ön fél a gyermektől való elválástól, és
nincs ténylegesen meggyőződve arról, hogy óvodába akarja adni a gyer-
meket, akkor át kellene értékelnie a gyermek óvodába lépését. Megoldás
lehet még, hogy a gyermeket az óvodába olyan családtag fogja hordani,
aki ezzel az új helyzettel jobban megbirkózik.

Ne ígérjen a gyermeknek jutalmat az óvodában való tartózkodásért.
A gyermek stresszt él át nemcsak amiatt, hogy egyedül, a szülei nélkül van
az óvodában, és új környezetet kell megszoknia. Újabb félelem keletkezik
abból, hogy kudarcot vall, és azután nem kapja meg a jutalmat. Ha az óvo-
dai nap jól sikerül, értékelje a gyermek viselkedését, beszélgessenek el az
új élményekről.

2. PREDICT ADATLAP
A PREDICT egy diagnosztikai eszköz adatlapja, amely nyomtatott (ld.

1. melléklet) és elektronikus formában (ld. 1. ábra) is alkalmazható, segít az
óvodapedagógusnak megállapítani, milyen mértékben fejlődtek ki a gyer-
mekeknél az ún. kulcsfontosságú kompetenciák. Ezeken azoknak a kész-
ségeknek a komplex halmazát kell érteni, amelyekre a mindennapos munka-
és élethelyzetekben szükségük lesz. Ilyenek például a kommunikatív képes-
ségek, együttműködési képesség, problémamegoldó készség stb.

Ebben a nehéz
időszakban azzal 
is segíthetünk
gyermekünknek, ha
magunk számára is
világossá tesszük
saját érzéseinket és
véleményünket az
óvodába lépéssel
kapcsolatban.

Az adatlap a
szülőknek nemcsak
az iskolakezdés
előtti nevelés
céljainak
megértésében nyújt
segítséget, hanem
mindenekelőtt
nyomon követhetik
gyermekük
előmenetelét és
fejlődését.
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A PREDICT eszközben a kompetenciák egymással kölcsönösen összefüg-
genek és átfedésben vannak, az egyik kompetenciacsoport bizonyos része
rendszerint fedi egy vagy néhány további kompetenciacsoport egy részét.
A PREDICT eszközben így 10 terület alakult ki, amelyeket az óvodapeda-
gógusok a gyermek óvodába járása folyamán figyelemmel kísérnek.

2.1 Mire jó az adatlap?

A PREDICT eszköz létrehozásának céljai:
a) támogatni a család és a nevelési intézmény együttműködését a gyer-

mekek fejlődésének elősegítése érdekében,
b) egyszerű módon megértetni az iskolakezdés előtti nevelés céljait,

hangsúlyozva a kulcsfontosságú kompetenciák jelentőségét,
c) áttekinthetően és szemléletesen alátámasztani az óvodapedagógusok

és a szülők közti – a gyermek fejlődésével kapcsolatos – információ-
csere szükségessége melletti érveket,

d) továbbfejleszteni a gyermekek iskolakezdés előtti nevelése által meg-
célozott kompetenciákat,

e) megkönnyíteni az óvoda és az iskola közötti átmenetet.
Ahhoz, hogy a gyermek személyiségét megfelelően tudjuk fejleszteni,

mindenekelőtt tökéletesen meg kell őt ismerni – nemcsak egyénileg,
hanem a szélesebb szociális kontextust és életkörülményeit is figyelembe
véve. A pedagógusok számára fontos tudni, hogyan viselkedik a gyermek
az otthoni környezetben, hogyan reagál bizonyos helyzetekre, hogyan látja
el saját személyes szükségleteit, és milyen támogatást kap fejlődése érde-
kében. A pedagógus ezzel nem a kíváncsiságát elégíti ki, még ha olykor
annak is tűnhet, hanem a gyermekével kapcsolatos információk mozaik -
kockáinak összegyűjtéséről van szó. 

Minél pontosabb és azonosan értelmezett „mozaikképet” segít Ön
összerakni a pedagógusnak a gyermekéről, annál sikeresebben tudnak
majd együttműködni a gyermek egyéni fejlődésének folyamatában. A pe-
dagógusnak ehhez segítségére van az Ön gyermekismerete, valamint saját
pedagógiai-diagnosztikai képessége. Az értelme és jelentősége ennek
abban van, hogy komplex kép alakuljon ki a gyermekről, erős és gyenge ol-
dalairól, nehézségeinek okairól, így segítve az óvodapedagógust a gyermek
erős oldalait továbbfejlesztő, gyenge oldalait pedig kiküszöbölő munka-
módszer kiválasztásában. Tehát olyan diagnosztikai tevékenységről van
szó, amely elősegíti a gyermek tanulását és fejlődését az életminőségét be-
folyásoló összes területen.

A PREDICT elektronikus változata lehetőséget nyújt egyszerűen vizualizálni
a mérési eredményeket és nagyon áttekinthetően bemutatni úgy az egyes
gyermekek, mint az egész csoport eredményeit. A pedagógus, hála a PREDICT
egyes gyermekek eredményeit grafikonok segítségével ábrázoló elektronikus
formájának, első ránézésre látja a gyermek eredményeit, nevezetesen azt,
hogy melyik területen kell a gyermeket leginkább fejleszteni. Ezt a megállapí-
tást a pedagógus szemléletesen be tudja mutatni a gyermek szüleinek is.
A pedagógus ugyanilyen áttekinthetően látja az egész csoport eredményeit
és így könnyen meg tudja határozni azt a fejlesztési területet, amelyre a cso-
porttal végzett munka során összpontosítani kell. 
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1. ábra: A gyermek PREDICT eszközzel készült értékelésének elektronikus feldolgozása
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A szülőknek is meg tudják mutatni az egész csoport eredményeit, mert
a gyermekek a grafikonokban számokkal szerepelnek és nem a saját nevük
alatt, így biztosítva a diszkréciót (lsd. 2. ábra).

A diagramos ábrázolásból egyértelműen látható, hogy ezek a gyermekek
egyelőre nem érik el a kívánt kompetenciaszintet. 

Ez a megállapítás összhangban van az iskolaérettségi tesztek eredmé-
nyeivel és a pedagógiai-pszichológiai tanácsadásokon végzett vizsgálatok-
kal. 

Ezért a gyermekek szüleinek javasolták az iskolakezdés elhalasztását.

1 2 3 4 5

20

40

60

80

100

n 1. Fejlődnek az olvasás-, a matematikatanulás előtti és műszaki képességei, 
az idegen nyelvek iránti érzéke.

n 2. Felelősségteljesen viselkedik mind a saját, mind mások egészsége
tekintetében, vigyáz a testére.

n 3. Aktívan használja a verbális és nonverbális kommunikációt gondolatai
kifejezéséhez és a többiekkel való kapcsolattartáshoz.

n 4. Felismeri saját magát.

n 5. Figyelmesen, toleránsan, mások iránt tiszteletet tanúsítva viselkedik.

n 6. Aktívan érdeklődik a környezet iránt, és tudatosítja magában, hogy ő is
annak része.

n 7. Képes önállóan dönteni, a döntéseiért viseli a felelősséget.

n 8. Aktívan és felelősségteljesen viszonyul a tanuláshoz.

n 9. Betartja az együttélés szabályait, tisztában van a saját és mások jogaival,
kötelességeivel.

n 10. Különböző megoldásokat javasol a problémák megoldására, megindokolja
őket, és alkalmazkodik hozzájuk.

2. ábra: 5-é éves gyerekek kulcskompetenciáinak értékelése. A grafikon alatti, 1-től 5-ig
terjedő számok megfelelnek az adott gyermek számának az Adatlapon. 



2.2 Hogyan jutnak információkhoz az óvónők?

Az óvónő diagnosztikai tevékenysége a nevelési folyamat egyik legje-
lentősebb alkotóeleme. Kiindulási pontként szolgál az Ön gyermekének
testre szabott neveléséhez és fejlesztéséhez. Mindenre kiterjedő tájékoz-
tatást nyújt az egyes gyermekek, a csoport és az óvoda által a fejlesztésben
elért eredményekről. Ha a diagnosztikai tevékenységet megfelelő érzé-
kenységgel, szakértelemmel, hosszú távon és rendszerezetten végzik, a pe-
dagógus olyan eszközre tesz szert, amellyel ki tudja értékelni a fejlesztés
minőségét, de főleg kommunikálni tudja az eredményeket a gyermek és
a szülők (törvényes képviselők) felé. 

Behívták az óvodába? Nyugtalan az óvodapedagógussal folytatott meg-
beszélés miatt? Nem tudja, mi vár ott Önre, mi okoz nehézséget gyerme -
kének, vagy mi történhetett? Aggódva teszi fel a kérdést magának, „miért
hívnak (újra)?”, a saját időbeosztását is meg kell oldani, mikor tud bemenni
az óvodába? Próbálja más szemszögből megközelíteni a kérdést!
A meghívásra nem Ön vagy gyermeke ellen kerül sor, hanem azért, mert
az óvodapedagógusok a gyermek alapos megértéséhez szükségesnek érzik
az Ön segítségét, több információra van szükségük, hogy megfelelő minő-
ségben tudjanak segíteni. Vagy csak arról szeretnék Önt a fogadóórán
 tájékoztatni, hogy milyen eredményeket ért el, és hogyan fejlődik a gyer-
meke. Hiszen ez a munkájuk.

