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RÖVIDÍTÉSEK
ČŠI

Cseh tanfelügyelet (Csehországban)

EOT

Egyéni Oktatási Terv
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The Institute for Neuro-Physiological Psychology

ISCED

International Standard Classification of Education

KA

Key activity – KA Kulcstevékenység

MŠ

Óvoda

NTC

Nikola Tesca Center – Mensa Group, Szerbia

PREDICT Preschool diagnostic and communication tool – Iskola előtti diagnosztika és
fejlesztés
PTT
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Pedagógiai Támogatási Terv

A PROJEKTRŐL
A Good Start to School az Erasmus+ keretében létrehozott nemzetközi európai projekt,
ami a Kulcsfontosságú tevékenység 2 (KA2) alá tartozik. A projektet a Dr. Josef Raabe
Kiadó Kft. koordinálja, és három országot foglal magába: a Cseh Köztársaságot, Magyarországot és Szlovákiát. A projekt partnerei a Raabe Kiadó leányvállalatai Magyarországon
és Szlovákiában, a brnói Masaryk Egyetem, valamint minden említett országban olyan
óvodák és általános iskolák, amelyek részt vettek a főbb eredmények kifejlesztésben és
azok tesztelésében. Nevezetesen a Maršovicei Óvoda, a prágai Négylevelű Lóhere
Óvoda, a Pilsen-Bozskovi Óvoda és Általános Iskola, a pozsonyi Comenius Óvoda és
Általános Iskola valamint a budapesti Fasori Kicsinyek Óvodája.
A projekt fő célja, hogy emelje az iskola előtti nevelés színvonalát. Ezt elsősorban az
óvoda, az iskola és a család közötti kommunikáció javításával, valamint az óvodából az
iskolába való átmenet megkönnyítésével lehet elérni. Ahogy a projekt címe is elárulja,
biztosítani kell a gyermekek számára a lehető legjobb iskolakezdést.
A projekt kiindulópontja a pedagógusok részére készült útmutató, a szülők számára készült gyakorlati útmutató és a gyermek adatlapja. Ez utóbbi értékelési eszköz lehet a család és az iskola számára a gyermek fejlődéséről folytatott párbeszéd motiváló eszköze.
Az evaluációs, vagy másként értékelési eszközt, az angol PREschool DIagnostic and Communication Tool (az iskola előtti diagnosztika és kommunikáció eszközei) kifejezés rövidítéséből PREDICT-nek nevezzük.
A Good Start to School projekt kiadványai több értékelési, tesztelési és véleményezési
fázison mentek keresztül. A külső értékelés néhány szakaszában véleményezte azokat az
iskolaelőtti nevelés szakértője, Mgr. Martina Kupcová. A gyakorlatban azután a kiadványok
keletkezésük három szakaszában estek át tesztelésen a projekthez csatlakozott partner
óvodákban. A befejezés előtti utolsó fázisban a kiadványokat szétosztották több, mint 300
óvodában, amelyeknek lehetősége volt értékelni és ellátni megjegyzésekkel a termékeket.
A projekt három terméke egyetlen egészként működik: a PREDICT értékelési eszköz
óvónők általi, óvodában történő használatának alapfeltétele ugyanúgy az óvodapedagógusoknak szóló Módszertani útmutató áttanulmányozása, mint szülők megismerkedése
a gyermeknek az óvodában a PREDICT eszköz segítségével történő diagnosztikájával és
értékelésével, amit a Kézikönyv szülőknek című kiadvány tartalmaz.
A projekt befejezése után minden említett termék ingyenesen hozzáférhető lesz.
A kézikönyveket és az Adatlapot is négy és fél ezer példányban nyomtattuk ki és ajánlottuk fel a részt vevő országok óvodáinak.
A következő oldalakon részletesebben bemutatjuk a projektben részt vevő óvodákat és
iskolákat.

A PRÁGAI NÉGYLEVELŰ LÓHERE ÓVODA

1. ábra: A prágai Négylevelű Lóhere Óvoda, Řimská

2. ábra: A Négylevelű Lóhere Óvoda belülről
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Az óvodának két épülete van. Teljes befogadóképessége 134 gyermek. Mindkét óvodai
épület közel van a központhoz, a Vencel tértől kb. 10-15 perc járásra. Az óvodák egymástól
is kb. 10 percre vannak, és hasonló a beosztásuk is – mindkét intézmény olyan bérházban
van, amelynek tulajdonosa Prága 2. kerülete, mindkét óvoda háromcsoportos, egy csoport a ház másik részében van. Az óvoda olyan módon részesíti előnyben a homogén
összetételű csoportokat, hogy az iskolaév kezdetén figyelembe veszi a csoportok befogadóképességét és a gyermekek kor szerinti összetételét, ezért általában csak a legkisebb
gyermekek csoportja marad kor szerint homogén. Jogi személyként az óvoda 2001. január
1-je óta létezik, és költségvetési intézményként működik.
Az óvodai pedagógiai program kiindulópontja az iskola előtti személyiségközpontú
nevelés modellje, amely részben az Egészségtámogató óvodai programra és a Közös kezdet
programra épít. Az utazás az időben c. fejlesztési program a következő pilléreken nyugszik:
a szülőkkel való együttműködésen és a családtípusú óvoda modelljén. Abból az ellenőrzött tapasztalatból indul ki, hogy a pedagógus és a szülők jó kapcsolata hozzájárul
ahhoz, hogy a gyermek jól érezze magát az óvodában.
Az egészséges életmód és a mozgásos tevékenységek erősítik a gyermekben azt a tudatot, hogy nem a semmittevés a normális dolog. Az óvónők rávezetik a gyermekeket arra,
hogy szabadidejüket később olyan értelmes tevékenységgel legyenek képesek kitölteni,
amely kellemes és kielégítő elfoglaltság számukra és segíti a fejlődésüket. Ezzel egyidőben
– az egészséges étrend segítségével – helyes táplálkozási szokásokat igyekeznek kialakítani
bennük. Ezenkívül egyéni bánásmódot kínálnak, segítik a gyermek személyiségfejlődését,
fejlesztik az esztétikai érzékét, kialakítják benne az ország hagyományainak és történelmének tudatát.
Elérhetőségek:
Římská 1255/27, 120 00 Praha 2
rimska@ctyrlistek.biz

A MARŠOVICEI NAPRAFORGÓ ÓVODA

3. ábra: Maršovice Slunečnice (Napraforgó) Óvoda

4. ábra: Gyermekprogram a Maršovicei Óvodában

A Maršovicei „Slunečnice” (Napraforgó) Óvoda egy, a változatos természet közepén
fekvő kisvárosban van. A volt általános iskola egyemeletes épületében kapott helyet és
a templommal és plébániával együtt meghatározó épületegyüttese Maršovicének.
A 2011/2012-es iskolaévtől az óvoda az eredeti egycsoportos óvodából kétcsoportosra bővült, befogadóképessége 52 gyermek. A gyermekek két csoportba vannak
beosztva - a földszinten van a „méhecskék” csoportja, az emeleten lévő, nagyobb területű
csoportszobában a „pillangók” csoportja van. Az óvoda része az óvodai ebédlő is. Az
óvoda 6,30-tól 16,30-ig tart nyitva.
Az óvoda épületében aránylag sok terület kínálkozik kihasználásra. Minden csoportszobához tartozik egy önálló hálószoba, mosdó + WC és öltöző. Egy további önálló helyiség
szolgál ebédlőként, ahol tízórai és ebéd idején egymást váltják a két csoport gyermekei.
Az ebédlőt többcélú helyiségként használjuk, például egyes foglalkozások is itt zajlanak,
vagy a gyermekek fellépései, szakkörök, szülői értekezletek, dolgozói értekezletek, stb.
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A létesítő érdeke a gyermekek minőségi oktatása és az esztétikailag alkalmas óvodai
környezet, ahol az oktatás folyik. Az óvodaépület az elmúlt években felújításon esett át,
mindenekelőtt új tető és homlokzat készült, folyik az ablakok cseréje, továbbá folyamatosan valósulnak meg kisebb felújítások.
Közvetlenül az óvodaépület mellett helyezkedik el a klasszikus játékelemekkel felszerelt
kert, amelyhez kapcsolódik a minősített Fantázia Természetes Kert, amely 2014-ben épült
és került ünnepélyesen átadásra. Az óvoda környékének képét nyugodt és különféle
biotópoktól tarka természet egészíti ki.
A mi „Slunečnice“ Óvodánk filozófiája a „Körülöttünk lévő világ” elnevezésű óvodai oktatási programmal összhangban, kihasználni a gyermekek természetes vágyát az őket
körülvevő világ szélesebb összefüggésben való megismerésére, felszítani bennük az új dolgok felfedezésének örömét. Igyekszünk a gyermekekbe belenevelni az egész életen át tartó
tanulás alapjait - a gyermekek legjobban saját tevékenységük, játékaik és élményeik segítségével szereznek és szilárdítanak meg új ismereteket, jártasságokat és tapasztalatokat. Az
Óvodai Oktatási Program része a gyermekek tevékenysége és elfoglaltsága, amit az iskolaév
során például: ünnepek és hagyományok megünneplésével, kirándulásokkal, a természetbe vezetett tematikus sétákkal, a helyi egyesületekkel való együttműködéssel és
egyebekkel töltenek meg.
A Maršovicei „Slunečnice“ Óvoda szakprofilja a környezetvédelmi oktatás és nevelés.
A Fantázia Természetes Kert és a körülötte lévő nyugodt természeti környezet lehetőséget
kínál a gyermekekkel való környezetvédelmi nevelő tevékenység megvalósításához, amit
az Óvodai Oktatási Program keretében végzünk.
Kapcsolódunk a családi neveléshez és a természetes neveléssel fejlesztjük önállóvá
és egészségesen öntudatossá a gyermekeket, a megértésen és a gyermek feltétel nélküli
elfogadásán alapuló légkört alakítunk ki. A hivatalos Mateřská škola Maršovice (Maršovicei Óvoda) elnevezéshez még hozzátesszük a nem hivatalos „Slunečnice“ (Napraforgó)
jelzőt, amelyet az óvoda életének körforgásában mint a pozitív és örömteli légkör szimbólumát érzékeljük. Az óvodánk víziója „Minőségi iskola előtti nevelés a szülői közösséggel
együttműködve, pozitív légkörű környezetben”.
A napraforgónak sok murvalevele van - sok ötletet kínálunk a gyermekeknek is
sokoldalú fejlődésükhöz és a világ megismeréséhez. A gyermekeket nemcsak az iskolába
való sikeres átmenetre készítjük fel, de igyekszünk őket felvértezni a későbbi életükhöz
szükséges kompetenciákkal is.
Kapcsolat:
Maršovice 70, 257 55 Maršovice
ms-marsovice@seznam.cz

A PILSEN-BOŽKOVI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

5. ábra: A Pilsen-Božkovi Óvoda a Vřesinská utcában

6. ábra: Színházi előadás a Pilsen-Božkovi Óvoda
tornatermében

Az óvoda 1996-tól az általános iskola része. Az óvoda 28 gyermeket befogadó, egycsoportos intézmény. Ez egy állami óvoda, ami Pilsen külvárosában, egy több mint százéves
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általános iskolai épületben található. 2000-ben az iskola és az óvoda önálló jogi személlyé
vált.
Az óvodában 3 óvónő és 1 takarítónő dolgozik. A többi dolgozó közös az egész intézményben – az igazgatónő, a hivatalsegéd, a fűtő, a karbantartó, az ebédlő vezetője és
a szakácsnők.
Az óvodavezető óvónő végzett logopédiai asszisztens, minősített Gyermek Pilates oktatói képesítése van, és az INPP-program1 (gyermek-gyógytorna) óvodai terapeutája. További programokból szerzett képesítéseket, amelyek elemeit rendszeresen beépíti
a nevelésbe. Ilyen az NTC-tanulás2 (Mensa), illetve a norvég Grunnlaget fogalomtanító
program.
Az óvodában két egymásba nyíló terem van. Az egyikben szőnyeg és asztalok vannak,
a másikat játszóháznak és tornateremnek, délután pedig hálónak használják. A játszóházból nyílik egy másik, kisebb csoportos vagy egyéni foglalkozások tartására szolgáló
helyiség. Az óvodához tartozik még az óvónők szobája, a szertár, a gyermekek öltözője,
illetve szociális helyiségek a gyermekek és a személyzet részére egyaránt. Az öltözőből
van a kijárat az udvarra. A gyermekek étkeztetése a csoportszobában (uzsonnák) és az
egész iskola számára közös iskolai ebédlőben (ebédek) zajlik.
Az óvodának további helyiségek is rendelkezésére állnak: tornaterem, foglalkoztatók,
műhelyek, informatikai terem.
Az óvoda legfőbb erénye, hogy folyamatos, fokozatos, problémamentes átlépést biztosít a gyermekeknek az általános iskola első osztályába. A gyermek tanulóvá válása,
az új, a gyermek számára ismeretlen környezetbe való átlépése stresszmentesen zajlik.
Az óvodai nevelési program mottója: „Amit teszünk, mindent a gyermekekért teszünk –
örömük, elégedettségük, boldogságuk, sokoldalú fejlődésük érdekében.”
A Szia, óvoda! fejlesztőprogram öt integrált nevelési blokkot tartalmaz: Egészséges akarok lenni, Szokások és hagyományok, Itt lakom, Járjuk a világot, Mire iskolába megyek.
Ezek az integrált blokkok horizontálisan helyezkednek el, nincsenek időhöz kötve, ami lehetővé teszi a gondos tervezést, de a fejlesztési tartalom rugalmas hozzáigazítását is
az aktuális szituációhoz, hogy az összefüggéseiben és kapcsolataiban kerüljön át gyermekekhez.
A pedagógiai programba tartoznak a gyermekek olyan rendszeres tevékenységei is,
mint a játékos angol, az úszás, a relaxációs és egészséges pilates, az NTC gyógytorna,
a logopédiai prevenció, a képzőművészeti stúdió, a Kuliferda (iskolaelőkészítő), színházlátogatások, iskolai kirándulások, tematikus séták, a Techmánia Centrum, a csillagvizsgáló, az állatkert meglátogatása, az általános iskolával közös látogatások és
projektek, tematikus beszélgetések (fog-, és szemápolás [az Oroszlánszem preventív
program – a pilseni Lions clubbal való együttműködésben], elsősegély, tűzoltók munkája…), erdei óvoda.
A tevékenységek során elfogadják a gyermekek egyéni igényeit és lehetőségeit, a tehetségígéretekét éppen úgy, mint a speciális fejlesztést igénylőkét.
Elérhetőségek:
Vřesinská 17, 326 00 Plzeň, Cseh Köztársaság
styblovaha@zsbozkov.plzen-edu.cz
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INNP – „Institut neurofyziologické psychologie (The Institute for Neuro–Physiological Psychology)“
NTC – Nikola Tesla Center – Mensa Group, Srbia