A pedagógusok diagnosztikai tevékenysége túlnyomórészt nem for-
máli; folyamatosan figyelik a gyermekeket, érzékelik képességeiket, kész-
ségeiket, viselkedésüket, megnyilvánulásaikat, egymás közti kapcsolataikat.
Ezekre a megállapításokra azután valamilyen módon reagálnak, gyors dön-
téseket hoznak, esetenként a tapasztaltakat feljegyzik az adatlapra vagy
jegyzetfüzeteikbe a számukra megfelelő módon, hogy elegendő informá-
cióhoz jussanak a gyermek szükségletei tekintetében. Így folyamatosan ér-
tékelik a megfigyelt kompetenciák elsajátításának mértékét, mérlegelik
a gyermek fejlődését és a csoportjukban elért kompetenciaszinteket, hogy
a gyermekek kellően fel legyenek készítve az óvodából az iskolába való át-
menetre. Ezt a célt szolgálja a PREDICT diagnosztikai eszköz is.

Gyakran az óvónők a gyermek olyan viselkedési megnyilvánulásával talál-
koznak, amely megértése egyrészt időt igényel, másrészt specifikus módsze-
rek, technikák és eszközök alkalmazását is. Ilyenkor formális diagnosztikai
tevékenységről beszélünk, amely során az óvodapedagógus gyakran mű-
ködik együtt a családdal. 

Formális diagnosztika esetében:
1. A pedagógus felkészül a diagnosztikára. Megfogalmazza a tevé-

kenység célját, hogy kit, mikor, milyen módon (módszer, technika, esz-
közök), milyen gyakorisággal, milyen helyzetekben diagnosztizál majd.
Átgondolja a további személyekkel – elsősorban a szülőkkel – való
együttműködés lehetőségeit, és fokozatosan bevonja őket a diagnosz-
tikai tevékenységbe, például beszélgetésre, kérdőív kitöltésére kéri fel
őket.
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2. Ez után következik az adatok begyűjtése és feldolgozása. Ebben
a fázisban a pedagógus figyeli a gyermek viselkedését, beszélget vele,
elemzi munkáit, például rajzait, munkalapjait, és kapcsolatba lép
a szülőkkel. A pedagógus igyekszik a gyermek bizonyos nehézségeit
mélyebben, komplex módon és hosszabb megfigyeléssel megismerni,
tiszteletben tartva a gyermek vagy a csoport specifikus igényeit.
Ebben a fázisban a pedagógusnak nagy szüksége van a szülők segít-
ségére, akik tökéletes gyermekismeretükkel hozzájárulhatnak a ne-
hézség megértéséhez.

3. Kellő mennyiségű adat begyűjtése után a pedagógus továbblép-
het – a következő fázisban kiértékeli és elemzi a begyűjtött adatokat,
ismerteti a szülőkkel a diagnosztikai tevékenység eredményeit, és kö-
zösen elgondolkodnak olyan intézkedések és változások bevezetésén,
amelyek segítenek a gyermeknek.

4. A helyesen és megfelelően felállított intézkedés-tervezetet át kell ültetni
a gyakorlatba a gyermek életében. Ezt a pedagógusok az óvodában,
a szülők pedig az otthoni környezetben valósítják meg. Ha a szülők és
az óvónők közös erővel lépnek fel, az intézkedések hatékonysága meg-
sokszorozódik, és a gyermek sokkal gyorsabban éri el a kívánt fejlődést,
mintha csak az egyik oldal behatárolt igyekezete érvényesülne. 

5. A diagnosztikai tevékenység befejező fázisát egy olyan zárójelen-
tés alkotja, amely ajánlásokat tartalmaz a gyermek fejlődési feltéte-
leinek optimalizálásához. Ezzel azonban a pedagógusok és a szülők
tevékenysége nem ér véget, mert még ellenőrizni kell a megvalósított
intézkedéseket. Az egyes lépések összefüggéseinek rendszerezése,
egymásra építése és az eredmények folyamatos megbeszélése az
érintett személyekkel – éppen ezek azok a tényezők, amelyek a pe-
dagógiai diagnosztikát alapvető fejlesztési tevékenységgé emelik.
Enélkül a gyermek fejlődésében nem lehet hatékony és egyéni ered-
ményeket elérni.

2.2.1 Az óvodában leggyakrabban alkalmazott
módszerek

A gyermekismeret megszerzésének egyik leggyakrabban alkalmazott mód-
szere a megfigyelés, amely lehet célirányos (tervezett), egységesített írá-
sos feljegyzésekkel, vagy véletlenszerű, amelyről a pedagógus különböző
jegyzeteket készít, és ezeket bizonyos időközönként összegezi. Ez az egyik
legrégebbi diagnosztikai módszer, amely lehetővé teszi a gyermek minden-
napi viselkedésének monitorozását a szokásos csoportbeli és a családi kö-
rülmények között is. Közben tudatosítani kell, hogy a megfigyelés olyan
megnyilvánulásokra összpontosul, amelyek láthatók, hallhatók és mérhetők.

A diagnoszta szerepkörét szülőként Ön is ellátja. Gyermekét születése
pillanatától figyeli, a legkisebb fejlődését is észleli. Örül az első mosoly meg-
jelenésének, az első lépések megtételének, az első szavak kimondásának.
Ezeket az eseményeket naplóba foglalja, amit majd egyszer bizonyára átad
gyermekének. Ha úgy érzi, hogy gyermeke fejlődése elmarad az elvártaktól,
bizonytalanná válik. Az adott viselkedésre nagyobb figyelmet fordít, a gyer-

Az önkéntelen vagy
célirányos

megfigyelés az egyik
leggyakrabban

alkalmazott
diagnosztikai

módszer.
Megköveteli a

megfigyelt jelenségre
való összpontosítást,

valamint a feltárt
dolgok tárgyilagos

értelmezését. Mi az
alapszabály? Azt

jegyezzük fel és azt
értelmezzük, amit
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vagyis saját

elfogultságunkból
adódó hibákat!
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mekre jobban odafigyel, segítséget és tanácsot keres, sokszor szakember-
hez fordul. És ha ez szükségesnek bizonyul, változtatásokat vezet be, új in-
tézkedéseket foganatosít, amelyek hozzájárulnak a gyermek fejlődésének
előmozdításához. Gyermekéről rengeteg adat áll rendelkezésére, amelyek-
kel folyamatosan foglalkozik. Ezeket az adatokat kellene megosztani a di-
agnosztikai tevékenységet végző pedagógusokkal, mivel a szülők és az
óvónők ugyanazon fáradoznak – figyelik a gyermek fejlődését és mindent
megtesznek képességei fejlesztéséért.

A pedagógusok gyakran kezdeményeznek Önökkel személyes találkozást,
amely közben diagnosztikai beszélgetésre kerül sor. A beszélgetés lehetővé
teszi, hogy a pedagógus megismerje a gyermek azon személyiségvonásait,
amelyek közvetlen megfigyelés vagy más módszer segítségével nem megta-
pasztalhatók. Nemcsak a tényeket ragadják meg, hanem mélyebbre tudnak
hatolni a gyermek belső világába és a szülők  felfogásába. Beszélgetés közben
fény derül a gyermek érdeklődési körére, vallott értékeire, kívánságaira, fé-
lelmeire, nézeteire, gondolkodásmódjára, viselkedése okaira, készségeire és
képességeire, társaihoz, barátaihoz és a felnőttekhez való viszonyaira stb.
Ugye ismerős ez a helyzet? Hiszen Ön is ugyanezt a módszert alkalmazza,
ha érzi, hogy gyermekével történik valami, mert szomorú vagy sírós… azon-
nal közbelép és további részletekre kíváncsi.

Néha a szülőkkel folytatott beszélgetés helyettesíthető kérdőívvel.
Ehhez az óvónő akkor folyamodik, ha rövid idő alatt nagyobb mennyiségű
adat beszerzésére van szüksége. Például a gyermek beíratásakor az óvo-
dába, amikor felveszik a gyermek belépési adatait: az érdeklődési köréről,
alvási és étkezési szokásairól, betegségeiről, kedvenc meséjéről, tevékeny-
ségéről (előzetes információk – anamnézis – a gyermekről)... Ez mind-mind
hozzájárul az Ön gyermekének megértéséhez.

Az óvodáskori diagnosztikai eszközök egyik sűrűn alkalmazott típusa
a gyermek portfóliója. Szerkezete, tartalma és vezetésének módszere na-
gyon különböző lehet (Kratochvílová, 2014).

Mi részletesebben a diagnosztikai portfólióra összpontosítunk, amely
segíti a pedagógus diagnosztikai tevékenységét a gyakorlatban. Jelentősége
abban rejlik, hogy a gyermek konkrét munkáin („művein”) keresztül mu-
tatja be az adott időszak alatt elért fokozatos fejlődést. Ezek rendszerint
a gyermekek munkáit tartalmazó mappák, amelyek arról tanúskodnak, hogy
miben és mennyire sikeresek a gyermekek. Az általunk képviselt megosztott
diagnosztika értelmében ezt a portfóliót megismertetik a szülőkkel is.