A POZSONYI COMENIUS ÁMOS JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

7. ábra: A pozsonyi Comenius Ámos János Általános
Iskola és Óvoda, Hubeného utca

8. ábra: A Comenius Ámos János Óvoda belső
kialakítása

Az általános iskola az óvodával együtt a Kis-Kárpátok lábánál, kellemes környezetben, a régi Krasňany mellett helyezkedik el. Krasňany Pozsony egyik legrégebbi, zöldövezetben lévő lakótelepe. Előnyös fekvésének, szép természeti környezetének,
valamint a központtal való jó összeköttetésének köszönhetően a fiatal családok kedvelt lakóhelye.
Az óvoda ötcsoportos és egész napos rendszerű, 3–6 éves gyermekeket befogadó intézmény. Az utóbbi időben nagy felújításon esett át. Esztétikusan és ízlésesen berendezett, sokszínű, tevékenységekre motiváló környezet.
Az óvoda belső tere minden pedagógiai, esztétikai és érzelmi követelménynek eleget tesz.
Környezete kellemes, megfelel a higiéniai és biztonsági normáknak. A játékok jó minőségűek, és a gyermekek életkorához igazodnak. Az óvoda felszereléséhez tartozik gyermekés szakirodalom, oktatási segédeszközök, testnevelési eszközök és tornaszerek, hangszerek, didaktikai és audiovizuális technika, interaktív táblák. Folyamatosan szerzik be a képzőművészeti, grafomotorikus és a munkatevékenységekhez szükséges eszközöket.
Az óvoda udvarán füves kert, homokozó, mászókák, padok vannak. A játszóteret a szülők, az alapító és a szponzorok segítségével alakították ki. A kert elegendő lehetőséget
nyújt a gyermekek játékaihoz, különféle irányultságú nevelési tevékenységekhez, a relaxációhoz és alkotótevékenységhez.
Az óvoda az általános iskola része, ezért azzal együtt hatékonyabb oktató-nevelő munkát lehet megvalósítani. A gyermekek a környezetüket saját tapasztalataikon keresztül ismerik meg. Tiszteletben tartják minden gyermek személyiségét. Az óvoda fő célja, hogy
olyan biztonságos környezetet alakítson ki, amelyben a gyermek új ismeretekre tehet
szert, egész életre szóló szabályokat és szociális jártasságot fejleszthet. Az oktatónevelő folyamatban érzékenyen és barátságosan fordul a gyermekek felé. Tiszteletben
tartja személyiségüket, önállóságra és alkotásra neveli őket, pozitív értékeléssel támogatja
önbizalmukat és önérzetüket. Az óvoda olyan szakköröket kínál, amelyeket a gyermekekkel való foglalkozásra alkalmas szakkör-vezetők tartanak. Az óvoda a szülőkkel együttműködve az iskolaév folyamán egy sor kulturális eseményt, alkotóműhelyt, beszélgetést,
kirándulást készít elő a gyermekek számára.
Az óvoda részt vesz a Biztonságos Óvoda, a Nivea mackó, az „Environ” világ, valamint
a Zöld Óvoda projektekben, míg az általános iskolával együtt vesz részt a Dental alarm –
fogápolási pilot projektben, valamint a Chodilová Environ projektben, amely a nevelési
programnak megfelelően élő állatokat hoz az óvodába, érdekfeszítő módon beszél róluk
és mutatja be azokat az óvodásoknak. Az óvónők és a gyermekek képzőművészeti, illetve
sportversenyeken vesznek részt, amelyeket a helyi önkormányzat rendez. Télen korcsolya-, tavasszal úszásoktatás folyik.
Az óvoda saját nevelési programmal dolgozik, amelyet az ISCED 0 Állami iskola előtti nevelési és oktatási program alapján állítottak össze. A pedagógiai programban az óvoda kidolgozta az iskola előtti nevelés céljait, a nevelés és oktatás tartalmát és szervezeti
formáit.
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Az óvoda célja:
– az iskolaérettséghez szükséges optimális szociális, emocionális és kognitív szint elérése;
– támogatni a gyermek fejlődését szociális-emocionális, intellektuális, morális, esztétikai
síkon és a fizikai fejlődés terén, megteremteni a további oktatás alapját, valamint előkészíteni a társadalomba való beilleszkedésre a gyermek individuális és korának megfelelő képességei szerint;
– az általános és specifikus célokat a kulcskompetenciák elemi alapjainak fejlesztéséhez
igazítani.
Az óvoda az iskola tapasztalataira és lehetőségeire épül. A gyermek természetes kíváncsisága és megfelelő motivációja révén erősíti a gyermek önbecsülését, képességét
a megszerzett ismeretek bemutatására a nyilvánosság előtt, amit később, az iskolába lépéskor hasznosítani tud. Az óvoda együttműködik az általános iskolával, amelynek
az épületében van. A gyermekek rendszeresen látogatják az iskolát, és természetes formában ismerkednek meg annak működésével és az ottani környezettel.
Az oktató-nevelő tevékenységekben demokratikus nevelési elv uralkodik, amely
a gyermek személyiségének elfogadásán alapul, a gyermek bekapcsolásán a nevelési folyamatba és részvételén a tervezésben, a munkaszervezésben és az eredmények kiértékelésében. Olyan szellemben építi az óvodapedagógus és a gyermek kapcsolatát, hogy
segítse a gyermek fejlődését, és a gyermeknek is legyen tere a saját maga fejlesztésében.
Olyannak fogadja el a gyermeket, amilyen, és igyekszik őt megérteni.
Elérhetőségek:
Hubeného 25, 831 53 Bratislava, Szlovákia
kizivatova@zskomenskehoba.sk

A BUDAPESTI FASORI KICSINYEK ÓVODÁJA

9. ábra: A budapesti Fasori Kicsinyek Óvodája,
Városligeti fasor

10. ábra: Karácsonyi ünnep a Fasori Kicsinyek
Óvodájában

Az óvoda egy Városligethez közeli kétszintes, századfordulós villaépületben található,
ahol négy vegyes korosztályú csoportban várják a „Fasori Kicsinyeket”. Különös gondot
fordítanak a tiszta, gondozott, esztétikus környezetre, amely természetes anyagú és környezetbarát tárgyaival, eszközeivel motivál a környező világ megismerésére és szeretetére. A csoportszobák gyermekléptékű bútorokkal, játszósarkokkal, kuckókkal, valamint
sokféle játékeszközzel, fejlesztőjátékkal felszereltek.
Az intézmény játszóudvara a gyermekek minden igényét kielégíti, ahol KRESZ- és focipálya, színes gumiburkolat, változatos játékeszközök várják a gyermekeket.
Nevelési-oktatási program: Legfontosabb céluknak azt tartják, hogy óvodában kiegyensúlyozott, életkedvvel teli, derűs és kreatív gyermekeket neveljenek, figyelembe véve
az életkori és egyéni sajátosságokból fakadó eltéréseket. Családias hangulatban, szerető,
odafigyelő és magasan képzett felnőttek jelenlétével biztosítják a gyermekek számára
személyiségük szabad kibontakozásának lehetőségét, valamint a szülői ház nevelésének
kiegészítését, megerősítését, segítését.

10

A gyermekek számára az óvoda a második otthon, amely védettséget, biztonságot nyújt,
ahol jól érzik magukat, szabadon tevékenykednek, és élményekhez jutnak. Nevelő–fejlesztő munkájukkal segítik, hogy a gyermekek aktívan tevékenykedő, kreatív személyiséggé válva, testi-lelki harmóniájukat megtartva képessé váljanak, elfogadva a világot,
beilleszkedni a társadalomba. Az adott csoportokon belül az egyéni képességek különbözőségét, a fejlődés eltérő ütemét figyelembe véve történik a differenciált fejlesztés,
a „tehetségpalánták” gondozása.
Az óvoda fő profilja az anyanyelvi nevelés, kisgyermekkori nyelvi nevelés (német, angol
nyelven) és a környezet-, természetvédelem, a gyermekek önkifejezésének, környezettel
való érintkezésének formálása különböző tevékenységek és érzelmekben gazdag élményeken keresztül. Zöld Óvodaként és Madárbarát Óvodaként fontosnak tartják a környezet- és természetvédelem fontosságára felhívni a figyelmet már óvodáskorban.
A csoportos óvónők mellett a gyermekek speciális szükségleteihez igazodó fejlesztését
egyéni és mikrocsoportos foglalkozások keretében logopédus, fejlesztőpedagógus,
gyógytestnevelő végzi. Szükség szerint a pedagógusok nevelőmunkáját pszichológus is
segíti.
Az intézmény sajátosságai, egyedisége: Az óvoda 4, vegyes korosztályú csoporttal
működik, így a gyerekek a mindennapi életüket úgy élik meg, mintha egy nagy család részesei lennének. A kicsik beszoktatása, a szokások elsajátítása sikeresebben és gördülékenyebben zajlik. A nagyok empatikusabbá válnak, megtanulják, hogy a segítségnyújtás
örömöt is jelenthet. A kisebbek társaik és a pedagógusok segítségével rövid idő alatt sajátítják el a csoport és az óvoda szokásait.
A néphagyományőrző tevékenység az óvodában, a játékban, versben, mesében, zenében,
alkotásban, mozgásban, táncban valósul meg. Követi az évszakok változását, megszeretteti a természetet, a környezetet, megismerteti a népi kultúra tárgyait, a népi művészetet,
a népi szokásokat, időjóslást, játékszereket. A hagyományok, ünnepek, ápolása elválaszthatatlan a gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztésétől, érzelmi életük gazdagításától.
Törekszenek arra, hogy az óvoda a gyermekek örömét és a szülők megelégedettségét
szolgálja. Gyermekszeretetük, hivatástudatuk, szakmai felkészültségük biztosíték arra,
hogy értékeket nemcsak megőrizni, de folyamatosan megerősíteni, szükség esetén megújítani is képesek.
Elerhetősegek:
28. Városligeti fasor, Budapest, Magyarország
info@fasorikicsinyek.hu
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BEVEZETÉS
A még nem iskoláskorú gyermek életében a legfontosabb szerepet a család és az óvoda
játssza. Az óvodapedagógus3 sikeres munkájához elengedhetetlen, hogy együttműködjön azokkal, akik a gyermekhez a legközelebb állnak, a szülőkkel vagy a gyerek más törvényes képviselőjével. A család és az óvoda együttműködésének több formája
lehetséges: a közös kirándulásoktól, nyílt napoktól kezdődően, az alkotóműhelyeken,
a szülők foglalkozásának és érdeklődési körének a bemutatásán, különböző kulturális
rendezvényeken át, egészen a közös képzésekig és különféle témájú foglalkozásokig. Az
együttműködés legfontosabb formája az a működőképes és hatékony kommunikáció,
amely a gyermek támogatásához vezet, amely kellemes és partneri, és amely megfelel
mind az óvodapedagógusoknak, mind pedig a szülőknek.
A szülők és az óvoda együttműködésének alapja az a mód, ahogyan a szülők információkat kapnak a gyermek elért eredményeiről, ahogyan a szülők reagálnak ezekre az
információkra, és az, hogy az óvoda és a szülők együttműködnek-e a gyermek fejlesztésében, ami mindkét félnek érdeke. Az óvónők felelősek a családdal való kapcsolatfelvételért. Viselkedésükkel jelentősen befolyásolják a kapcsolat és az együttműködés
minőségét, a kommunikációt, annak tartalmát és lefolyását. A gyermek eredményeivel
kapcsolatos hatékony és rendszeres együttműködés és kommunikáció az óvoda és a család között elősegíti a kölcsönös megértést, és biztosítja, hogy nagyobb egyetértés alakuljon ki a gyermek nevelése és fejlesztése terén.
A Cseh Iskolafelügyelet éves jelentése (2015) szerint az óvodapedagógusok a szülőknek leggyakrabban a közvetlen kapcsolat során, a szülői értekezleteken, a mindennapi
„szemtől szembe” érintkezés során a gyermekek érkezésekor és távozásakor, nem formálisan az óvodai eseményeken, az óvoda weboldalán keresztül nyújtanak információkat.
Nagyon kedvelt a telefonos és az elektronikus kommunikáció is. Fogadóórákat az óvodák
46,7%-a kínál, ami jelentős fejlődés ugyan, de rámutat a gyenge pontra az óvoda és a szülők közvetlen, a gyermek oktatásának folyamatáról és eredményéről folytatott kommunikációjában.
A kezükben tartott kézikönyv elkészítésének célja, hogy segítse a diagnosztikai tevékenység eredményének a család felé való hatékony kommunikálását. További célja támogatni az óvodapedagógusok kommunikációs képességét, hogy a gyermekek oktatási
eredményeiről megszerzett információkat a gyermekekkel, a szülőkkel, esetleg más szakemberekkel megbeszéljék.
Jelen kézikönyv központi témája a PREDICT diagnosztikai és értékelő eszköz, amelyet
fontosnak tartunk a gyermekről szóló információk átadása szempontjából, és „bizonyítási
anyagnak” az óvoda és a szülők közötti minőségi kommunikáció számára.
A kézikönyv nemcsak a PREDICT diagnosztikai és értékelő eszköz létrejöttéről szóló információkat tartalmazza, hanem arról is tájékoztatást ad, hogy a pedagógiai diagnosztika
segítségével hogyan kapunk a gyermekekről, a fejlődésükről valós információkat. Bemutatja a diagnosztikai eszközzel megvalósuló munkafolyamatot, hogyan prezentáljuk
a megszerzett információkat a szülőknek, és hogyan használjuk ki azokat a hatékony és
minőségi nevelés érdekében az óvodákban, vagyis ahogyan ezt a Cseh Iskolafelügyelet
az éves jelentésében feltünteti (2016., 29. old.), „A pedagógiai diagnosztika megvalósítására
továbbra is a formalitás jellemző, az óvodák a megszerzett információkkal nem képesek következetesen dolgozni, nem képesek azokat kiértékelni, meghatározni az egyéni nevelési szükségleteket, és azokhoz igazítani a nevelési ajánlatokat, nem képesek az egyes gyermekekre
szabott követelmények közötti differenciálásra.”
Meg vagyunk győződve arról, hogy a kézikönyv és az adatlap, amely a kézikönyv önálló melléklete, segít az óvodáknak a gyermekekről szóló információk hatékonyabb megszerzésében és egyben a szülőkkel való jobb kommunikációban. Ezzel a céllal dolgoztuk
ki a szülők számára is a módszertani kézikönyvet, hogy legyen elképzelésük arról, hogyan
és miért kell saját gyermekükről párbeszédet folytatni az óvodával.