Ezen a ponton hangsúlyozni kell, hogy a gyermek kompetenciáinak nyil-
vántartása céljából javasolt a portfóliót mindkét formában, úgy papíron,
mint elektronikus formában is vezetni, mégpedig a PREDICT eszköz vi-
szonylatában is. A papíralapú portfólió megfelelően ki tudja egészíteni
a bármilyen jellegű elektronikusan vezetett portfóliótípust. Ilyen lehet
a gyermek saját honlapja, amelyet az óvoda honlapjának keretében alakí-
tanak ki. Az elektronikus portfólió a gyermek fejlődésének olyan területeit
hivatott szemléltetni, amelyeket „papíralapú formában” nem tudunk be-
mutatni. Különböző vizuális és hangdokumentumokról (éneklés, beszélge-
tések, előadások, fellépések, különféle foglalkozások, kommunikációs
gyakorlatok video- és hangfelvételeiről), fényképekről van szó. Ezenfelül fel -
ölelhet olyan, a gyermek fejlődését nyomon követő diagnosztikai eszközöket
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is, mint amilyen például a PREDICT is. Az elektronikus portfóliót (jelszó
használatával) a szülők is elérhetik, így folyamatosan figyelemmel kísérhe-
tik gyermekük fejlődését.

A portfólióban elhelyezett gyermekmunkák elemzése és az ezekkel tör-
ténő folyamatos munka további adatokat szolgáltat a pedagógusoknak és
a szülőknek a gyermekről. Ezek az adatok, a megfigyeléssel és a pedagógiai
diagnosztika további módszereivel szerzett adatokkal együtt, lehetővé te-
szik a kompetenciák elsajátítási szintjének feljegyzését az elektronikusan
vagy papíron vezetett PREDICT adatlapra. Így olyan adatlapra teszünk szert,
amelyen grafikus ábrázolás szemlélteti a felülvizsgált kompetenciák
elsajátítási szintjét. Ezek azután együttesen alapként szolgálnak a port-
fólióban a gyermek eredményeinek kommunikálásához a pedagógus –
szülő (esetleg gyermek) közös találkozása során.

2.2.2 Mi is valójában a diagnosztikai portfólió?

A diagnosztikai portfólió nem tartalmazza a gyerekek összes munkáját,
nem gyűjtőmappaként funkcionál, amelyben mindent elhelyezünk, amit
a gyermek létrehoz, hanem csak egy szűkebb válogatást, amelyről a pe-
dagógusok és a gyermekek, esetleg a szülők döntenek. Részét képezik
a gyermekre vonatkozó információk (a gyermek életrajzi adatai, neve, ér-
deklődési területe, kedvenc könyvei, meséi, énekei; mennyi a magassága,
súlya stb.). Ezen felül a portfólió tartalmazza a munkalapokat, rajzokat,
a mappába fóliában elhelyezhető alkotásokat, a gyermek fényképét…
Döntő részét a gyermek saját maga készíti el (jóllehet a pedagógus vezeté-
sével). Mindezt kiegészítik a pedagógus által – például PREDICT eszközzel
– végzett diagnosztikai tevékenység adatanyagai, amelyek nyomon követik
a gyermek fejlődését.

A diagnosztikai portfólió érdekes ismeretanyagot tartalmaz nemcsak
az óvodapedagógus számára, hanem a gyermekeknek is, akik előszeretettel
és érdeklődve nézik vissza újra és újra alkotásaikat, miközben magyarázzák
és értékelik ezeket. A portfólió legyen mindig hozzáférhető a szülők számára
is. Nagyon értékes adatforrásként szolgál a szülőkkel való találkozások al-
kalmával és a gyermek további fejlődésének megtervezésekor. A portfólió
bizonyító és meggyőző dokumentációs anyag, amit az óvónők elsősorban
a gyermek pozitív értékelése céljából terjeszthetnek a szülők elé. Azokban
az esetekben, ha a gyermek munkái bizonyos problémákat jeleznek, a prob-
léma közös megoldásához nyújt segítséget a pedagógusnak és a szülőknek.

A portfólió segít a pedagógusnak abban, hogy azonosítsa azokat a te-
rületeket, ahol a gyermeknek támogatásra van szüksége, és amelyek
fokozott odafigyelést igényelnek. Ezen túl a megfelelően vezetett port-
fólió lelkesíti, és jobb eredmények elérésére ösztönzi a gyermeket.

Minden részletet át kell gondolni, hogy a gyermek a portfólióval a lehető
legönállóbban tudjon bánni. Fontos, hogy a gyermek „dolgozzon” a portfóli-
óval. Ezért kell megkönnyíteni a használatát, a benne való eligazodást (például
színes jelölőcímkékkel), és meg kell tanítani vezetését és rendszerezését.

A portfólió legyen hozzáférhető a szülők számára. Ez azt jelenti, hogy
a szülők – gyermekük beleegyezésével – bármikor megnézhetik. A portfólió
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a gyermek „könyve”, amelybe összegyűjti munkáit, és büszke arra, amit
már elért.

Az ideális az lenne, ha a portfólió kialakítása kizárólag a gyermek kezében
maradna. Ez viszont iskolakezdés előtti korban nem kivitelezhető. Ha diag-
nosztikai portfóliót kívánunk vezetni, akkor a kialakításában és vezetésé-
ben jelentős mértékben részt veszt az óvónő, aki didaktikus feladatokkal
befolyásolja a gyermek eredményeit és munkáját, amelyek aztán elhelyezhe-
tők a portfólióban. Erről a „besorolásról” viszont közösen kell döntenie a gyer-
mekekkel. Ha az óvodapedagógus célirányosan nyomon követi a gyermek
fejlődését és előrehaladását, akkor tudatosan olyan diagnosztikai eszközöket
választ, amelyek szintén a portfólió részévé válnak. Például az emberábrázoló
rajzok a portfólióban többször megjelennek az iskolaév folyamán.

A portfólió kialakításában a szülők is részt vehetnek. A mi feltételeink
között ez még kevésbé elterjedt szokás. De éppen a szülők tudnak behozni
olyan gyermekmunkát, fényképet, videofelvételt és más alkotásokat, ame-
lyek az óvodán kívül készültek, és amelyek értéke és jelentősége abban rej-
lik, hogy az óvónő más környezetben is látja a gyermeket, információhoz
jut róla. A szülők dokumentálhatják, hogyan kommunikál a gyermek otthon,
hogyan kapcsolódik be az otthoni munkákba, mi a kedvenc tevékenysége,
játéka stb.

A portfólió jól kihasználható a pedagógus – szülő konzultációk során, ahol
a gyermek fejlődését és eredményeit beszélik meg. Célszerű az is, ha
évente kétszer egy-egy hétvégére a portfóliót a gyermekek hazavihe-
tik, ezzel lehetőséget kapnak arra, hogy az egész családnak bemutassák
munkájuk eredményét. Ahhoz, hogy a szülők elfogadják a portfóliót és ak-
tívan bekapcsolódjanak a kialakításába, még hosszú és változatos út vezet.
Néhány szülő nem ismeri el előnyeit és hasznosságát, mások viszont lel-
kesen fogadják tartalmi és módszertani jellegét.

Végezetül arról is kell szólni, hogy a diagnosztikai portfólió esetében
nemcsak a tartalom fontos, hanem elsősorban maga a munkafolya-
mat, amellyel dolgozunk, mégpedig a gyermekkel, a csoporttal, a családdal
és a kollégákkal kapcsolatban. A nevelési folyamat minden érintettje szá-
mára értékes információkkal szolgálhat, de csak akkor, ha nem „halott” do-
kumentumról, „mappáról”, „iratgyűjtőről” van szó, amely várja az iskolaév
végét, amikor átadják majd a szülőknek, hogy lássák gyermekük fejlődését
és értékeljék az óvónők egész éves munkáját. A portfólióval folyamatosan
kell „dolgozni” úgy az óvodában, mint az otthoni környezetben.

3. KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÓVÓNŐVEL
A család bevonása a gyermekek nevelésébe, és a család és az óvónők kö-

zötti nyitott kapcsolattartás kialakítása pozitív hatással van a gyermek fejlő-
désére. A család és az óvoda közötti partnerkapcsolat viszont magától nem
jön létre – ezt módszeresen ki kell alakítani. A szülőkkel való egyenrangú kap-
csolat létrejöttét általában az óvoda kezdeményezi. De az sem szokatlan,
hogy a szülők teszik meg az első lépést. Előnyös, ha a szülők megismer-
kednek az óvoda pedagógiai programjával, elsősorban a szülőkkel való
együttműködést részletező fejezettel. A szülők ezután indítványozhatják az
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óvoda által meghatározott, családdal való együttműködéssel kapcsolatos
szabályok bármelyikének kiegészítését, módosítását. A partnerkapcsolat épí-
tése egy véget nem érő és élő folyamat, amely az óvónőktől komoly oda -
adást követel meg. Hinniük kell a kapcsolat szükségességében, miközben
a szülők részéről az az elvárás, hogy bátran és bizalommal érvényesítsék vé-
leményüket és elképzeléseiket az óvoda nyújtotta lehetőségek kapcsán.