3
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A kiadványban férfi és női óvodapedagógusok jelölésére az óvodapedagógus kifejezés mellett használjuk az „óvónő”
fogalmat is annak ellenére, hogy tudatában vagyunk bizonyos nemi pontatlanságának.

1. HOGYAN SZEREZZÜNK INFORMÁCIÓT
A GYERMEKRŐL?
Ha a gyermek személyiségét adekvát módon akarjuk fejleszteni, először azt jól meg kell
ismernünk – nemcsak az egyént, hanem annak szélesebb társadalmi környezetét és egzisztenciális körülményeit is. A megismerési folyamatban az óvónőt pedagógiai diagnosztikai ismeretei és képességei segítik. A diagnosztikai tevékenységet az óvónőnek azért
kellene elvégeznie, mert érzi ennek a tevékenységnek a szükségességét, nem pedig csak
kötelességből.
Ebben a kiadványban a pedagógiai diagnosztika komplex felfogásával dolgozunk,
amelyben a gyakorlati pedagógiai tevékenység kölcsönhatásban van az elmélettel.
Az óvónő a diagnosztizáló tevékenység gyakorlatában felhasználja elméleti ismereteit –
követi a célt, bizonyos specifikus elvek szerint halad, miközben megfelelő módszereket
és eszközöket használ, érvényesítve a pedagógiai diagnosztika elveit, valamint új ismereteket és tapasztalatokat szerez.
Ezért az óvónő diagnosztizáló tevékenysége a nevelési folyamat legjelentősebb
része. Az óvónő enélkül nem képes minőségi módon és hatékonyan megvalósítani a nevelési folyamatot. Ez a gyermekkel való egyéni foglalkozásnak, a nevelési folyamat megtervezésének és az értékelő nevelő-fejlesztő folyamatnak az alapja. Komplex képet nyújt
a nevelési eredményekről az egyes gyermekekre, csoportokra és az egész óvodára vonatkozóan. Ha a diagnosztizáló tevékenységet az óvónő tapintatosan, képzetten, állandó
jelleggel és szisztematikusan végzi, az számára a fejlesztés minőségének ellenőrzését
szolgálja, de főleg az eredmények kommunikálásában van segítségére a szülő (vagy törvényes képviselő) felé.

Diagnosztizáló
tevékenység nélkül
pedagógusként nem
vagyok képes minőségi
módon és hatékonyan
megvalósítani a
fejlesztési folyamatot.
Igaz, hogy időigényes,
de megvan az
eredménye – az összes
résztvevő fejlődését
szolgálja.

1.1 A pedagógiai diagnosztika mai értelmezése
Az óvónő diagnosztikai tevékenységét a 21. században a gyerek személyiségként való
fejlesztésének és nevelésének paradigmája kívánja meg, amelynek központjában a gyermek komplex fejlesztése, egyéni adottságai és lehetőségei állnak. Az új paradigmával öszszefügg az óvodapedagógusok diagnosztizáló tevékenysége irányában az a nemzeti
reformtantervben felállított követelmény, amely elsősorban az iskoláskor előtti gyermek természetes fejlődési sajátosságait hangsúlyozza, és azokat következetesen beépíti a nevelés tartalmi és formai módszereibe.
A nevelési paradigma megváltozásával megváltozik a pedagógiai diagnosztika értelme
is. Már nemcsak a nehézségek állapotának és okának felismeréséről, a fejlődés prognózisáról és a gyermek által elért eredményeknek a normával való összevetéséről, hanem
olyan diagnosztikáról van szó, amely a gyermek tanulását minden olyan téren támogatja,
ami befolyásolja egész életminőségét.
A diagnosztizáló tevékenység bizonyos, egymásra épülő fázisokban folyik, amelyek befolyásolják egymást és meghatározzák, hogy a diagnosztizáló tevékenység mennyiben
célzott (formális), vagyis mennyire tervezett és komplex. Nem tervezett, vagyis spontán
diagnosztikáról is lehet szó, amikor az óvónők folyamatosan megfigyelik a gyermekeket,
észlelik ismereteiket, képességeiket, beállítottságukat, viselkedésmódjukat, egymással
való kapcsolataikat. Ezekre a megállapításokra explicit vagy implicit módon reagálnak,
gyors döntéseket hoznak, esetleg megállapításaikat az Adatlapra, papírlapokra, különböző
jegyzettömbökbe vezetik fel, ahogy nekik megfelel.
De az óvónők gyakran figyelik meg a gyermek bizonyos olyan viselkedését is, aminek
megértéséhez időre és szándékosan formális diagnosztikára, specifikus, illetve technikai
eszközök használatára van szükség.
Máskor az óvónők célzottan diagnosztizálnak, miközben az elsajátított kompetenciák
mértékét vizsgálják, és elgondolkodnak a gyermek fejlődésén és kompetenciaszintjén,
összevetve azt az egész csoport előmenetelével. Ez a diagnosztikai forma, amennyiben
rendszeres időközönként megvalósul, értékelés jellegű. Ezt a célt szolgálja a PREDICT
diagnosztikai eszköz is.
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Folyamatos formális diagnosztikai
tevékenység: megtervezett, hosszan
tartó, különböző módszereket,
eszközöket és információforrásokat
egyesítő. A diagnosztikai tevékenységgel
az óvónő reagál az adott gyermek,
csoport igényeire. Az adatok
összegyűjtése és feldolgozása, valamint a
következtetések írásban kerülnek
feljegyzésre és tárolásra. Főként formális
célja van.
Végső formális diagnosztikai
tevékenység: tervezett, rendszeresen
ismétlődő, különböző módszereket,
technikákat, eszközöket és információs
forrásokat kombináló. Az óvónő
felhasználja a folyamatos formális és nem
formális diagnosztikai tevékenység
adatait, és összegzi a gyermek, a csoport
fejlődésének szintjét az adott időszakban.
Összegző jellegű. Az adatok összegyűjtése
és feldolgozása, valamint a
következtetések írásban kerülnek
feljegyzésre és eltárolásra

FORMÁLIS
LIS
NEM FORMÁ

ÉRTÉKELŐ

Nem formális
diagnosztikai
tevékenység: nem
tervezett, spontán,
rövid idejű, főként
megfigyelésen,
közvetlen
beszélgetésen, a
munkák elemzésén
alapuló. Rendszerint a
formális diagnosztika
kiindulópontja.

11. ábra: A pedagógiai diagnosztika leggyakrabban használt formái

Az óvónőtől függ, hogy milyen diagnosztizáló módszert választ, és hogyan fogja azt elvégezni.
A formális diagnosztika esetében ajánlott a következő lépések szerint haladni:
1. A tervezés arra a hipotézisre vagy feltevésre épít, ami az óvónő tevékenységét
konkrét irányba vezeti. A hipotézist fel lehet állítani implicit módon (fejben), vagy
explicit módon. Tervezéskor az óvónő meghatározza a diagnosztikai tevékenység
célját, kit, mikor, milyen módszerrel (módszerek, technikák, eszközök), milyen
gyakran, milyen szituációkban fog diagnosztizálni.
2. Ezután következik a gyűjtés és a diagnosztizált adatok feldolgozása. Ez már az
óvónő konkrét diagnosztizáló munkája, a diagnosztizáló módszerek és eszközök
használata, az adatok rendezése. A diagnosztizáló folyamat tárgyát igyekszik alaposan megismerni (módszerek és technikák kombinálása), komplex módon (különböző
szempontokból), elégségesen hosszú ideig, kellő figyelemmel a diagnosztizált egyén
vagy csoport igényei iránt (ld. még Zelinková, 2009., 718. old.)
3. Csak miután elégséges használható adatot szerzett, akkor léphet át az óvónő a következő, az értékelő és elemző fázisba.
4. A diagnózis, a végleges eredmény felállításának alapjai. A diagnózist tapintatosan
közölni kell a nevelési-fejlesztési folyamat minden résztvevőjével, és meg kell őket
nyerni azon sokrétű intézkedések megvalósításához, amelyekkel a változást el akarja
érni.
5. Ezután megfogalmazza a gyermek további fejlődésének kilátásait, amit a szülőkkel is ajánlatos megbeszélni. Ez egy erős motivációs elem a szülők részvételének
támogatására a gyermek fejlesztésében.
6. A diagnosztizáló tevékenység utolsó fázisa a következtetéseket és ajánlásokat
tartalmazó összegzés, amely lehetővé teszi, hogy a körülményeket optimalizáljuk
a gyermek fejlődéséhez.
Ezzel azonban nem fejeződik be az óvodapedagógus tevékenysége, ugyanis ezután következik a fejlesztő beavatkozások eredményeinek ellenőrzése. A lépések időrendi sorrendjének betartása, a folyamatos egymásra épülés és a nevelési folyamat összes
résztvevőjével lefolytatott folyamatos konzultáció teszi a diagnosztikát a pedagógiai
munka alapvető területévé, ami nélkül nem fejleszthető hatékonyan a gyermek.
Ha az óvónő diagnosztikájának eredményei hozzásegítenek a nevelési-fejlesztési célok
meghatározásához, úgy az egyén, mint a csoport viszonylatában, akkor helyénvaló az az
alapkérdés, hogy hogyan lehet a leghatásosabban kihasználni ezeket az adatokat a pe-

A formális, vagyis
célzott diagnosztikát
az óvodapedagógus
irányítja. Ami spontán
módon megragadja az
óvónők figyelmét, azt
érdemes beépíteni a
formális diagnosztizáló
tevékenységbe, majd
az adott jelenségnek
több figyelmet kell
szentelni.
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dagógiai folyamat egésze és ezzel együtt az egyén hatékonyabb fejlesztése érdekében
is, és hogyan lehet ezeket a megállapításokat közölni a nevelési folyamat többi résztvevőjével. A hangsúlyt tehát nemcsak a gyermekről való adatok gyűjtésére fektetjük, hanem
főleg a gyermek fejlődésének elősegítésére irányuló megfelelő intézkedések keresésére a szülőkkel (törvényes képviselőkkel) együtt. Hiszen a szülőknek joga van a gyermekeik nevelésével kapcsolatos minden döntésről véleményt nyilvánítani, joguk van az
információkhoz és az óvoda tanácsadói segítségéhez.
Az óvodai nevelés gyenge pontja a szülőkkel való kommunikáció. A Cseh Iskolafelügyelet a 2015. évi éves jelentése szerint a szülőkkel való kommunikációt az intézményvezetők
47%-a, az óvodapedagógusok 34%-a tartja problémásnak. Arról van szó, hogy hogyan közöljük a tervezett fejlesztés céljait magukkal a szülőkkel vagy magukkal a gyermekekkel.
Milyen eszközöket használjanak az óvónők, illetve milyen gyakran közöljék az érintettekkel az elért eredményeket, és milyen gyakran beszéljenek a tervezett stratégiai lépésekről.
Az is kérdés, hogy közösen-e és hogyan tervezzék meg a gyermek fejlesztését támogató
megfelelő intézkedéseket.
Mindez összefügg a diagnosztikában egyre gyakrabban hangsúlyozott proaktív óvónői
szereppel, ami bizonyos igényeket támaszt vele és a tevékenység többi résztvevőjével
szemben, de ami meghozza a gyümölcsét. Olyan diagnosztizáló folyamatról beszélünk,
amiben a szülő nem csupán a gyermekről való információk forrása, hanem aktív
résztvevője a folyamatnak, és az óvónővel együtt tervezi meg a gyermek fejlesztését.