3.1 Az első találkozás

Az óvónők és a szülők első találkozására rendszerint az óvodába való be-
iratkozáskor, vagy a beszoktatási program keretén belül kerül sor. Az első
perctől fontos, hogy az óvoda nyitott kapcsolatot alakítson ki a szülőkkel. 

A beíratás után, általában még a gyermek óvodába járása előtt két találko-
zás valósul meg, az egyik csoportos, a másik pedig egyéni. Az első csoportos
szülői értekezleten a szülők általános tájékoztatást kapnak az óvoda nevelési
programjáról, az óvoda céljairól, irányzatáról, házirendjéről, a napi időbeosz-
tásról, és a gyermekek óvodában szükséges öltözékéről.

A szülőkkel való személyes-egyéni találkozás célja olyan információk be-
gyűjtése a gyermekről, amelyek elősegítik, hogy az óvodába lépés a legke-
vesebb problémával járjon. Erre vagy már júniusban vagy szeptember
elején kerül sor. Jó, ha a szülővel vagy a szülőkkel a csoportban dolgozó
mindkét óvónő megismerkedik. A beszélgetést egy előre előkészített kér-
dőíven célszerű rögzíteni.

Az óvónők érdeklődnek a gyermek egészségi állapotáról, jellemvonásairól,
önellátó képességéről, étkezési és higiéniai szokásairól, pihenési szükségle-
téről, a vele egykorúakhoz és a felnőttekhez kialakított viszonyairól, képessé-
geiről, érdeklődési köréről, beszéd közbeni szókészletéről és kiejtése
jellemzőiről, valamint a szülőkkel folytatott beszélgetésből kiderülő további
tudnivalókról. Az óvónők ezzel egyidejűleg tájékoztatják a szülőket arról, hogy
csatlakozhatnak a csoport nevelési folyamatához, bekapcsolódhatnak az
óvoda által szervezett rendezvényekbe, részt vehetnek a fogadóórákon, a pe-
dagógus – szülő együttműködés más alternatíváiból is kivehetik részüket.

A nyílt partneri kapcsolat kialakításának egyik alapvető feltétele az óvó-
nők, óvodavezetők és természetesen a szülők megfelelő kommunikációs
képessége és nyitottsága.

A szakirodalomban további ajánlásokat találunk az óvoda és a család kö-
zötti kommunikáció mindkét fél számára lehető legtermészetesebbé és
kellemessé tételéhez szükséges elvek betartásával kapcsolatban (Koťát-
ková, 2014; Sedláčková et al., 2012; Syslová et al., 2016; Šprachtová, 2008). 

Az egyik legfontosabb alaptényező az, hogy bele tudjuk magunkat élni
más ember helyzetébe (empátia), verbális és nonverbális kommunikáció
teljes körű és részletekre is kiterjedő érzékelésével megérteni kedélyálla-
potát és szempontjait. Ha a másik ember érzi, hogy mindenkori lelkiálla-
potát átéljük és értjük, könnyebben ki tudja fejezni magát, és minden
bizonnyal nyitottabbá válik.

Az empátián kívül a hatékony kommunikáció további fontos eleme, hogy
el tudjuk fogadni a másikat olyannak, amilyen, előítéletek nélkül elfo-
gadjuk és megértést tanúsítsunk szükségletei iránt.
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3.2 Fogadóórák

Több óvodában már jó szokássá vált a konzultációs vagy fogadóórák
bevezetése. Beszélgetés közben a szülők értékes információkhoz jutnak
arról, hogy gyermekük mit ért el, mely kompetenciái alakultak ki, esetleg
miben marad el társaitól. Az óvodapedagógus pedig kiegészíti ismereteit
a gyermekről, mihez vonzódik és hogyan viselkedik a családban, illetve az
óvodán kívül töltött időben. Lehetőség nyílik közösen dönteni a támoga-
tásra szoruló képességek fejlesztéséről.

Amennyiben a fogadóórákon vagy az egyéni találkozó során a pedagógus
a szülőkkel bármilyen probléma megoldásáról tárgyal, ajánlott erről
a találkozóról feljegyzést készíteni. Az aláírt feljegyzésnek köszönhetően,
amelyet mindkét fél megkap másolatban, úgy a szülők, mint a pedagógus
kezében ott van dokumentálva a találkozó eredménye, esetleg fel vannak
jegyezve a további ajánlott lépések (Az ilyen feljegyzésekhez lehetséges
mintával szolgál a 2. és 3. melléklet).

Utolsó és nagyon hatékony irányvonal a gyermek jelenlétében folyta-
tott konzultáció. A gyermeket megkérhetjük, hogy a portfóliója segítsé-
gével ossza meg velünk az eredményeit. Megkérdezhetjük tőle, melyik
munka tetszik neki és miért, mit sajátított el, mi az, ami leginkább lekötötte
az érdeklődését, stb. Az ő értékelését azután kiegészítheti a szülő és az
óvónő is, és közösen folytathatják a beszélgetést a gyermekkel. 

A gyermek portfóliójában vezetett munkák dokumentálják mindazt, amit
a gyermek az óvodában csinál, ami érdekli, amiben kitűnik stb. A PREDICT
adatlap azt mutatja be, hogyan fejlődnek ki a gyermekben a kompe-
tenciák, amik az iskola előtti nevelés fő célkitűzései.

Ha a gyermek fejlődésében és előrehaladásában jelentős hiányosságok
mutatkoznak, és ez szaktanácsadó véleményének kikérését igényli, az óvó-
nők segítenek a szülőknek a helyzet megértésében, és ezt rögzítik. A szak-
emberek megfelelőbben tudják diagnosztizálni a fejlődési eltérések
okát és esetleges orvoslását. Ennek alapján az óvónők hatékonyabban
képesek megtervezni és megvalósítani a nevelés-fejlesztés további folya-
matát, ezzel segítve és támogatva a gyermek fejlődését.

3.3 Mielőtt iskolába megy

A gyermek óvodából iskolába való átlépésével kapcsolatban a szülőkben
számos aggály merül fel, amelyek forrása a félelem az ismeretlentől. Min-
den szülő szeretné gyermekének a lehető legjobb oktatást biztosítani, de
az állami intézmények, a magániskolák, az alternatív irányzatok jelenlegi
képzési ajánlataiban és az újítások között nehezen ismeri ki magát. Aggó-
dik, hogy vajon a megfelelő iskolát választotta-e ki a gyermekének, hogyan
fogja majd gyermeke viselni az iskolai terhelést. Ebben a szülők számára
nem könnyű időszakban hathatós segítséget nyújthat a nem szakosított is-
kola és természetesen a körzeti általános iskola is. Milyen módon?
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Ehhez az alapot a gyermek iskolakezdésre való felkészültségének meg-
felelő minőségű kiértékelése biztosítja, amely az óvodapedagógusok által
a gyermek óvodába járása alatt elvégzett komplex diagnosztikai tevékeny-
ség eredménye.

Az iskolaérettség és felkészültség diagnosztikai eredményeit célszerű
megismertetni a szülőkkel, hogy helyesen tudjanak dönteni abban, hogy
mikor kezdje el a gyermek az általános iskola 1. osztályát. A szülők sokkal
szívesebben fogadják, ha az eredmények vizuálisan vannak bemutatva,
azaz, ha világosan és érthetően láthatják a gyermekük erős és gyenge ol-
dalait. A szemléletes ábrázolás példájaként a diagnosztikai teszt eredmé-
nyei „fa” formájában lehetnek elrendezve, mint például Sindelárovánál
(2016, lásd a 3. ábrát), illetve a PREDICT eszköz diagramos megjeleníté-
sének formájában. Az 1. ábrán például jól látható, hogy a gyermek képes-
ségei nem minden területen érik el a megfelelő szintet. Az óvónőtől és
a szülőktől a hetedik pont követeli meg a legnagyobb figyelmet, mert itt mu-
tatkozik a legnagyobb hiányosság. Mivel minden gyermek más, ezért a vizs-
gálat eredményei is különbözőek. Minden gyermeknek más területeken
vannak nehézségei, csak ritkán történik meg, hogy a gyermek minden te-
rületen elmaradást mutat, mint az 1. ábrán látható esetben. Az iskolaérett-
ség vizsgálatainak eredményei alapján a pedagógus speciális feladatokkal
bízza meg a gyermeket a hiányos területek fejlesztése érdekében.1 A szülők
pedig ugyanezen területeket otthon, egyszerű tevékenységekkel tudják tá-
mogatni. Így a lemaradások kezelése sokkal intenzívebb lehet.
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1 Az eljárás és a vizsgálati eredmények részletes leírása a „Hodnocení výsledků předškolního vzdě-
lávání” [Iskolakezdés előtti oktatás eredményeinek értékelése] (Sedláčková et al., 2012) című publi-
kációban található.
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Egyes országokban az iskolaérettség és felkészültség megítélésére a di-
agnosztika más formáit is használják. Például Szlovákiában a 2016 szep-
temberétől érvényes Állami Oktatási Program alapján használják, mint
nem normatív diagnosztikai eszközt, az ún. értékelési kérdéseket, amelyek
lefedik az egyes kompetenciaterületeket. Magyarországon az iskolaérett-
ség diagnosztikája az egyes óvodák kompetenciájába tartozik és minden
óvoda saját, önálló anyagot alakít ki a gyermek értékeléséhez, ami lehet
például kérdőív, vagy feleletválasztós űrlap formájú.

A gyermek iskolakezdésének megkönnyítése érdekében az óvodák egy-
másra épülő és egyszeri rendezvények egész sorát valósítják meg, amelyekkel
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segítenek a gyermekeknek és a szülőknek megismerni az iskolai kör-
nyezetet és a leendő tanítónőt. Szerveznek például az óvodás gyerme -
keknek látogatást az általános iskolába, közös rendezvényeket az óvodások
és az iskolai tanulók részvételével, valamint az 1. évfolyam pedagógusai ré-
szére látogatást az óvodában. 

A fent ismertetetteken kívül az óvodák lehetőséget adnak a környező ál-
talános iskolák képviselőivel, pszichológusokkal stb. való találkozásra is.
Ezzel eloszlathatják a szülők óvoda – iskola átmenettel kapcsolatos, gyakran
felmerülő aggályait, amelyek az alábbi kérdésekhez kapcsolódnak: Milyen
lesz a gyermekek összetétele az első osztályban? Hogyan viseli majd a gyer-
mek az iskolarendszerből adódó nyomást? Megbirkózunk-e majd az általá-
nos iskolai követelményekből adódó terheléssel (például házi feladatok)? 

Az óvónő folyamatosan nyomon követi a gyermek előmenetelét, fokoza-
tosan növeli a feladatok nehézségi szintjét, esetleg áttér más, fejlesztendő
területre. Jó, ha a szülők is figyelemmel tudják kísérni gyermekük teljesíté-
seit (ami azt jelenti, hogy beléphetnek a csoportba és megnézhetik gyer-
mekük polcát).

A fogadóórák pedig azt a célt szolgálják, hogy az óvónők, a szülők és a gyer-
mek együtt értékelhessék az elmaradást mutató iskolaérettségi területeket,
valamint a kompetenciák kialakításában elért előrehaladásokat. A gyermek
közös támogatása az iskolába lépés leghatékonyabb ösztönző tényezője.

Amint már említettük, az óvodák és általános iskolák sok-sok pedagógusa
fáradozik azon, hogy a kötelező iskolakezdés sikeres legyen. Egy forrás
azonban kihasználatlanul marad, mégpedig a diagnosztikai portfólió. Ezt
az óvoda befejezésekor átadják a szülőknek. Gazdag tartalma általában
nincs kihasználva a soron következő oktatási szinten. Mindazonáltal a gyer-
mek óvodai portfóliója nagy segítség lehet az általános iskola 1. évfo-
lyamának pedagógusa számára, és nem csak a beiratkozáskor, hanem
a tanév kezdetén is. Mindkét esetben az első évfolyamok pedagógusai se-
gédeszközként használhatják fel a gyermekkel történő kommunikáció meg-
indításához, és főleg diagnosztikai információk forrásaként, amennyiben
a szülők a portfóliót felajánlják a pedagógusnak. Sajnos a portfólió ebben
a formában nincs kihasználva, még azokban az általános iskolákban sem,
amelyekben az óvoda az iskola részeként működik.

4. PEDAGÓGUSOK DIAGNOSZTIKAI
TEVÉKENYSÉGE A GYAKORLATBAN 
– PÉLDÁK JÓ GYAKORLATOKRA

Az előző fejezetekben néhányszor megemlítettük, hogy a gyermekdiag-
nosztika egy hosszan tartó folyamat, amelyet egyeztetni kell az összes érin-
tettel, mindenekelőtt a szülőkkel. A következő jó gyakorlat (best practice)
példáján bemutatjuk a gyermek eredményeit egyeztető megfelelő óvoda-
szülő kommunikációt a gyakorlatban. Annak megértéséhez, hogy milyen
környezetből vettük a példát, ismertetjük a csoport jellegét. Az óvoda és
a nevelési program leírása a kézikönyv bevezetőjében található.
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4.1 Beszédhibák kezelése

Az óvoda csoportját huszonnyolc 3–7 éves korú gyermek látogatja. A leg-
nagyobb létszámú csoportot tizenkettő iskolakezdés előtt álló és két, óvo-
dában visszatartott gyermek alkotja, a 4–5 éves csoportban hét fő van, és
a 3–4 éves korúak csoportlétszáma kilenc fő. Az óvoda, együttműködve
a gyermekekkel és a szülőkkel, olyan szabályokat dolgozott ki, amelyek
mindenki számára érthetők, elfogadottak, és mindenki igyekszik betartani
és tiszteletben tartani ezeket. Az egyik alapszabály az, hogy segítik fiata-
labb és gyengébb társaikat, és tanulnak az idősebbektől és a tapasztal-
tabbaktól.

A csoportban elvégzett gyermekdiagnosztika eredményei arra mutattak
rá, hogy folyamatosan romlik az iskolakezdés előtt álló gyermekek beszéd-
technikája, növekszik a közömbösség, az igénytelenség és a szülők érdek-
telensége, hogy időben kezeljék gyermekük beszédhibáit. Ez arra késztette
az óvónőket és az óvoda vezetőségét, hogy kidolgozzanak egy projektet,
amelyre támogatást kaptak az Iskolaügyi, Ifjúsági és Testnevelési Miniszté-
rium által meghirdetett „Logopédiai megelőzés támogatása az iskolakezdés
előtti nevelésben” c. fejlesztési programból a 2013., 2014., 2015. évekre. Az
anyagi támogatásból színvonalas segédeszközöket, szakirodalmat, oktatási
programot és technikát vásároltak. Az óvodapedagógusok oktatására nem
kellett anyagiakat ráfordítani, mivel az egyik óvónő már az előző években
részt vett a „Pedagógus-továbbképzés” program egyik szakoktatásán.

Az óvoda együttműködést kötött a Speciális Pedagógia Centrum logopé-
dusával, aki egyben az óvoda szupervizora is, és módszertanilag vezeti és
segíti az óvónőket a logopédiai megelőzés megtervezésében. Az óvónők és
a logopédus közösen kiválasztották azokat a gyermekeket, akiknél be-
szédhibát vagy kommunikációs zavarokat észleltek, megszerezték a szü-
lők (törvényes képviselők) hozzájárulását: a gyermekeket szakképzett
logopédus vizsgálhatta meg, amire néhány nap leforgása alatt sor is került
a gyermekek által ismert, nyugodt, biztonságos óvodai környezetben.

Minden szülő írásban megkapta gyermeke vizsgálatának eredményeit,
amelyben a logopédus a beszédképességi szintet értékelte, és ajánlásokat
tett a javulás eléréséhez. Ezzel egyidejűleg az óvónőknek az az ötlete támadt,
hogy a probléma talán csoportosan is megoldható lenne, ha a szülők ré-
szére – és aktív részvételükkel, hozzászólásaik meghallgatásával – az óvodá-
ban előadásokat szerveznének a beszédhibákról és azok kiküszöböléséről.
Az ötletet a logopédus is lelkesen fogadta, egyeztették az időpontokat, az
előadások témáit, időtartamát, és kiválasztották az előadás megtartására
megfelelő termet is. Az érintett szülőket szóban, az írásos meghívó átadásá-
val szólították meg, a többi szülőt és érdeklődőt pedig az öltözőben található
faliújságon elhelyezett szórólapokon értesítették az előadásokról.

A kezdeményezés eredménye az volt, hogy a gyermekek többségénél
a beszéd- és kommunikációs zavarok javultak, de az összességében elért
eredmény nem felelt meg a logopédus elképzeléseinek. A csoportos prob-
lémamegoldás első fázisának legnagyobb haszna az volt, hogy az adott in-
tézkedés a szülők számára elfogadhatóvá és érthetővé vált. A szülők az
óvodában rájöttek, hogy gyermekük beszédhibája nem megoldhatat-
lan probléma, és nemcsak az ő gyermekük küzd ilyen nehézségekkel.
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A szülők kérdéseire érkező válaszok segítettek egyéni és sajátos helyzetük
megoldásában. A jól levezetett vita közben a szülők nyíltan mertek kérdezni,
és megértették, hogy az óvónők igyekeznek megoldani a problémákat – el-
mélyült bennük a bizalom az óvónők iránt.

A legnagyobb gond az volt, hogy néhány szülő nem egyezett bele gyer-
meke kivizsgálásába, és a logopédus segítségére szoruló gyermekek szü-
lei néhány esetben nem jöttek el az előadásokra. Nagyon fontos, hogy az
előadásokat szakember tartsa meg, aki fel tudja kelteni a hallgatók érdek-
lődését, gyorsan és szakavatottan tud válaszolni a szülők által feltett konk-
rét kérdésekre.

Miután az iskolai logopédus megvizsgálta a gyermekeket, és az óvodában
megtartották a csoportos találkozást a szülőkkel, a gyermekek többségénél
javulás volt észlelhető, de a helyzet ennek ellenére sem lett ideális. Az óvó-
nők úgy döntöttek, hogy külön-külön is találkoznak a szülőkkel. Kivá-
lasztották azokat a szülőket, akik nem tartották be a javulást elősegítő
ajánlásokat, megtervezték az egyes találkozásokat, és minden gyermek ese-
tében két lehetőséget javasoltak. Kijelölték az időpontokat, megszabták az
egy gyermekre és szüleire szánt időt, és névre szóló meghívót írtak, amit
személyesen átadtak a szülőknek, miközben szóban is meginvitálták őket.