Az óvodapedagógus
diagnosztizáló
tevékenységében
külön figyelmet
érdemel a szülőkkel és
a gyermekkel való
kommunikáció.

gyermek
gyermek

szülő

pedagógus

szülő

pedagógus

A megállapítás közlése
Adatgyűjtés

Tervezés és intézkedések

12. ábra: A diagnosztikai tevékenység megosztott formája – a diagnosztizáló folyamatban hangsúlyos a szülő és
a gyermek szerepe.
A pedagógus, a szülő
és gyermek
találkozása annak
érdekében, hogy az
eredményeket
megtárgyalják, és
megtervezzék a
további fejlesztést,
bizonyos fajta
tapasztalatot, szakmai
hozzáértést,
bátorságot, és minden
résztvevő részéről időt
követel meg. A
befektetés busásan
megtérül.

A pedagógiai diagnosztika ilyen értelemben a következő előnyöket nyújtja:
a) az óvónő nagyobb mélységben és szélesebb kontextusban képes megismerni
a gyermekek képességeit és egyéni igényeit;
b) a szülő komplexebben és más szemszögből ismeri meg gyermeke képességeit
és egyéni igényeit;
c) a gyermek fejlődése az óvónő és a szülő közös érdeke lesz;
d) az óvónő a megállapításai alapján könnyebben individualizálja és differenciálja
a nevelési és oktatási folyamatot – hatásos stratégiát alkalmaz a szülővel való együttműködésben, aki a választott stratégiát a családi környezetben támogatja, amivel
megsokszorozza annak hatékonyságát;
e) közös erővel akarják elérni a gyermek maximális fejlődését, és ezzel tudatosan
növelik a nevelési-oktatási folyamat hatékonyságát;
f) a gyermek láthatja a felnőttek érdeklődését az ő fejlődése iránt, és abban aktívan
részt tud venni;
g) az összes résztvevő dolgozik a jó légkör, a kölcsönös tisztelet, a biztonság és az
együttműködés kialakításán;
h) az óvónő adatokat szerez a folyamatos és az értékelő munkához, és megtanulja, hogyan közölje a gyermek eredményeit a különböző partnerekkel.
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Ezért az óvónők diagnosztizáló képessége nemcsak az információk megszerzésének, elemzésének és értékelésének képességéből áll, hanem magas követelményeket támaszt a pedagógus személyiségével, a pedagógiai diagnosztika szakmai
elméletére vonatkozó ismereteivel szemben, tartalmazza az etikai elvek elfogadásának
képességét, de főként magas fokú kommunikációs készséget. (Kasáčová, 2002.,
2014.). Ezért a széles körű diagnosztizációs ismeretek az óvónői foglalkozás elmaradhatatlan kellékeivé válnak, amelyekkel a nevelő maximálisan támogatja a gyermek fejlődését. De az, hogy az óvodai környezetben a diagnosztizálást az óvónő végzi, nem zárja ki
annak lehetőségét, hogy speciális felkészültségű pedagógusokkal, pszichológusokkal, orvosokkal, más szakemberekkel, a szülőkkel és a gyermekkel is együttműködjék.

1.2 A pedagógiai diagnosztika módszerei
Önök óvodapedagógusként különböző diagnosztizáló módszereket és adatokat fognak felhasználni, amelyeket a PREDICT diagnosztikai eszközzel való munka során szereztek meg. Elsősorban a megfigyelést, a beszélgetést, a kérdőívet, a gyermekek
szereplésének grafikus elemzését, amelyek gyakran a gyermek portfóliójának a részei.
„A diagnosztika lényeges elve az iskoláskor előtti gyermek esetében az, hogy abba különböző
információforrások, módszerek és különböző környezetek vannak belefoglalva. Különben az
csak a felnőttek öncélú játékának látszik.” (Mertin, 1997., 3. old.)

1.2.1 Az óvodában leggyakrabban használt módszerek
A gyermek megismerésének leggyakrabban használt módszerei közé tartozik a megfigyelés, legyen az célzott (tervezett), formális feljegyzésekkel, vagy spontán, ebben az
esetben az óvónő később összegzi a feljegyzéseit. Ez a legrégebbi diagnosztizáló mód,
amely lehetővé teszi, hogy a gyermeket a csoport és a család mindennapi körülményei
között figyelhessük meg.
Fontos szem előtt tartani, hogy a megfigyelés olyan megnyilvánulásokra vonatkozik,
amelyeket látni, hallani, mérni lehet. Azokat mindenféle szubjektív értékelés nélkül jegyezzük fel. Ez a gyermek tevékenységének, viselkedésének és értékelésének figyelemmel
kísérését jelenti. Érdemes hosszabb ideig, rendszeresen folytatni, más diagnosztikai módszerekkel összekötni, leggyakrabban a gyermekkel vagy a szülőkkel való beszélgetésekkel,
a szülőknek adott kérdőívekkel. Ne feledjük, hogy a megfigyelésről szóló feljegyzéseknek
tartalmazniuk kell a megfigyelés helyét és idejét, a megfigyelés tárgyát és célját, a helyzetet, amelyben a megfigyelés zajlott, azt, hogy ki végezte a megfigyelést, és készítette a feljegyzéseket, valamint a megfigyelés eredményeiről szóló információkat.
A beszélgetés lehetővé teszi, hogy a gyermekkel (szülővel) való közvetlen verbális kommunikáció alapján szerezzünk információkat. Akkor alkalmazzuk, ha meg akarjuk ismerni
a gyermek személyiségének olyan oldalait, amelyek közvetlen megfigyeléssel vagy más
módszerekkel nem érhetők el. Nemcsak a tények megfigyelését teszi lehetővé, hanem azt
is, hogy közelebb jussunk a gyermek belső világához vagy a szülők elképzeléseihez. Beszélgetéssel megtudhatjuk az érdeklődési körüket, az értékekeit, a kívánságaikat, a félelmeiket,
a nézeteiket, a gondolatmenetüket, az előítéleteiket, viselkedésük okait, az ismereteiket és
a tudásukat, a csoport tagjaival, a barátokkal, a felnőttekkel való kapcsolataikat stb.
Kérdőívet akkor alkalmazunk, ha valamilyen jelenséghez nagyobb mennyiségű adatot
kívánunk beszerezni rövid idő alatt. Az óvodában ez a szülőktől származó információk
megszerzésének megfelelő eszköze. Többnyire nem- sztenderdizált kérdőívekről van szó,
melyeket az óvónők dolgoznak ki saját használatra (minta az 1. sz. mellékletben). Vonatkozhatnak mind az anamnézis adatainak a megállapítására (lásd alább), mind pedig a szülők véleményére az óvodai neveléssel kapcsolatban.
Az egyéni és a családi anamnézis fontos információkat biztosít a gyermek eddigi
fejlődéséről, amelyek hozzájárulhatnak a jelenlegi állapot tisztázásához. Az egyéni anamnézisbe tartoznak a gyermek fejlődési folyamatáról, egészségi állapotáról, baleseteiről, alvásszükségletéről, étkezési szokásairól, allergiáiról, gyógyszereiről szóló információk
(minta a 2. sz. mellékletben).
A családi anamnézis főleg a nevelés stílusára és módjára összpontosít, a családi viszonyokra, a gyermek megnyilvánulásaira otthoni környezetben és a családról szóló alap-

A diagnosztika
leggyakoribb módszere
a spontán vagy
a célzott megfigyelés.
Mi az alapszabály? Azt
jegyezzük fel és
értelmezzük, amit
láttunk és hallottunk,
mértünk. Igyekezzünk
elkerülni
a szubjektivitás
veszélyét.
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vető adatokra. Az egyéni és a családi anamnézis értékes információkat nyújt, amelyek az
óvónők számára segíthetnek a gyermek magatartásának a megértésében és az adaptációs nehézségek leküzdésében az óvodába érkezés kezdetén.
A gyermek fejlődését az intézményes nevelés keretében a pedagógiai anamnézis követi nyomon. Például a gyermeknek az óvodába lépéséről, a többi gyermekkel, az óvónőkkel szembeni magatartásáról, az óvodai rendre való reagálásáról és a látogatott
óvodák felsorolásáról van szó.
A gyermekrajzok elemzése egy további diagnosztikai módszer, amely az óvónők számára segítséget nyújthat a gyermek belső világának a jobb megértéséhez, tanúskodik a gyermek kreativitásáról, és utal a gyermek fejlettségi fokára. A rajz értelmezésekor viszont
tudatosítani kell, hogy egyetlen rajz nem fedhet fel mindent, és arra inkább mint a további
diagnosztikai módszerek kiegészítéseként kell tekinteni. Ahhoz, hogy a rajz interpretálásának megfelelő kifejező értéke legyen, fontos ismerni nemcsak a gyermeket, hanem a
szociokulturális hátterét is.
A gyermekrajzok alakulása olyan stádiumokon megy keresztül, amelyek szorosan összefüggnek a gyermek intellektusának a fejlődésével, ezért azokat főleg az időbeli változások
szempontjából kell érzékelni (részletesebben lásd pl. Uždil, 2002.). A változások elsősorban alakok, fák vagy házak rajzaiban tükröződnek vissza. A pedagógus így a rajzot mint
kiegészítő információt használhatja fel az iskolaérettség előzetes vizsgálata során. A rajzokban jól nyomon követhető a vizuális és a grafomotorika színvonala, utalva a gyermek
lateralitására is.
Az értékes diagnosztikai módszerek egyike az ún. szociometria. Vizsgálja a gyermekek
preferenciáit, szimpátiáját a közösségben. Ez egy egyszerű módszer mind a feladat megadása, mind pedig az értékelés szempontjából. Az óvodákban ezzel kapcsolatban a következő típusú egyszerű kérdéseket tesznek fel: séta közben kivel szeretnél kézen fogva
menni, ki mellett szeretnél ülni az autóbuszban, amikor kirándulni megyünk, stb. Ha az óvónő
meg kívánja ismerni a szociális viszonyok jellegét a csoportban, ha azt diagnosztizálni kívánja, figyelembe kell vennie a csoport karakterét és az abban levő kapcsolatokat, amelyeket több tényező befolyásol, mint például a csoport korösszetétele, a gyermekek
száma, színvonala, diszpozíciói, valamint minden gyermek családi környezete.
Gyakori diagnosztizáló eszköz az óvodában a gyermek portfóliója is. A portfólió tartalma, a vele való munka formája sokféle lehet. Tíz csehországi óvodából származó portfólió elemzésének (Kratochvílová, 2014) eredményeiből az derül ki, hogy az óvónők
néhány, a gyermek munkáiból összeállított gyűjteménnyel dolgoznak, amit portfóliónak
hívnak.
a) Például dossziéba gyűjtve a gyermeknek azon rajzai vagy munkalapjai, amelyeket
a nevelési év folyamán készít. A gyermekeknek ezek a munkái egy helyen vannak
összegyűjtve, de év közben azzal nem dolgoznak, a gyermek „archivumaként“ szolgálnak, amiket a gyermekek az év végén rendszerint hazavisznek.
b) Egy további gyűjtemény a gyermekek diagnosztikai adatait tartalmazó dosszié. Azzal
csak az óvónők rendelkeznek. Diagnosztikai lapokat, a gyermekek kiválogatott munkáit (pl. alakábrázolásos rajzokat) és az azokból kiolvasható olyan adatokat tartalmaz, amelyek az óvónő számára diagnosztikai célokat, esetleg a szülőkkel való
kommunikációt szolgálják (fogadóórák).
Általában azt mondhatjuk, hogy az óvónők a gyermek különböző munkáit és anyagait
gyűjtik, amelyeket aszerint, hogy milyen célt szolgálnak, nevezhetünk gyűjtő (munka-,
dokumentációs) vagy kiválogatott (reprezentációs), valamint diagnosztikai portfóliónak
is, ezekben van dokumentálva a gyermek fejlődése és előmenetele.
A fentiek alapján látható, hogy a gyermekről több helyen is gyűjtenek anyagot, a diagnosztikai értékét azonban nem mindegyiknek használjuk ki. Ezért nézzük meg közelebbről
a diagnosztikai portfóliót, amely az óvónő diagnosztikai munkáját segíti a gyakorlatban.
Ennek a jelentősége abban áll, hogy a gyerek fokozatos fejlődéséről ad hírt, annak egy
bizonyos időszakban készült művei (munkái) alapján, és a megosztott diagnosztika-értelmezés alapján azt megosztják a szülőkkel és a gyermekekkel is.
Itt elengedhetetlen hangsúlyozni, hogy a gyermek kompetenciáinak nyilvántartására
a portfóliót papíron és elektronikus formában is el kell készíteni, ugyanez vonatkozik
a PREDICT eszközre is. A papíralapú portfóliót az elektronikussal bármilyen formában ki
lehet egészíteni.

A gyermek
portfóliójának sok
fajtája van.
Használatakor mindig
mérlegelni kell, hogy
az mennyiben szolgálja
a gyermek fejlődését.
A portfólió kialakítása
időigényes, ezért
a nevelési folyamatban
meg kell találnunk
a helyes szerepét.
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Ezt mutatják be a gyermekek saját honlapjai, amelyeket az óvoda saját honlapja keretében készít el. Az elektronikus portfólió a gyermek fejlődésének olyan területeit képes
dokumentálni, amit „papíron” nem lehet követni. Ezek lehetnek különböző vizuális- és
hangdokumentumok (dalok, beszélgetések, előadások, különböző események, a gyermekek együttműködésének, kommunikációjának video- és hangfelvételei, fotók stb.). Tartalmazhat a gyermek fejlődését nyomon követő diagnosztikai eszközt is, például
a PREDICT-et. Az elektronikus portfólióhoz a szülők jelszóval férnek hozzá, és folyamatában tudják követni a gyermekük fejlődését.
A PREDICT használata mellett az óvónő számára a portfóliónak kettős jelentősége van:
a) A portfólióban elhelyezett tárgyak elemzése és a velük való folyamatos munka az
óvónő számára további adatokat szolgáltat a gyermekről, amelyek a megfigyeléssel és más pedagógiai diagnosztikai módszerekkel megszerzett adatokkal együtt lehetővé teszik az elsajátított kompetenciák mértékének bejegyzését az adatlapra
(papíron vagy elektronikus formában).
b) Kiértékelőmunkánk eredménye – az adatlap az elsajátított kompetenciák grafikus ábrázolása – is része lehet a portfóliónak. A portfólióval együtt alapjául szolgálhat a gyermek eredményeiről a szülőkkel, esetleg a gyermekkel folytatott
megbeszéléshez.