A projektvezető óvónő gondosan felkészült az egyes találkozókra, a logo-
pédustól begyűjtötte a szükséges dokumentációt, a fejlesztést támogató
ajánlásokat, a gyermek diagnosztikai kártyáját, amelybe minden előrehala-
dást és az óvodában érvényesített logopédiai megelőző beavatkozást felje-
gyeztek. Nem mellőzte a konzultáció okainak és a problémamegoldás
lehetőségeinek magyarázatát sem.

Az egyes találkozókra olyan teremben került sor, ahol nem volt semmi za-
varó tényező. A találkozásnál az óvónő először üdvözölte a szülőket. A beve-
zető mondatokban a probléma megoldására helyezte a hangsúlyt, kiemelve
a gyermek érdekeit. A beszélgetést végig nyugodt hangon vezette le, a szü-
lőknek nyílt kérdéseket tett fel, amelyek a logopédiai ajánlások betartásának
mikéntjére, valamint az elért és észlelt javulásokra stb. vonatkoztak.

Az óvónő hagyta beszélni a szülőket, feleslegesen nem szakította félbe
őket, de igyekezett a témánál maradni. A gyermekkel közösen megmutatta
a szülőknek a portfóliót, kiemelve a gyermek erős oldalait. Megbeszélte
a szülőkkel gyermekük pedagógia diagnosztikáját, amelyet az óvoda peda-
gógusai vezetnek. Az óvónő egész idő alatt arra törekedett, hogy a beszél-
getés baráti légkörben folytatódjon, elnyerje a szülők bizalmát, mert
enélkül a probléma megoldása közös erővel lehetetlen.

Az óvónő javasolta a szülőknek, hogy a logopédus által végzett vizsgálatok
eredménye és ajánlásai szerint keressenek fel egy klinikai logopédust a kör-
nyéken. Közben saját pedagógiai gyakorlatából hozott fel példákat, hogy mi
történhet, ha a nehézségek megoldását elhanyagolják. Az óvónő javaslatot
terjesztett a szülők elé, amelyben felvázolta a beszédzavar elhárításának
menetét, valamint feltüntetett néhány közelben rendelő logopédust.

A végén a szülők összefoglalták a beszélgetésen hallottakat, hogy tuda-
tosítsák a közeljövőben megteendő lépéseket.

Az egyéni találkozók legnagyobb haszna az volt, hogy az óvoda nyújtotta
biztonságos, nyugodt és ismert környezetben került rá sor. A szülők látták
az óvodapedagógus problémamegoldó igyekezetét, és szembesültek a va-
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lósággal. A nehézségeket leginkább az okozta, hogy néhány szülő meg-
próbálta megkérdőjelezni a probléma jelentőségét, igyekeztek kitérni
a megoldások elől. Végeredményben viszont minden szülő elfogadta azt
a tényt, hogy gyermeke beszédhibákkal küzd, és legalább részben elkezd-
tek foglalkozni az adott helyzettel.

4.2 Problémamegoldás szociális készségek terén

A „Méhecskék” csoportja a földszinten található, külön bejárattal, öltözővel,
mosdókkal és hálóteremmel. A csoport létszáma 24 fő, főleg 4,5–6(7) éves
korú gyermekkel. Ha az óvodába testvérek kerülnek, a szülők és a gyermekek
kívánságának megfelelően egy csoportba helyezik el őket, így a csoport össze-
tétele bizonyos mértékben heterogénné vált. A csoportszobában praktikus
bútorok, megfelelő játékok és segédeszközök állnak a gyermekek rendelke-
zésére, amelyeket önállóan kölcsönvehetnek, és gyorsan megtanulják azt is,
hova tegyék vissza ezeket. A csoportszoba elrendezése és a különféle témájú
játéksarkok megfelelnek a gyermekek legkülönbözőbb egyéni és csoportos
foglalkozásainak, játékainak. A csoportban az óvodavezető és egy óvónő van.

Egy újonnan érkező gyermek diagnosztikájából kitűnik, hogy félénk, nem
kommunikál a vele egykorúakkal és a felnőttekkel sem, magába fordul, nem
igyekszik kapcsolatot teremteni senkivel. Az óvónő kezdeményezésére le-
folytatott beszélgetéskor egyszavas válaszokat ad, főleg igennel vagy nem-
mel válaszol. Az óvodába lépéskor a gyermek 4 éves, higiéniai szokásai nem
kifejlettek (nem jelzi szükségleteit, néha napközben bepisil vagy bekakil, nem
tudja kifújni az orrát). A gyermeknél motoros nyugtalanság, szertelenség,
impulzivitás észlelhető. A játékokba bekapcsolódik, de egyedül játszik, nem
keresi a többi gyermek társaságát. Mozgása ügyes és rutinos. Önállóan öl-
tözködik és étkezik, nem válogatós, általában a tízórait és az ebédet is jó ét-
vággyal elfogyasztja. Szeret rajzolni, jól bánik az ollóval. A gyermek 4 éves
korban lépett óvodába, a 2014/2015 nevelési évben kezdett. A család teljes,
testvérei nincsenek.

Az óvodavezetőnő október közepén találkozást kezdeményezett a szülők-
kel, amelyen az édesanya jelent meg. Először ismertette a gyermek kialakult
készségeit (kézügyességét, fejlett testmozgását, önállóságát az öltözködés-
ben és az étkezésben). Ezután felvázolta azokat a területeket, ahol a gyer-
meknek segítségre lenne szüksége: a higiéniai szokások kialakítását és
interperszonális – vele egyidős gyermekekhez és a felnőttekhez való – viszo-
nyai javítását. A beszélgetés közben az anya visszautasította ezeket a ténye-
ket, és azt állította, hogy a gyermek otthon nem így viselkedik, higiéniai
szokásai teljes mértékben kialakultak. A környezetében élő gyermekekkel és
felnőttekkel problémamentesen kommunikál. Az óvodavezető nem pró-
bálta meggyőzni az anyát, de felajánlotta neki, hogy látogasson el az
óvodába, vegyen részt a csoportfoglalkozásokon, ahol megfigyelheti gyer-
meke viselkedését a csoportközösségben. Az anya zavart és értetlen volt,
a további közreműködési lehetőségeket nem használta ki. Az óvodavezető
és az óvónő ezután részletesen feljegyeztek mindent, amit a gyermek meg-
figyelése közben észleltek, hogy ezt a későbbieken fel tudják használni a szü-
lőkkel való beszélgetések közben.
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November elején a gyermek szülei részt vettek egy közös óvodai programon,
melynek során segédkeztek egy kert gondozásában. Az óvodavezető felfigyelt
arra, hogy a szülők sem kapcsolódnak be a többi szülő beszélgetéseibe,
elvégzik azt a munkát, amit felvállaltak, de a többi felnőttől elhatárolódnak.
Csak egymással kommunikálnak, önszántukból nem lépnek kapcsolatba a pe-
dagógusokkal sem, kérdéseikre tömören válaszolnak, kitérnek az összetettebb
társalgás elől. A gyermek szintén bekapcsolódott a tevékenységbe, de vagy
a szülei közelében tartózkodott, vagy egyedül futkosott a kertben – nem ke-
reste a kapcsolatot a vele egykorúakkal. Az óvodavezető felhívta erre a szü-
lők figyelmét, és egy alkalmas pillanatban, amikor közvetlen közelükben nem
volt más szülő, rövid beszélgetést kezdeményezett velük.

November végén mindkét szülő részt vesz a fogadóórán. Az óvodavezető
kellemes légkört alakít ki, itallal kínálja a szülőket. A konzultációhoz a port-
fóliót használja. Először kihangsúlyozza a gyermek azon képességeit,
amelyekben jeleskedik – finommotorika, grafomotorika, látási észlelés, elő-
számtani képzetek, önellátás. Ezután felhívja a szülők figyelmét arra, hogy
a gyermek szociális készségeiben és higiéniai szokásai fejlesztésében
semmilyen javulás nem észlelhető, és biztosítja a szülőket, hogy az együtt
megbeszélt és elfogadott lépések a gyermek hatékony támogatását szolgál-
ják majd. A gyermek továbbra is gyakran bepisil, néha bekakil – szükségleteit
nem jelzi az óvónők felé. Kissé javult a gyermek kommunikációja az óvónővel
és az óvodavezetővel, bár magától kapcsolatot nem teremt, de válaszaiban
közlékenyebb. A gyermek elárulta, hogy otthon csak bilire ültetik, WC-t nem
használ. A szülők ezt a tényt vonakodva bevallják, és közléseikben egyre hi-
telesebbé válnak. Elmondják, hogy a gyermek az óvodán kívül csak ritkán
kerül kapcsolatba más felnőttel vagy gyermekekkel, az anya szavai szerint
a nagymama nem viszonyul pozitívan a gyermekhez. Az óvodavezető meg-
mutatja a szülőknek a gyermek portfólióját, és a gyermek munkáin ke-
resztül rávilágít arra, hogy a foglalkozások közben a gyermek mindenben
követi az óvónő utasításait, önállóan dolgozik, fogékony és felfogja a tevé-
kenység értelmét, amelyet általában sikeresen be is fejez, de csak akkor, ha
ez nem igényel tőle verbális megnyilvánulást. Az óvodavezető csak a megfi-
gyeléseken alapuló feljegyzéseket használja, és a szülőknek konkrét példán
szemlélteti a gyermek viselkedését.

Gyermekek és az óvónő közös, csoporton belüli társalgása: a gyermekek
elmondják azt a mesét, amelyet közös színházlátogatáskor megtekintettek.
Azért, hogy a gyermekek ne egymást túlkiabálva beszéljenek, mindig csak
az a gyermek beszél, akinek a kezében labda van (a labdát körbe-körbe
adják). Ha a gyermeknek kommunikációs zavarai vannak, a labdát átveszi,
de azonnal tovább is adja, mert nem akar szóban megnyilvánulni. Később
az óvónő kisebb közösségben (4–5 gyermek) próbál beszélgetni a gyermek-
kel, de ez sem vezet eredményre, a gyermek nem használja ki ezt a lehető-
séget sem. A párbeszéd (az óvónővel vagy az óvodavezetővel) is sikertelen,
a gyermek vagy egyszavas válaszokat ad, vagy meg sem szólal.

Az óvodavezető újra felajánlja a szülőknek a játékokon és foglalko-
zásokon való részvétel lehetőségét. Ezenkívül javasolja a szülőknek,
hogy járjanak többet más gyermekek közé (játszótér, gyerekrendezvények
stb.). Fontosnak tartja a gyermek motiválását és azt, hogy előrelépéseit
(a legkisebbeket is) dicsérettel, buzdítással és támogatással jutalmazzák.
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A beszédkészség fejlesztése és a nyelvfejlődés szempontjából az óvodave-
zető azt javasolja a szülőknek, hogy beszélgessenek a családban, olvassa-
nak fel neki, meséljenek történeteket, és beszédében ösztönözzék őt.
Továbbá szükséges, hogy a szülők segítsék a gyermeket alapvető higiéniai
szokásai kialakításában. A szülők zárkózottnak tűnnek, és biztosítják az
óvodavezetőt, hogy ezeket az ajánlásokat eddig is teljesítették.

A következő találkozáskor az óvodavezető pedagógiai-pszichológiai
 szaktanácsadó meglátogatását javasolja a szülőknek, mert a gyermek fej-
lődésében nem észlelhető semmiféle javulás. Ezt a szülők erélyesen
visszautasítják, mivel véleményük szerint a gyermeknek ez nem segíthet.
Szavaik hátterében azonban érezhető saját félelmük és a szaktanácsadó
látogatásával kapcsolatban fellépő hátrány-érzetük. Az óvónő elmagya-
rázza a nevelési-pszichológiai szaktanácsadónál tett látogatás célját,
felvázolja a vizsgálatok menetét és igyekszik eloszlatni a szülők aggályait.
Felajánlja azt is, hogy a szaktanácsadót az óvodába is elhívhatják, de a szü-
lők ezt a lehetőséget sem fogadják el. Az óvónő a konzultáció végén bizto-
sítja a szülőket, hogy maximálisan támogatja őket gyermekük megfelelő
fejlődése elérésében. A nevelési szaktanácsadó kérdését pedig újra végig-
gondolhatják – a szülők döntik el, mennyire hasznos és célravezető egy
ilyen látogatás gyermekük fejlődése szempontjából.

Március elején az édesanya jön a gyermekért. A gyermek az udvaron játszik,
miközben az anya beszélgetést kezdeményez az óvodavezetővel. Az adott pil-
lanatban más gyermek már nincs az udvaron, ezért biztosított a beszélgetés
intimitása. Az anya közli az óvodavezetővel, hogy meghozta a döntést, és
szaktanácsadóhoz fordul. Közben bevallja, hogy a családban bonyolult viszo-
nyok uralkodnak, amit elsősorban édesanyja lányához és unokájához való
negatív hozzáállása okoz. Beszéd közben érzelmileg kiegyensúlyozatlan, el-
sírja magát. Az óvodavezető méltatja döntését, miszerint segítségért szakta-
nácsadóhoz fordul, és ismételten felajánlja támogatását. Megegyezik az
anyával, hogy a szaktanácsadó részére kidolgoz egy kérdőívet, amelynek tar-
talmáról tájékoztatja az anyát, aki mindent megért és elfogad. 

A következő két konzultációs óra a nevelési-pszichológiai szaktanácsadó
 részére kidolgozott dokumentáció előkészítésével telik. Közben az óvoda-
pedagógusok testreszabott nevelési tervet is kidolgoznak. A gyermek peda-
gógia-pszichológiai szakvizsgálatának eredményéből kiderül, hogy a gyermek
ingerhiányos családi környezetben él. A szülők pozitívan fogadják a gyer-
mek (kialakult) képességeinek dicsérő értékelését, és egyre nyitottabbak a pe-
dagógusoknak a gyermek fejlődését támogató ajánlásai felé.

Június közepén kerül sor az utolsó konzultációs órára, amelyen mindkét
szülő megjelenik. Az óvónő tájékoztatja a szülőket, hogy a gyermeknél
enyhe fejlődés mutatkozik – higiéniai szokásai javultak, már csak ritkán
pisil be, de még most sem jelzi, hogy WC-re kell mennie. Csak az óvónő nó-
gatására teszi ezt meg. Ezután a feljegyzésekre hagyatkozva a következőket
közli a szülőkkel: A gyermek igyekszik kapcsolatot teremteni a többi vele egy-
korú gyermekkel, de ez nem kis nehézségekkel jár. A kapcsolatfelvétel nem
verbálisan történik, inkább lökdösi és húzogatja őket. A többi gyermek álta-
lában kizárja őt a közösségből, nem akarnak vele játszani és kommunikálni.

A szülők elmondják, hogy gyermekük a játszótéren is a többi gyermek
„mellett” játszik, nem beszélget velük, nem szólítja meg őket. A kapcsolat-

A szülők aggályai a
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pszichológiai
szaktanácsadóval
kapcsolatban.

Hétköznapi
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udvarán.

A gyermek
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teremtési igyekezete abban nyilvánul meg, hogy homokváraikat lerombolja.
Az óvónő elmondja, milyen módszereket alkalmaz hasonló esetben a cso-
portban, és elmagyarázza a szülőknek, hogyan avatkozzanak be az ál-
taluk leírt helyzetekbe a viselkedés-korrigálás sikere érdekében. Az adott
helyzetre azonnal kell reagálni.

November végére a gyermek higiéniai szokásainak fejlettségében je-
lentős javulás áll be. A gyermek már alig pisil be, a WC használatát nem
jelzi, de ha szükségét érzi, elmegy egyedül a mosdóba. Keresi a vele egykorú
gyermekek társaságát, igyekszik bekapcsolódni a közös játékokba, a többiek
már nem mindig mellőzik. Verbális kapcsolatot önmagától még mindig nem
teremt, de válaszol az érkező ingerekre, a feltett kérdésekre, bár még mindig
csak egyszavas válaszokat adva, de felel. Verbális kapcsolatba az óvónő-
vel sem lép, akivel általában szintén csak egyszavas kommunikációra ha-
gyatkozik. Az óvónő azt javasolja a szülőknek, hogy beszélgessenek minél
többet a gyermekkel az együtt átélt élményeikről, olvassanak fel neki, játsza -
nak vele és ösztönözzék, hogy szóban fejezze ki magát.

A szülők rendszeresen részt vesznek az óvodai rendezvényeken.
Januárban az óvodavezető tájékoztatja a szülőket gyermekük további

fejlődéséről. A higiéniai szokások már majdnem teljesen kifejlődtek nála. To-
vábbra is igyekszik kapcsolatot teremteni a többi gyermekkel, de eközben
szavakat nemigen használ. Megelégszik azzal, hogy részt vesz a közös foglal-
kozásokon és játékokban. De eljátszik egyedül is, nincs szüksége társaságra.
Szeret rajzolni, kedveli a különböző didaktikus kirakós játékokat, amelyek
megoldásban nagyon ügyesnek bizonyul. Önszántából még mindig nem szó-
lít meg senkit, de az óvónők kérdéseire már több szóban válaszol. Kezd fel-
ismerhetővé válni, hogy a gyermek komoly beszédhibákkal küzd, több
betűt nem tud kiejteni, halkan és nehezen érthetően beszél. Az édesanya az
óvodavezető javaslatára beleegyezik, hogy gyermekével logopédushoz for-
duljon. A továbbiakban a gyermek aktuális igényeinek megfelelően és fejlő-
dése előmozdítását szem előtt tartva folytatják majd az együttműködést.