A portfólió és
a PREDICT
diagnosztikai eszköz
két olyan jelentős és
egymást kiegészítő
eszköz, amely segíti
a szülővel való
kapcsolattartást.

1.2.2 Diagnosztikai portfólió
A diagnosztikai portfólió a gyűjtő portfólióval ellentétben nem tartalmazza a gyermek
minden munkáját, hanem csak egy szűk válogatást, amiről az óvónők, a gyermekek,
esetleg a szülők döntenek. Nagy részét maga a gyermek alkotja meg (még ha a pedagógus vezetésével is). Olyan anyagokkal egészül ki továbbá, amelyek az óvónő diagnosztizáló tevékenységéből származnak és a gyerek előmenetelét követik nyomon, például
a PREDICT eszközzel. A diagnosztikai portfólió nemcsak az óvónőnek, hanem a gyermeknek is érdekes információkkal szolgál, aki a munkáit örömmel és érdeklődéssel nézi
át újra, értékeli, elemzi; valamint mindenkor rendelkezésére áll a szülőknek is.
A portfólió értékes információforrás a szülőkkel való találkozáskor és a gyermek további
fejlesztésének megtervezésekor. Olyan bizonyító és meggyőző anyag, amit az óvónő
a szülők elé tárhat, főként pozitív értékelés esetén. A gyermekkel kapcsolatos problémák
felmerülése esetén is támaszkodhat a portfólióban lévő anyagokra, és felhasználhatja
a szülőkkel való együttműködés folyamatában.
A portfólióra egyfajta „visszatekintő” felvételként is nézhetünk, amelynek jelentősége
van formatív szempontból is (visszajelzést ad az óvónő és a gyermek számára az elvégzett munkáról), de összegző szempontból is (mert a gyermek adott idő alatt elért eredményeit összegzi, és összeveti az előző szakasz eredményeivel és a meghatározott céllal).
A portfólió lehetővé teszi az óvónőnek, hogy megtalálja azokat a pontokat, ahol a gyermeknek támogatásra és nagyobb figyelemre van szüksége. A gyermeket pedig a portfólióval való szembesülés jobb eredményekre sarkallhatja. A diagnosztikai portfólió
a belépéskori, a folyamatában végzett és a kilépéskori diagnosztikai tevékenység során
is betölti szerepét.
Tartalmazza mindazt, ami a gyermek fizikai, pszichikai és szociális fejlődését alátámasztja, támogatja önállóságát és a környezetére ható, olyan önálló személyiségként való
fellépését, aki tiszteletben tartja a környezetét és az alapvető szociális elvárásokat. (RVP
PV, 2017.3)
A diagnosztikai portfólió alapja egy olyan rendszer, amely komplex módon teszi lehetővé a gyermek fejlődésének nyomon követését. Ezért olyan formát kell neki adni, ami
lehetővé teszi a gyermek munkáinak rendszeres elraktározását és a velük való munkát.
Hangsúlyozandó, hogy annak formája feleljen meg a gyermek korának és a portfóliókezelési képességének.
Minden részletet át kell gondolni, hogy gyermekek minél önállóbban tudják kezelni
anyagaikat. Fontos, hogy a gyermekek dolgozzanak a portfólióval. Színezéssel például
megkönnyíthetjük ezt a tevékenységet, emellett azonban meg kell tanítani őket arra, hogyan tegyék bele az anyagokat, és hogyan rendezzék azokat. Minél önállóbbak, annál
könnyebb az óvónő dolga.
3
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Az iskola előtti nevelés cseh keretprogramja

13. ábra: A gyermekek portfóliójának részlete a Maršovicei Óvodában. A kép egyes részei, a gyermekek személyes
adatainak védelmében, szándékosan lettek életlenek.

Ideális lenne, ha azt mondhatnánk, hogy a portfólió kialakítása egyedül a gyermek
dolga. Ez természetesen nem lehetséges az iskoláskor előtt. Ha diagnosztikai portfóliót
akarunk létrehozni, azt az óvónőnek kell megtennie, aki didaktikailag célzott tevékenységgel befolyásolja a gyermek eredményeit és munkáit, amelyek azután a portfólióba kerülnek. Arról, hogy mi kerüljön be, az óvónőnek a gyermekekkel közösen kellene
döntenie. Ha az óvónő céltudatosan követi a gyermek fejlődését, szándékosan választ
bizonyos diagnosztikai eszközöket, amelyek szintén a portfólió részei lesznek, például
alakrajzolást, amelyet az év során ismételtet.
Említettük, hogy az óvónőn kívül a portfólióba kerülő termékekről a gyermekeknek is
dönteniük kellene. Ez történhet a gyakori spontán tevékenységek következményeként,
amelyek során olyan tárgyakat készítenek, amiket szeretnének betenni a portfólióba. Fordítva is bekövetkezhet: egyes dolgokat még aznap haza akarnak vinni, hogy megmutassák
szüleiknek. Ilyen esetben a döntést a gyermekre kell bízni.
A portfólió kialakításában a szülők is segíthetnek. Nálunk ez még kevésbé gyakori.
De éppen ők hozhatnak olyan óvodán kívül készített tárgyakat, fotókat, videofelvételeket,
amelyek az óvónő számára azért fontosak, mert azok más szociális környezetből származó információkat szolgáltatnak a gyermekről. A szülők segíthetnek dokumentálni, hogy
a gyermek hogyan kommunikál otthon, hogyan kapcsolódik be az otthoni tevékenységekbe, mi a kedvenc játéka…
A szülők bekapcsolása türelmet és rendszeres munkát igényel. Ennek során az óvónő
elmagyarázza a portfólió jelentőségét, emellett megtanítja a hozzátartozókat azzal dolgozni is, különösen az óvodai eredmények megbeszélésekor. A szülők bekapcsolása ebbe
a munkába nagyon hosszadalmas, egyes esetekben pedig nem is lehetséges. De ez nem
jelenti azt, hogy le kell mondanunk a portfólió vezetéséről és az ezzel végzett munkáról.
A diagnosztikai portfólió jelentős funkciót tölt be, amit állandóan szem előtt kell
tartanunk. Elsősorban információs, motivációs, kommunikációs, önszabályozó és diagnosztikai funkciója van. (Kratochvílová, 2014.)
Információs funkció: információt nyújt a gyermek fejlődéséről a szülőknek, az óvónőnek és maguknak a gyerekeknek. Ahogy Zelínková (2001., 45. old.) írja, komplex információs gyűjteményként szolgál a gyermek fejlődéséről a szülőknek, az óvónőknek és
a gyermeknek.
Motivációs funkció: a gyermekeket jobb munkaeredményekre ösztönzi, a tevékenységek befejezésére, saját munkáik megalkotására, amelyeket a portfólióban akarnak bemutatni. A szülőknek is jelentős motivációs eszköz lehet, amely segíti részvételüket
gyermekük célzott fejlesztésében (például grafikus feljegyzés segítségével).
Kommunikációs funkció: közvetítő szerepet játszhat az óvónő és a gyermekek, a gyermekek egymás közötti, illetve a gyermekek és a szülők közötti, esetleg más szakemberekkel folytatott párbeszédének beindításában és fejlesztésében. A kommunikáció
a nyilvántartott eredményekre épül, azok megosztására, amely további kérdéseket vet

A diagnosztikai
portfólió
kialakításában részt
vesznek a gyermekek,
az óvodapedagógusok
és a szülők is.

A diagnosztikai
portfólió funkciójának
ismerete segít
megérteni, hogyan
dolgozzunk
a portfólióval.
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fel és szélesebb kontextusban nyújt információkat. A diagnosztikai portfólió az egyéni
beszélgetések, a szülőkkel, a tanácsadó szervek dolgozóival való kommunikáció jelentős
eszköze, továbbá a gyermek általános iskolába való beiratkozása során az iskolaérettség
megállapításának fontos tényezője.
Önszabályzó (fejlődési) funkció: a gyermek az óvónővel és a többi gyermekkel együttműködve értelmezi munkája eredményeit, értékeli (explicit, implicit módon) azt, felismeri
kudarcait és sikereit, valamint dönt az egyéni fejlődését befolyásoló további tevékenységekről. Ha ennek a beszélgetésnek a szülő is résztvevője, akkor az otthoni környezetben
ő is tudja gyermeke tevékenységét megfelelő eszközökkel támogatni.
Diagnosztikai funkció: a gyermek fejlődéséről nyert információ az óvónő számára kiindulópontul szolgál a további célok kitűzésében, amelyek támogatják a gyermek fejlődését és a megfelelő eszközök megtalálását. Az egyéni nevelési terv kidolgozásában is
segítségére van.
Annak érdekében, hogy ezek a funkciók teljesüljenek, tudatosítani kell, hogy a diagnosztikai portfóliónál nemcsak a tartalomról van szó, hanem éppen a folyamatról, tehát
a portfólióval való munkáról, mégpedig a gyermekkel, a csoporttal, a családdal és a kollégákkal kapcsolatban. A tartalmat több terület alkothatja, például a gyermek életrajza,
a nevelés tartalma, a nevelés eredménye, az iskolaérettség.
A nevelési-oktatási szándék egyénre szabott támogatásához feltétlenül szükséges, hogy
minden gyermeket alaposan ismerjünk, nemcsak az óvodai, hanem az otthoni környezetben is. A nevelési év elején az óvónők megkapják a belépési diagnosztikai adatokat,
amelyeket jól tudnak hasznosítani a gyermek óvodai környezethez való beszoktatása
során, illetve a szocializációs folyamatokban (a többi gyermekkel való ismerkedésben és
a közösségbe történő beilleszkedésben). Az óvónők részt vehetnek a szülők portfóliójának kialakításában is. A portfóliónak ezen része leginkább a gyermek saját énjének
megismerésére és fejlődésére vonatkozik, a gyermek önfelfogására, érzelmeire, akaratára
és értékeire. Ezek lehetnek a gyermekekről és a családjukról készült fényképek, óvodai
jelek, kézlenyomatok, láblenyomatok (később a gyermekek összehasonlíthatják, hogyan
nőtt a kezük, nagyobbodott a tenyerük, megnevezhetik, megszámolhatják az ujjaikat a kezükön), születésnapi fényképek, továbbá hogy milyen magas a gyermek, mennyi a súlya,
milyen a jele, mit szeret. Ennek részét képezi az alakok rajzolása is. Azok az alkotások,
amelyek információkat nyújtanak a gyermekről, gyakran egészülnek ki a belépési kérdőívvel, vagy a szülőkkel való beszélgetés feljegyzéseivel, amelyek segítségével az óvónők
a gyermek anamnézisével összefüggő adatokat és információkat szerezhetnek be a családi környezetből.
A gyermek életrajzához rendszerint a gyermekek óvodai tevékenységével összefüggő
dokumentáció kapcsolódik. Ez a dokumentáció különféle módon strukturálható, például
az óvodai nevelési-oktatási program témái szerint. Az óvodai nevelési-oktatási program
megvalósítását a portfólióban versikék, dalocskák, mondókák, mesék dokumentálják,
amelyeket együtt tanultak, hallgattak meg, továbbá azoknak a könyveknek a jegyzéke,
amelyeket az óvodában elolvastak. Tartalmilag ide tartozhatnak a közös rendezvényekről,
kirándulásokról készült fényképek, amelyeket a gyermekek kommunikációs fejlesztési eszközének és az érzelmek kifejezésének tekintenek.
A dokumentáció lényeges részét az óvodai munkalapok alkotják, amelyek dokumentálják a gyermek pszichomotorikus és kognitív fejlődését (színek, idomok, számjegyek,
betűk, számolás ismerete; halláselemzés; vonalvezetés; kivágási, kiszínezési, papírhajtogatási készség...).
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14. ábra: Portfólió-illusztráció a pozsonyi Comenius Á. J. Óvodából: feladatlap, rajz és háromdimenziós munka

A portfólióban megtalálhatóak a gyermekek rajzai és további alkotásai is, valamint –
amennyiben elhelyezhetők a mappában – a háromdimenziósak is. Az egyes gyermekek
nagy formátumú alkotásait a fóliában összehajtják, a közös munkákat pedig lefotózzák.
Valamennyi munkát dátummal látnak el, néhány pedagógus ezt a gyorsabb áttekintés
érdekében a gyermek életkorának feltüntetésével egészíti ki. Egyes alkotásokon az óvónőknek a gyermek tevékenységének megfigyeléséről, vagy a vele való beszélgetésről
szóló kommentárjai is láthatók (mellérakott vagy ráragasztott feljegyzések).
További ábrázolóeszközök, amelyek például a gyermek fejlődését dokumentálják szociális és affektív területen, a fényképek vagy beszélgetések rövid feljegyzései. Ezekkel mutatják be az óvónők az érzelmi megnyilatkozásokat, a kedvenc tevékenységeket,
játékszereket, az együttműködési és kommunikációs készséget, valamint a gyermek alkotóképességét.
A portfólió részét képezik azok az alkotások, amelyek a gyermek iskolaérettségéről
tanúskodnak. Az egyik ilyen lehetőség a „Megelőzzük a tanulási zavarokat” c. teszt (lásd
a 14. ábrát).
Példa lehet erre az iskolaérettség felmérése Budapesten a Fasori Kicsinyek Óvodájában
is (4. sz. melléklet). A Szlovák Köztársaságban a nemnormatív diagnosztika eszközeként
szolgálnak a 2016. szeptembere óta érvényes új Állami Oktatási Program szerinti, ún.
értékelő kérdések (erről az értékelő eszközről további információ olvasható a 3. sz. mellékletben).
A diagnosztikai portfólió a nevelési folyamat valamennyi résztvevője számára nyújthat
értékes információkat, feltéve, ha az nem egy „halott” dokumentum, egy „iratrendező”,
egy „dosszié”, amely csak várja a nevelési év végét, amíg át nem adják a szülőknek, hogy
lássák a gyermekük eredményeit és fejlődését, és hogy nagyra értékeljék az óvónők egész
éves munkáját. Az eredményességhez valójában az kell, hogy a portfólióval folyamatosan
dolgozzunk.
A gyermek kétféle módon dolgozhat a portfólióval:
1. Az óvónő által irányított (célzott), általában rendszeres és tervezett tevékenység,
amely például a gyermek önértékelésére irányul, az élményeire – az óvodában átélt
dolgok „újra felidézésére”, a gyermek kommunikációjának fejlesztése a portfólióval,
a portfólióba kerülő termékeinek kiválasztása, annak rendezése, kiegészítése.
2. Olyan spontán tevékenység, amikor a gyermek érdeklődik a saját, vagy valamilyen
okból egy társának portfóliója iránt, ami annak időbeli és térbeli elérhetőségét követeli meg. A gyermek természetes érdeklődését kihasználhatja az óvónő a portfólióval való munka közbeni megfigyelésre, vagy arra a beszélgetésre, hogy mi érdekli
abból a gyermeket.
A gyermeki tevékenység után vizsgáljuk meg, hogyan végzi az óvónő a munkáját
a gyermek portfóliójával. Az ő tevékenysége is lehet spontán vagy tervezett.