A szülők és az óvodavezető/óvónő együttműködése jónak minősít-
hető. Jelen vannak a fogadóórákon, érdekeltek gyermekük fejlődésében.
A szülők az óvoda által szervezett közös rendezvényeken is részt vesznek,
ami azért is hasznos, mert a szülők saját szemükkel látják, gyermekük ho-
gyan lép kapcsolatba a vele egykorúakkal, milyen viselkedéssémákat követ,
hogyan illeszkedik be a közösségbe. Saját tapasztalatra tesznek szert és
felismerik, gyermekük mely területeken igényel segítséget és támogatást.
Ezzel egyidejűleg jelenlétükkel egyértelműen a gyermek tudomására hoz-
zák, hogy érdekli őket az óvodai környezet, ahol a gyermek a nap nagyobb
részét tölti. Amikor bekapcsolódnak az óvoda tevékenységeibe, a gyermek
érzi a felé irányuló érdeklődést is.

A barátságos, nyílt és hatékony konzultáció egyik legnagyobb akadálya
a szülők félelme a találkozások tartalmával kapcsolatban. Ezért elő-
nyös olyan légkört teremteni, amelyben mindenki jól érzi magát és megérti,
hogy a gyermek helyes fejlődésének segítése a szülő és a pedagógus közös
érdeke. Ezután pontosan ismertetni kell, mely fejlesztési területekről lesz
szó a közös megbeszéléseken.

A következő kockázati tényező az óvodavezető/óvónő és/vagy a szülők
időhiánya. Ezért nemcsak a konzultáció kezdetét kell pontosan és előre

Következő nevelési
év konzultációinak és
együttműködésének

menete.

Előnyök és hasznok.

Kockázatok.
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meghatározni, de legalább hozzávetőlegesen a találkozó hosszát is (például
kb. 0,5 óra).

A legnagyobb kockázatot azonban az együttműködést visszautasító szülő
vagy szülők jelentik, akik az óvodavezető/óvónő egyes javaslataira negatív
(„védekező”) álláspont elfoglalásával válaszolnak. Ez történt például a ne-
velési szaktanácsadó meglátogatásával kapcsolatban. Nagyon fontos
a nyíltság és türelem – ha szükséges, az egyes folyamatokat többször is
el kell magyarázni a szülőknek. Legyenek tudatában, hogy a javasolt intéz-
kedést átgondolhatják, és ha kérdéseik vannak, bármikor feltehetik. Legye-
nek meggyőződve arról, hogy az ajánlások gyermekük megfelelő fejlődését
szolgálják, de ne legyen kényszerérzetük, álljon rendelkezésükre elég gon-
dolkodási idő. Az óvodavezető/óvónő megértő magatartása a szülőkben
bizalmat kelt, ezért szívesebben és készségesebben vesznek majd részt
gyermekük fejlődési nehézségeinek megoldásában.

UTÓSZÓ
Az óvoda és a család közti kommunikáció az iskolakezdés előtti gyermek-

nevelés fontos részét képezi. A kommunikáció minősége kihat a nevelés
sikerére, illetve a gyermek fejlődésének hatékony támogatására. 
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MELLÉKLETEK: 
1. sz. Melléklet: 
Szemelvények a gyermek óvodai fejlődésének
nyomon követésére használt eszköz, a PREDICT
által mért kompetenciaterületekből

A gyermek neve:

A GYERMEK ÓVODAI  
FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON 
KÖVETÉSE

A gyermek óvodába járásának kezdete:

A gyermek születési ideje (év/hónap):
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1. Képességek-érzékek
Fejlődnek az olvasás-, a matematikatanulás előtti és műszaki képességei, az idegen
nyelvek iránti érzéke.

A gyermek:

1. Képes koordinálni a kéz és a szem mozgását.

2. A jobb vagy a bal kezet előnyben részesíti.

3. Balról jobbra követ a szemével.

4. Jól kezeli a technikát (pl. számítógépet, interaktív táblát, táblagépet), célszerűen használja.

5. Felismer néhány betűt vagy számot, esetleg szót.

6. Helyesen írja le a nevét.

7. Összpontosít a feladatra, tevékenységre (legalább 10 percig): pl. figyelmesen hallgatja a felolvasást, mesélést, zenét, 
figyelemmel követi a színházat, filmet, stb.

8. Összehasonlítja, elrendezi és osztályozza a tárgyakat az egyes kritériumok szerint.

9. Kb. tízig eligazodik az alapvető számolási műveletek terén.

10. Meg tudja különböztetni az anyanyelvétől eltérő nyelveket.

11. Képes térben tájékozódni, meg tudja nevezni az alapvető téri relációkat (pl. jobb, bal, lent, fent, középen, mögött, alatt, 
fölött, mellett, között, első, utolsó stb.).

12. Időben tud tájékozódni, meg tudja nevezni az időfogalmakat (pl. most, ma, tegnap, holnap, reggel, este, tavasz, nyár, ősz, tél, év...).

13. Eligazodik térben és síkban.

Megjegyzések:
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A tanulási kimenet elért szintje:
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2. Egészség
Felelősségteljesen viselkedik mind a saját, mind mások egészsége tekintetében, vigyáz a testére.

A gyermek:
1. Természetes nagymozgásai összehangoltak (pl. akadályok, labdadobás és elkapás, különböző eszközök használata, 

együttes mozgás gyermekek csoportjában ...).

2. Elsajátította az alapvető higiéniai és étkezési szokásokat.

3. Képes önállóan gondoskodni saját magáról és személyes tárgyairól, öltözik, vetkőzik, felveszi a cipőt, a hőmérséklethez 
igazodva öltözködik....

4. Felhívja a figyelmet szervezete szokatlan érzéseire, nevükön nevezi és lokalizálja azokat.

5. Képes megfelelően leírni növekedés, fejlődés és öregedés szempontjából az emberi életet.

6. Tudja és megnevezi a különbséget az egészséges (sport, egészséges táplálkozás, pihenés...), 
és egészségtelen (függőséget okozó szerek) életmód között.

7. A számára megszokott és ismert helyzetekben nem veszélyezteti sem a saját, sem mások egészségét, biztonságát, kényelmét.

8. Megkülönbözteti a veszélyes helyzeteket, elkerüli azokat, óvatos és körültekintő, szükség esetén képes 
segítséget hívni.

9. Képes megkülönböztetni a társadalmilag nemkívánatos magatartást (hazugság, igazságtalanság, bántás, közöny ...).

10. Magatartása az alkalomhoz illő, betartja a megfelelő és biztonságos viselkedési normákat otthon és a nyilvánosság előtt is 
(az utcán, a játszótéren...).

11. Felhívja a figyelmet a környezetvédelem szempontjából nem megfelelő viselkedésre.

12. Képes kezelni maga körül tapasztalt rendetlenséget (kiömlött folyadék, el nem rakott játékok...).

Megjegyzések:
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A tanulási kimenet elért szintje:
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2. melléklet: A szülőkkel való konzultációs
találkozó jegyzőkönyvének lehetséges formája (1)

Konzultációs találkozó

A találkozó időpontja:

Az óvoda óvónőjének véleménye a gyermek fejlődésének aktuális állapotáról a Predictben,

esetleg más diagnosztikai anyagokban lévő feljegyzés használatával:

A szülők véleménye a gyermek fejlődéséről a saját szemszögükből, a gyermek viselkedéséről

és előmeneteléről az otthoni környezetben, esetleges változások a családban, stb.

Az óvónő ajánlásai:

Összegzés:

Szülő aláírása:

Óvodapedagógus aláírása:

(A Cseh Köztársaság egyik óvodájában használt eredeti kérdőív bemutatása)
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3. melléklet: A szülőkkel való konzultációs
találkozó jegyzőkönyvének lehetséges formája (2)

F E L J E G Y Z É S
az óvodapedagógus és a szülő/törvényes képviselő beszélgetéséről

A gyermek neve: .................................................................................... Csoport: ..............................

Születési dátum: ............................... Állandó lakcím: .......................................................................

Törvényes képviselő neve: .....................................  Óvodapedagógus neve: ................................

Indoklás:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Megegyezés:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........................................................ .......................................................

Szülő aláírása Óvodapedagógus aláírása

Kelt Pozsonyban, .......................... napján

(A szlovákiai óvodákban használt kérdőív bemutatása)



A Good Start to School projektben a szakmai team nagyon ér-
tékes dokumentumokat készített, amelyeket az óvo dák ban
nemcsak a pedagógusok, hanem a szülők is haszno sítani fog-
nak. Az egyes kiadványok a gyermek fejlődésének támogatá-
sára irányulnak és ezáltal segítik a pedagógusokat a tanítás
eredményességének követésében az iskoláskor előtti nevelés
során. Megfelelő módszertani anyagot jelentenek a kezdő óvó-
nők számára, akik ezzel egyfajta használati utasítást kapnak
a pedagógiai diagnosztikához, ugyanakkor gyakorlati példákon
ismerkednek meg az egyes problémák megoldásának lehető-
ségeivel.

A szülőknek szóló kézikönyv ugyancsak nagyszerű alap -
dokumentáció azon két-három éves gyermekek szülei számára,
akik rendszerint aggódnak amiatt, hogy gyermekük hogyan bir-
kózik meg az óvodába lépéssel, és hogy mit várhatnak el az óvo-
dai környezettől. Az óvoda és a szülők közötti együtt működés
felsorolt jellegzetességei bizonyára hozzájárulnak a felek elvá-
rásainak teljes megértéséhez a gyermek érdekében.

Mgr. Martina Kupcová, a projekt külső értékelője