A portfólióval
kapcsolatos irányított
és spontán
tevékenység két olyan,
egymást kölcsönösen
kiegészítő folyamat,
amely a gyermek
fejlődésének
a feltétele.
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A tervezett tevékenység a következőkre irányul:
• A gyermek eredményeinek értékelése a kezdeti, folyamatos és végső diagnosztika
keretében
• A nevelési lehetőségek kiválasztása a diagnosztizáló tevékenység alapján
• „Magánbeszélgetést” folytat a gyermekkel a portfólió dokumentációjáról, az implicit
jelenségek feltárása
• A szülőkkel való beszélgetés előkészítése
• A gyermek egyéni tervének elkészítése
A portfólióval való spontán munka a csoport megfigyeléséből és a gyermekek viselkedéséből indul ki, amikor az óvónő reagál azok igényeire, és kihasználja spontán érdeklődésüket a portfólió iránt.
A szülőket fokozatosan kell rávezetni gyermekük portfóliója iránti érdeklődésre
és az azzal való munkára. Eleinte a szülők nincsenek felkészülve a portfólióval való munkára. Ne várja, hogy minden szülő lelkesen fogadja az éppen bevezetett portfóliót, és bekapcsolódik annak kialakításába, illetve a gyermek teljesítményének értékelésébe.
Legyenek türelmesek, és fokozatosan, a kellő pillanatban, saját értékelő kijelentéseik mintájára tanítsák meg őket a gyermek értékelésére.
A szülők fokozatosan megtanulnak:
• bekapcsolódni a portfólióba bekerülő munkák kiválasztásába,
• azt az otthoni munkákkal gazdagítani,
• bekapcsolódni az eredmények értékelésébe a hivatalos fogadóórákon és a portfóliók
bemutatásakor, illetve olyan spontán alkalmakkor, amikor a gyermek lelkesen bemutatja, hogy mit hozott létre,
• bekapcsolódni a gyermek munkájának tudatos, írásos reflexiójába és annak értékelésébe.
Az óvodai portfólió nagy segítség lehet az általános iskolák első osztályos tanítóinak – nemcsak a beiratkozáskor, hanem a tanév kezdetén is. Mindkét esetben a tanítók
a gyermekkel való kapcsolat felvételére használhatják fel a portfóliót, elsősorban mint
diagnosztikai információt. A tanítók folytathatják a diagnosztikai portfóliót, amelynek tartalma az alapképzés céljaitól és a gyermek teljesítményétől függ majd. Az elsős tanító
nagy előnyre tesz szert azzal, hogy ismeri a gyermekek és szüleik portfólióját.

A portfólió „élete” nem
ér véget az óvoda
befejezésével.

1.3 Milyen nehézségek léphetnek fel a gyermek megfigyelése
közben?
A diagnosztika az óvónőtől időráfordítást és magas színvonalú kompetenciákat követel
meg. A diagnosztikai tevékenység minőségét külső és belső okok befolyásolják. Külsőnek tartjuk a pedagógusok nem kellő elméleti felkészültségét, a diagnosztizáló tevékenységnek az óvodában való nem szisztematikus értelmezését. Belsőnek pedig azt, hogy
a pedagógusoknak a diagnosztizáló tevékenységgel kevés tapasztalatuk van a gyakorlatban, és nem tartják tiszteletben a diagnosztikai folyamat szabályait. Hogy ne kövessünk
el felesleges hibákat, elevenítsük fel a diagnosztizáló tevékenység egyes fázisaira vonatkozó elveket!
• Világosan, konkrétan fogalmazza meg, hogy mire akar figyelni, mi az, ami megragadta, milyen jelenségnek akar figyelmet szentelni! A cél legyen konkrét, például
Önt az érdekli, hogyan teremt kapcsolatot az egyik gyermek játék közben a többiekkel. A célból következik a diagnosztikai módszer megválasztása.
• Tervezze meg a formális diagnosztikai tevékenységet! Jól gondolja át, hogy melyik
gyermeknek akar nagyobb figyelmet szentelni, milyen gyakran, meddig, mikor, hol,
milyen módon fogja rögzíteni az adatokat. Tervezze meg minden gyermek rendszeres diagnosztikáját!
• Használja többféle módszer kombinációját (pl. megfigyelést, a gyermekkel, a szülőkkel való beszélgetést)! Mindegyiknek van előnye és hátránya. Kombinációjuk különböző információkat nyújt, amelyek kiegészítik egymást.
• Igyekezzen több forrásból is információt szerezni! A kollégái, de főleg a szülői információk jelentős források.

Az alap a diagnosztikai
tevékenység konkrét
céljainak
a meghatározása.

A diagnosztikai
tevékenység során
megfelelő
diagnosztikai
módszereket és
információs forrásokat
választunk meg.
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•

Ne ítéljen elhamarkodottan, a diagnosztikára elegendő időt kell fordítani! Használja a saját megfigyeléséből származó adatokat, egészítse ki azokat továbbiakkal,
hogy komplex képet kaphasson az adott jelenségről!
A gyermekről szerzett adatokat tapintatosan elemezze, vitassa meg kollégáival, fogalmazzanak meg közös álláspontot, és határozzák meg a kellő fejlesztő beavatkozásokat,
amelyeket majd idővel értékelnek. Tegye meg ezt a gyakorlatban is.
A diagnosztizáló tevékenység során gyakran esünk a szubjektivitás hibájába. Kerülje
az első benyomás értékelését, a gyermek egyes résztulajdonságának túlértékelését (vagyis azt, hogy csak a gyermek bizonyos megnyilvánulásainak szentel figyelmet), kerülje az
előítéleteket, a negatív elvárásokat és más olyan jelenségeket, amelyek megállapításaink
objektivitását megakadályozhatják.
Óvatosan informálja a szülőket, vitassa meg velük megállapításait. Keresse velük
együtt a gyermek számára optimális beavatkozásokat. Beszélje meg a gyermekkel és
a szülőkkel az intézkedések gyakorlati megvalósítását, hogy ki, milyen módon fog részt
venni a gyermek fejlesztésében. Közlése legyen konkrét és tűzzön ki reális célokat.
Motiválja a szülőket és a gyermeket az intézkedés várható pozitív hatásával. Ezzel
nagyobb érdeklődést válthat ki a változás folyamata iránt. Ajánljon fel egy ellenőrző időpontot, hogy igény szerint találkozzanak újra. Értékelje a szülők és a gyermek igyekezetét. Biztatóan, pozitívan álljon a dologhoz.
A gyermek, illetve a gyermekcsoport megismerése hosszú folyamat, amit komplex
módon kell felfogni, és amiben minden szereplőnek együtt kell működnie. Ám a jól végzett diagnosztikai tevékenység olyan értékes adatokkal szolgál, amelyek, ha azokat megfelelő intézkedésekre változtatjuk, növelik a nevelési-oktatási folyamat hatásosságát, és
lehetővé teszik, hogy a gyermek elérje a tőle telhető maximumot.

Az adatok értelmezése
és bemutatása.
Megállapítások és
intézkedések.
Objektivitás
a szubjektivitással
szemben.
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2. Adatlap
Mielőtt közelebbről bemutatnánk a PREDICT diagnosztikai eszközt (a továbbiakban
adatlap is), feltesszük a kérdést: Miért vezessünk be egy újabb eszközt, ha már számtalan
diagnosztizáló eszköz áll rendelkezésre? (Sedláčková et al., 2012.)
Például:
a) Az „Iskola előtti nevelési keretprogram” a pedagógiai értékelés (Smolíková et al., 2007.)
fogalmai szerint egy egységes anyag. Az Iskola előtti nevelési keretprogram főként
a fejlesztési területeken elvárt eredményként megfogalmazott követelményekből
indul ki. Az egyes területek értékelésében következetesen tiszteletben tartja az iskoláskor előtti gyermek fejlődési irányát. Az óvodák az adatlapok több változatából
választhatnak és állíthatják össze saját diagnosztizáló tematikájukat.
b) Az Oregoni módszer a szociális és érzelmi fejlődésre helyezi a hangsúlyt (Lásd Vygotskij elméletének hatása). A gyermek fejlődésének 10 területét foglalja magába, hatvan
figyelemmel kísért szempont segítségével.
c) A SUK-ok olyan óvodák részére készített eszközök, amelyeket bekapcsoltak az Egészségtámogató óvodák hálózatába, vagy az említett modellprogram szerint dolgoznak.
Az eszközöket az Egészségtámogató kurrikulum az óvodában (Havlínová, Vencálková
et al., 2006.) modellprogramhoz kapcsolódva alakították ki.
d) Az Egy év az óvodában ugyancsak értékelő eszköz, amely az Egészséget támogató
óvodák modellprogram szerint dolgozó óvodák számára készült. Az eszköz a kompetenciák tartalmi hasonlósága alapján való egyesítésével és az Egészségtámogató
kurrikulum az óvodában (Havlínová, Vencálková et al., 2006.) alapján elért nevelési
mutatóknak hozzárendelésével jött létre.
e) Az iskoláskor előtti gyermek diagnosztikája (Bednářová és Šmardová, 2008.) a gyermek
fejlődésének részletes elemzését adja:: Ehhez – a tevékenységek megjelölésével –
kapcsolódik a fejlődési skála, amelyek mentén kell a képességet figyelni vagy meghatározni. Az adatlap következetesen veszi sorra a fejlődési skálát. Az óvodapedagógusok számára nagy segítség, hogy minden konkrét képességhez hozzá van rendelve
az elvárt életkor. A kapcsolódó módszertani rész a készségek és képességek fejlesztésére alkalmas, életkor szerint felosztott tevékenységi ötleteket tartalmaz.
A fent leírt standardizált eszközökön kívül az óvodapedagógusok saját módszereket is
használnak. A PREDICT olyan eszköz, amelynek segítségével megfigyelhető a kulcskompetenciák, illetve az iskoláskor előtti korú gyermekek az Iskoláskor előtti oktatási keretprogramban szereplő kompetenciáinak fejlődése.
Az eszközt a következő célokra használjuk:
a) Támogatjuk az óvoda/iskola és a szülők a gyermek fejlődése érdekében tett együttes
erőfeszítéseit.
b) Egyszerű formában értetjük meg a szülőkkel az iskola előtti nevelés céljait, amely
azonban komplex jellegű és kulcsfontosságú.
c) Ábrákkal szemléltetve támasztjuk alá érvelésünket a szülőkkel való kommunikációban.
d) Követjük a gyermek kompetenciáinak fejlődését, amelyek az iskoláskor előtti nevelés
fő eredményei.
e) Megkönnyítjük az átmenetet az óvoda és az iskola között.
A PREDICT olyan eszköz, amely az óvodában minden gyermek fejlődését, illetve fő kompetenciáit folyamatosan rögzíti. Nemcsak az iskolaérettség és a felkészültség részeredményeit mutatja be. Kulcsfontosságú kompetenciáknak tartjuk az „ismereteket, az
általánosan használható képességeket és készségeket (kommunikatív, személyes és interperszonális képességek, problémamegoldó képesség)” (Průcha et al., 2008., 99. old.). A gyermek
individuális jellemzését és iskolaérettségének megállapítását más diagnosztikai eszközzel
végezzük.

Mi a PREDICT eszköz
értelme?
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2.1 Az adatlap létrehozása
A PREDICT a gyermek
fejlődését és haladását
megfigyelő kiegészítő
eszköz. Segítségével
a gyermek fő
kompetenciáit lehet
megfigyelni.

Ez az eszköz a „Good Start to School” nemzetközi projekt keretében jött létre. A PREDICT megnevezés az angol Pre-school Diagnostic and Communication Tool (Diagnosztikai
és kommunikációs eszköz az iskola előtti intézményekben) rövidítése.
A diagnosztikai eszköz szerkezete az iskola előtti nevelés cseh előírásaiból indul ki, illetve az Iskola előtti nevelés keretprogram 44 kompetenciájából (2017., 10-12. o.).
A PREDICT kompetenciái tartalmi hasonlóságaik alapján vannak csoportosítva. Így alakult ki tíz terület (lásd a 3. sz. mellékletet), amelyeket az óvodai nevelés folyamán kell nyomon követni – írni-olvasni tudás, egészség, kommunikáció, önfelfogás, tisztelet,
aktivitás, önállóság, tanuláshoz való hozzáállás, szabályok, problémamegoldások.
Tekintettel arra, hogy a kompetenciák interaktívak, tehát szoros kapcsolatban vannak
egymással, az adott kompetencia egy része rendszerint átfedi egy vagy több más kompetencia részét. Ez azt jelenti, hogy sok olyan cél van, amelyek nemcsak egyetlen kompetencia fejlesztésének részét képezik, hanem több kompetenciához tartoznak.
A gyermek fejlődésének értékeléséhez az iskola előtti nevelés cseh kurrikulumából felhasználták a várható kimeneteket is. Ezeket azokhoz a kritériumokhoz hasonlíthatjuk,
amelyeket az iskolai értékeléshez kell alkalmazni. Megmutatják mindazt, amit a gyermekeknek el kellene érniük az iskola előtti nevelés folyamán, illetve miben kell fejlődniük.
Az eszköz kialakításakor valamennyi várható kimenetet felhasználtuk. Ezeket módosítani kellett, ugyanis néhány közülük nagyon általánosan és túlságosan széleskörűen volt
megfogalmazva. A módosítás kritériumai a következők voltak: (1) bizonyítható összefüggés a hozzárendelt területtel (kompetenciákkal), valamint (2) a gyermek bizonyítható
(megfigyelhető) magatartása vagy készsége.
A 3. sz. mellékletben látható az egyes területekre lebontott kompetenciák csoportosítása. A kompetenciáknál számok vannak feltüntetve. A két szám közül az első
a kulcskompetenciát határozza meg, amelyekből összesen öt van (tanulási kompetencia, kommunikációs kompetencia, problémamegoldó kompetencia, szociális és személyes
kompetencia, tevékenységi és állampolgári kompetencia). A második szám a gyermeki
kompetencia sorszámát jelöli meg, ahogyan ez az egyes kulcskompetenciáknál fel van
tüntetve (pl. az 1.2 számnál ez azt jelenti, hogy az 1. kulcskompetenciához, tehát a tanulási
kompetenciához, ezen belül a 2. sorszámú gyermeki kompetenciához tartozik). Összesen
44 kompetencia létezik.
A feljegyzési ívben (önálló melléklet) már csupán az egyes területeket tüntettük fel, azok
jellemzésével és a várható kimenetekkel együtt, saját felhasználás céljából. A várható kimenetek nem teljes körűek. Minden óvodának lehetősége van mindegyik területhez hozzárendelni egy továbbit, vagy a jelenlegit módosítani.

2.2 Hogyan dolgozzunk az adatlappal?
Ebben a fejezetben a diagnosztikai eszköz használatára térünk át, a formális (célzott)
diagnosztikai tevékenység vizsgálatával.

2.2.1 A diagnosztikai tevékenység megtervezése

Még az eszköz
használata előtt
határozza meg, hogy
milyen gyakran fog
azzal dolgozni, hogy
teljes képet kaphasson
a kulcsfontosságú
kompetenciákról,
milyen módon fogja
a megállapításait
rögzíteni, és –
a legfontosabb –, hogy
milyen módon fogja
azokat a gyermekekkel
és a szülőkkel közölni.

Rögtön az elején le kell szögeznünk, hogy az adatlap (önálló melléklet) az óvodában
a diagnosztikai és értékelési rendszer egyik eleme, amelynek az a funkciója, hogy
nyomon kövesse a gyermek kulcsfontosságú kompetenciáinak fejlődését a csoport
szintjén. Az adatlapot tehát a kezdetekkor be kell építeni az óvoda értékelési rendszerébe. Ez azt jelenti, hogy minden óvónőnek tudatosítania kell, hogy mi az adatlappal
való munka lényege, célja és előnyei, mi az adatok értékelésének, feldolgozásának módja
(papíron vagy elektronikusan), továbbá meg kell egyezni az értékelőmunka gyakoriságáról, és főként arról, hogy milyen módon közöljük az eredményeket a szülőkkel vagy a gyermek más törvényes képviselőjével.
Minden, az óvodába érkező gyermek számára készít az óvónő egy PREDICT-adatlapot.
Az, hogy milyen tapasztalatokkal és készségekkel jön, egy másik adatlapba kerül, rendszerint a szülőkkel elkészített belépő adatlapba vagy kérdőívbe. (Sedláčková et al., 2012.).
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2.2.2 Adatgyűjtés, adatrögzítés
A PREDICT eszközt érdemes minél alaposabban megismerni. Ez nemcsak az eligazodást
könnyíti meg, hanem a kiegészítő részekben is tájékoztatást ad. Feltételezzük, hogy
a kulcsfontosságú kompetenciák összegző értékelését évente kétszer (max. háromszor) hajtják végre. Az értékelést a gyermekről való információgyűjtésnek és azok helyes
elemzésének kell megelőznie.
Fontos, hogy a folyamatos adatgyűjtés más diagnosztizáló módszerek segítségével történjen, például megfigyeléssel, amit írásban is rögzítünk (lásd az 1.2.1-es fejezetet). A céloknak a csoport nevelési tervéből kellene kiindulniuk. Amit tervezünk a gyermek
fejlődésében, azt meg kellene figyelnünk annak megnyilvánulásaiban is. A megfigyelésből
származó adatok informálnak arról, hogy a gyermek közeledik-e a kitűzött célhoz, és milyen mértékben. További információkat nyerhetünk még például rajzok elemzéséből,
a gyermek tevékenységét dokumentáló fotókból, munkalapokból, valamint a gyermekkel,
a szülőkkel folytatott beszélgetésekből és más eszközök használatából.
A PREDICT-nyomtatványba kerülő minden diagnosztikai információt a feljegyzés előtt
mindkét óvónő közösen, esetleg a gyerekekkel dolgozó asszisztensek bevonásával értékeli ki. A gyermek viselkedésében és készségei fejlődésében megállapított haladást ezután
feljegyezzük a nyomtatványba. Az óvónők – megegyezés szerint – az elsajátított készségeket
színekkel, dátummal vagy valamilyen szimbólummal jelölik (ld. 4., 5., 6. sz. melléklet).
A színes jelölés előnye (ld. 5. sz. melléklet), hogy a szülőknek jobban feltűnik, hogy mi
mindent sajátított már el a gyermek. A színes részek száma gyermekenként kezdettől
fogva nagyon eltérő lesz. Fokozatosan azonban növekedni fog azok száma, végül – várhatóan azoknál a gyermekeknél, akik elhagyják az óvodát – mind színesek lesznek. Ne
feledjük, hogy a nyomtatványban van hely azokra a megjegyzésekre, amelyek a gyermek egyéni megnyilvánulásainak minőségét jellemzik, de arra is, hogy feljegyezzük az
esetleges problémáit, aminek megoldására is ott teszünk javaslatot.
A tervezést lényegesen megkönnyíti a gyermekkel – esetleg az egész csoporttal – való
további munka, a kollégákkal, szülőkkel való konzultáció. Pontosíthatják a minőségre vonatkozó megjegyzéseinket, és lényeges kérdéseket tehetnek fel az óvónő öndiagnosztikájáról (Milyen óvónő vagyok?) vagy a csoportban folyó más diagnosztikai munkáról, de
ajánlhatnak például szakvizsgálatot.
A megjegyzések arra is szolgálnak, hogy az óvónő fel tudja jegyezni a gyermek fejlődésében jelentkező esetleges visszaesést. Előfordulhat ugyanis, hogy a gyermek elveszíti
a korábban megszerzett jártasságot betegség, sérülés vagy frusztráció hatására.
A fentiekkel összhangban a PREDICT diagnosztikai eszköz elektronikus formában is létezik. Az elektronikus kérdőívben elegendő (X-szel) megjelölni a leírt készség elérését. Grafikus megjelenítésben pedig az egyes területek készségei (indikátorok) százalékosan
„összeadódnak”. Amennyiben tehát a gyermek például a 2. Egészség c. területen mind a 12
készséget (indikátort) elérte, a grafikon 100%-os teljesítményt mutat az adott területen. Ha
viszont az óvónő a készségeknek csak a felét jelöli meg, a grafikon e területen csak 50%-os
teljesítményt mutat (részletesebben a következő fejezetben és az 1. sz. grafikonban).
A PREDICT értékelési eszköz elektronikus verziója lehetővé teszi egyszerűen vizualizálni
a mérési eredményeket és nagyon áttekinthetően bemutatni úgy az egyes gyermekek, mint
az egész csoport eredményeit. A pedagógus, az egyes gyermeknek a PREDICT elektronikus
formájában megjelenő eredménye grafikon formájának köszönhetően, első ránézésre látja
a gyermek eredményeit, különösen azt, hogy melyik területen kell a gyermeket a leginkább
fejleszteni. Ezt a megállapítást a pedagógus szemléltetően 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 csoporttal végzett
munka során összpontosítani kell. A szülőknek is be lehet mutatni az egész csoport eredményeit, mert a gyermekek a grafikonokban számokkal szerepelnek és nem a saját nevük
alatt, így a diszkréció biztosított.
A PREDICT elektronikus formája Excel program formátumban áll rendelkezésre.
A pedagógusnak a „Feljegyzési ív” munkalapon a „papír alapú” PREDICT egyes táblázataival
azonos táblázatok állnak rendelkezésre. Az oszlopok meg vannak számozva (minden gyermeknek megvan a saját hozzárendelt száma).

Az adatok gyűjtését az
igények, szokások,
a kollégákkal való
megbeszélés alapján
végezzék.

A papíralapú és az
elektronikus forma
kombinációja
ideálisnak tűnik
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A pedagógus az adott számú oszlopba (= a konkrét gyermek oszlopával) bejegyzi a jel
segítségével a megfelelő kompetencia elérését. Ezt a jelet azután „át lehet írni” és részt vesz
a grafikon modellezésében úgy az egyes gyermek, mint a csoport esetében.
A munka a PREDICT elektronikus verziójával nagyon egyszerű, gyors, nagyon szemléletes
és rendkívül hatékony eredményt hoz, ami segíti az érvelést a szülőkkel való beszélgetés
során.

2.2.3 Az adatok kiértékelése
Az adatok kiértékelése papíralapú és elektronikus formában is lehetséges. Hangsúlyozzuk, hogy az elektronikusan bejegyzett adatok grafikon alakzatban jelennek meg. Így
eredményeket kaphatunk az egyes gyermekekről és az teljes csoportról is, valamint az
egyes területekről is.
Az elektronikus változatban az Összesítés fül alatt a gyermekek eredményei jelennek
meg az egyes területek szerint numerikusan, százalékokban (0–100%).
A Grafikon fül alatt az eredményeket színes grafikonok jelenítik meg. Ahogyan ezt elmondta az egyik partnerintézmény pedagógusa, aki vizsgálta a PREDICT diagnosztikai
eszközt, „a PREDICT elektronikus változata a papíralapúval szemben lehetőséget nyújt a gyermek pillanatnyi állapotának konkrét és szemléltető nyomon követésére az egyes területeken”.
A pedagógus rendelkezésünkre bocsátotta a PREDICT eszköz elektronikus változata szerint végzett munka több példáját. Az 1. sz. grafikonon láthatjuk (15. ábra), amely 3-4 éves
gyermekek eredményeinek értékelését szemlélteti, hogy az egyes gyermekek között mind
a tíz területen egyértelműek a különbségek a nevelés eredményeiben. Az 5. sz. gyermeknél nyomon követhetjük az átlag feletti eredményeket a területek többségében, főleg
a kommunikációs készség területén. A gyermekek közötti egyéni különbségeket a további
(2. sz.) grafikonon láthatjuk (16. ábra), amely bemutatja tizenkét 5-6 éves gyermek nevelésének az eredményeit. Utal arra, hogy a 11. és a 12. sz. gyermekek a területek többségében átlag alatti eredményeket érnek el. Ezeknek a gyermekeknek javasolták az
iskolakezdés elhalasztását, ami azt jelenti, hogy nemcsak a tanulási képesség, hanem
a fejlettség is elmaradott. A pedagógus szavai szerint „a PREDICT eredményei teljes mértékben összhangban vannak az iskolaérettség tesztelésével és a pedagógiai-pszichológiai tanácsadói vizsgálattal”.
A 3. sz. grafikon (17. ábra) ezzel szemben azt mutatja, hogy milyen eredményt ért el az
óvodai nevelés utolsó évében a tizenkét gyermek mind a tíz területen. Ha például megnézzük a 3. és a 6. területet, ezekben érik el a gyermekek a leggyengébb eredményeket. A 12
gyermek közül egyik sem nyújtott ezen a területen 100%-os teljesítményt. A pedagógus
számára az ilyen típusú grafikon jelzi, hogy az iskola előtti korú gyermekek fejlődésének
mely területeivel kellene többet foglalkoznia, akár a feltételek módosításával, vagy az alkalmas, illetve megfelelő témák kiválasztásával. Így a grafikonok az óvónő számára megmutatják a tíz nyomon követett terület szintjét, hogy mely készségekben átlag alatti
a csoport összességében, és hogy mely területet kellene a gyermekek fejlődésében a legjobban támogatnia megfelelő fejlesztési tevékenységek bevezetésével vagy a feltételek módosításával.
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1. Fejlődnek az olvasás-, a matematikatanulás előtti és műszaki képességei, az idegen nyelvek iránti érzéke.

2. Felelősségteljesen viselkedik mind a saját, mind mások egészsége tekintetében, vigyáz a testére.
3. Aktívan használja a verbális és nonverbális kommunikációt gondolatai kifejezéséhez és a többiekkel
való kapcsolattartáshoz.
4. Felismeri saját magát.
5. Figyelmesen, toleránsan, mások iránt tiszteletet tanúsítva viselkedik.
6. Aktívan érdeklődik a környezet iránt, és tudatosítja magában, hogy ő is annak része.
7. Képes önállóan dönteni, a döntéseiért viseli a felelősséget.
8. Aktívan és felelősségteljesen viszonyul a tanuláshoz.
9. Betartja az együttélés szabályait, tisztában van a saját és mások jogaival, kötelességeivel.
10. Különböző megoldásokat javasol a problémák megoldására, és alkalmazkodik hozzájuk.

15. ábra: 1. sz. grafikon – 3-4 éves gyermekek kulcskompetenciáinak kiértékelése.
A diagram alatt található számok (1-5) a felmérésben résztvevő gyermekek számát tükrözik
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10. Különböző megoldásokat javasol a problémák megoldására, és alkalmazkodik hozzájuk.

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

8. Aktívan és felelősségteljesen viszonyul a tanuláshoz.

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

6. Aktívan érdeklődik a környezet iránt, és tudatosítja magában, hogy ő is annak része.
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16. ábra: 2. sz. grafikon – 5-6 éves gyermekek gyermek kulcskompetenciáinak kiértékelése. A diagram alatt található számok (1-12) a felmérésben résztvevő gyermekek számát tükrözik.

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

4. Felismeri saját magát.

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

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

1. Fejlődnek az olvasás-, a matematikatanulás előtti és műszaki képességei,
az idegen nyelvek iránti érzéke.
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17. ábra: 3. sz. grafikon – A teljes csoport (5-6 éves) kulcskompetenciáinak kiértékelése. A diagram alatt található számok (1-10) a PREDICT-ben megfigyelt területeket tükrözik.
Az Y tengelyen az egyes gyermekek eredményei láthatók.

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

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

8. Aktívan és felelősségteljesen viszonyul a tanuláshoz.

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

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

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

4. Felismeri saját magát.

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

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

1. Fejlődnek az olvasás-, a matematikatanulás előtti és műszaki képességei, az idegen nyelvek iránti érzéke.
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2.2.4 A megállapítások közlése
A megszerzett diagnosztikai adatokat tapintatosan kell közölni a nevelési folyamat minden résztvevőjével, és annak megfelelő formát kell adni. A rendszeres értékelőtevékenység
eredményeit közölni kell a szülőkkel.
Ez gyakran az óvónő, a gyermek és a szülők találkozásakor, a fogadóórákon történik. Az
eredményeket a gyermek munkáinak bemutatásával (diagnosztikai portfólió), és azoknak
a jelenségeknek a leírásával támasztjuk alá, amiket jónak látunk közölni. Ezután a szülőkkel
közösen keressük a megoldást, a megfelelő intézkedéseket. Kívánatos, hogy írásos feljegyzést készítsünk arról, hogy ki, mit fog tenni a gyermek fejlődése érdekében. Ezt a feljegyzést
ajánlatos a következő értékeléskor felhasználni, és rögzíteni az intézkedéseknek a gyermek
fejlődésére gyakorolt hatását.

A megállapítások
közlése tapintatot és
bizonyos mértékű
kommunikációs
készséget igényel.

2.2.5 Az intézkedések bevezetése
A diagnosztikai és önértékelési tevékenység alapján bevezetett intézkedések a következőket szolgálják:
a) A gyermek individuális fejlődését
Az eszköz a kulcsfontosságú kompetenciák olyan rész-összetevőinek tájékoztató jellegű megállapítására szolgál, melyeket a gyermek a korának és fejlődési lehetőségeinek arányában elsajátít, és amelyekkel nehézsége adódik. A problémás
rész-összetevők fejlesztésére az óvónő tudatosan ajánl különböző tevékenységi formákat. Az oktatás individualizálásával részletesen az azonos című kiadvány
foglalkozik (Krejčová, Kargerová, Syslová, 2015). Ebben részletes ajánlásokat találhatunk arra, hogy a pedagógiai diagnosztikából nyert információkat hogyan
használjuk a gyermekek számára „méretre szabott” oktatási kínálat tervezése során.
Hasonló információkkal szolgálnak további szakmai kiadványok is (pl. Sedláčková,
Syslová, Štěpánková, 2012).
b) A csoport fejlesztését
Ha azt vesszük észre, hogy a gyermekek többsége nem sajátítja el az egyes leírt kompetenciákat, akkor olyan fejlesztési programot kell terveznünk a csoport számára,
amely annak a problémának a célzott megoldására irányul.
(bővebben pl. Syslová, Štěpánková, 2017)
c) A problémás és speciális nevelési igényű gyermekek támogatását:
A diagnosztikai megállapításokat, ahogyan az a PREDICT eszköz ellenőrzése során
megmutatkozott, használni lehet az azon gyermekek számára készült Pedagógiai
Támogatási Terv kialakításánál, akiknél olyan problémák jelentkeztek, amelyek első
fokú támogatási intézkedéseket követelnek meg, valamint az Egyéni Oktatási Terv
kialakításánál speciális nevelési igényű gyermekek számára.

2.2.6 A PREDICT eszköz használata az óvodai önértékelésben
(a nevelés eredményeinek értékelése)
Ha a pedagógus megérti a diagnosztizáló tevékenység jelentőségét, akkor azt tudatosan
alkalmazza a gyakorlatban. Talál rá időt, hiszen nemcsak a saját, hanem a kollégái és
a gyermekek számára is hasznos. Ha a pedagógus felismeri az oktatás minősége, a gyermekek eredménye, a csoport légköre és abban a társas kapcsolatok minősége iránti saját
felelősségét, akkor a diagnosztizáló tevékenységét azzal az alapvető kérdéssel is összekapcsolja, hogy Milyen nevelő vagyok én, milyen a mi óvodánk? Az óvónő és az óvoda egésze
rendszeres önértékelő tevékenységgel elemzi pedagógiai működését.
Az óvónők ezért a nevelési folyamatban kétféle szerepet is betöltenek: az óvónőét és
a diagnosztáét. Diagnosztikai tevékenységet folytatnak, amely a gyermek megismerésére irányul, a másik pozíció pedig, amikor a diagnosztika tárgya maga a nevelő, aki
önértékelő tevékenységet folytat. Az óvónő mindkét helyzete a pedagógiai diagnosztika irányában pontosan megfelel a pedagógiai diagnosztika aktuális koncepciójának, az
etikai elveknek vagy a felhasznált eszközök követelményének. (Malach, Sikorová, 2014.,
5. old.).
PREDICT eszközünkkel kapcsolatban látnunk kell, hogy milyen eredményeket ér el az
óvoda a gyermekek nevelésében, amit elsősorban az óvodából távozó gyermekekről való

Tegye fel magának és
válaszolja meg
a kérdést: Milyen
óvónő vagyok?
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információk alapján állapítunk meg. Az óvoda pedagógiai programjának elvégzése után
a hat-, illetve hét éves gyermekeknek lehetőségeiktől függően olyan fejlettségi fokkal kellene rendelkezniük, és úgy kellene viselkedniük, ahogy az a kritériumokban le van írva
(módosított várható végeredmények).
Ha az nincs így, főleg, ha a megállapított problémák több gyermeknél is fennállnak, az
óvodának el kellene gondolkodnia, hogy a formális kurrikulum (a tervezett óvodai vagy
csoport nevelési program) tudatos és átgondolt volt-e, hogy nem kell-e kiegészíteni vagy
megváltoztatni, esetleg hol kell módosítani a gyermekekkel való foglalkozást (a nap megszervezése, munkamódszerek, motiváló környezet, az együttélés szabályai stb.).

3. Kommunikáció a családdal
A családnak a nevelési folyamatba való bekapcsolása és nyílt partneri kapcsolat létrehozása a család és az óvónők között pozitívan hat a gyermek fejlődésére. Azért jelenik
meg ennek a két „intézménynek“ az együttműködése a jogszabályokban is.
A szülőkkel való egyenrangú kapcsolat felvételét az óvodának kell kezdeményeznie,
amely az óvoda pedagógiai programjában lefekteti a szülőkkel való sikeres kapcsolattartás elveit. A partneri kapcsolat kialakítása képlékeny, élő folyamat, ami a nevelők oldalán
nagyfokú lelkesedést és annak szükségességéről való erős meggyőződést követel meg
(Syslová et al., 2016., 45. old.).
A magyar jogszabályok szerint: „(1) Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan
nyomon követi és írásban rögzíti. Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.”4

Az óvoda és család
együttműködése
a jogszabályokban is
szerepel.

Az óvoda és család
közötti kapcsolat nem
jön létre magától,
folyamatosan kell
kialakítani.

18. ábra: Az egyik óvodás gyermek szülője így képzeli el az óvoda és a szülők közötti együttműködést.

3.1 Az első találkozás a szülőkkel
A szülőkkel való első találkozás általában a gyermek óvodába iratkozásakor valósul
meg. A szülőnek kezdettől fogva éreznie kell, hogy az óvodában szívesen fogadják. Már
az első találkozás alkalmával meg lehet ismertetni a szülőket a PREDICT eszközzel, és át
lehet nekik adni a Kézikönyv a szülők számára c. kiadványt is.
A nyílt partneri viszony kialakításának feltétele az óvónő és az óvodavezető jó kommunikációs képessége. A pedagógusok (vezető, óvónők), akik képesek jól kommunikálni, helyesen tudják bemutatni a nevelés céljait, tapintatosan informálják a szülőket az elért
haladásról, a gyermek esetleges problémáiról, és így a gyermek családjában bizalmat keltenek.
A verbális kommunikáció alapjai közé tartozik az érthetőség, világos megfogalmazás,
rövidség, helyes beszédtempó, ritmus, hanglejtés stb. (Syslová et al., 2016., 56. old.)

A családdal való
kapcsolattartáshoz az
óvónőknek jó
kommunikációs
képességre van
szükségük.
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20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról, 63. §

A szakirodalomban további ajánlásokat találhatunk arra vonatkozóan, hogy milyen elveket tartsunk be a családdal való kommunikációban, hogy az mindkét fél számára a lehető legtermészetesebb és mindkét fél számára kellemes legyen (Koťátková, 2014.;
Sedláčková et al., 2012.; Syslová et al., 2016.; Šprachtová, 2008.). Az egyik legfontosabb
szabály, hogy legyünk empatikusak. Ez azt jelenti, hogy bele tudjunk helyezkedni a másik
helyzetébe, meg tudjuk érteni annak körülményeit, komplex, és részleges megfigyelés
alapján annak verbális és nonverbális kifejezőeszközei alapján. Ha éreztetjük a szülővel,
hogy észleljük pillanatnyi érzelmi állapotát, nyíltabb kommunikációt lehet vele folytatni.
Az empátián kívül a szülőkkel való kommunikáció fontos részét képezi az akceptálás
és az autenticitás. A szülők akceptálása azt jelenti, hogy fogadjuk el őket olyanoknak,
amilyenek, megértésünket fejezzük ki a szükségleteik iránt, előítéletek nélkül tiszteletben
tartjuk őket. A szülőket a pedagógus akkor tudja teljes mértékben elfogadni, ha saját
maga is belsőleg kiegyensúlyozott. A kommunikátor autenticitása a természetesség, hitelesség és őszinteség fogalmakkal határozható meg. Az autenticitás mértéke a pedagógus személyes érettségének a mértékétől függ, és a belső viszonyától saját magához. Az
autentikus pedagógus a szülőkkel való kapcsolatában semmit sem színlel, emberségesen
viselkedik, természetesen és az adott körülményeknek megfelelően, nem kényszeríti saját
magát olyan szerepbe, amelyben másnak mutatkozna. Az autentikus – megismerhető –
pedagógust a szülők jobban megértik, és ezért is közérthetőbben kommunikálnak vele
(Syslová et al., 2016., 55. old.).
Miután felvették a gyermeket az óvodába, az óvoda rendszerint adaptációs (beszoktató) programot ajánl. Már sok óvodában természetes, hogy a szülő, vagy olyan személy,
aki közel áll hozzá, kezdetben a gyermekkel marad az óvodában. Ez leggyakrabban az
anya, de már apukák is, esetleg nagyszülők is előfordulnak. Segítenek a gyermeknek
abban, hogy életük első megpróbáltatását, a családtól való elszakadást könnyebben vészeljék át (Šprachtová, 2008.).
A beszoktatás segít a gyermeknek, de jó tapasztalat a szülőnek is, vagyis a szülőben és
a gyermekben is biztonságérzetet kelt. A szülők láthatják, és meggyőződhetnek arról, hogyan
bánnak a gyermekeikkel, milyen tevékenységet kínálnak nekik, hogyan játszanak és kommunikálnak egymással, milyen szabályok érvényesek a csoportban. A szülők és az óvónők
megismerik egymást, más gyermekekkel és azok szüleivel is megismerkednek a csoportban.
A gyermek még az óvodába lépés előtt két találkozáson vesz részt – az egyik csoportos,
a másik egyéni. Az első, csoportos találkozón a szülőket tájékoztatják az óvoda működéséről, a napirendről, a gyermekek öltözékéről, amire az óvodában szükségük lesz.
Az egyéni találkozó már júniusban vagy szeptember elején megtörténhet. Jó, ha a szülővel vagy szülőkkel a csoportban dolgozó mindkét óvónő találkozik. A beszélgetést ajánlott
egy előre elkészített nyomtatványba rögzíteni. Erre a találkozóra a szülők felkészülhetnek,
mivel már a beiratkozáskor megkapták a Kézikönyv szülőknek kiadványt, hogy megismerkedhessenek vele.
Az első találkozáskor az előkészített adatlapra az óvónők felvezetik a gyermek egészségi állapotát, jellemzőit, önállósága mértékét, étkezési szokásait, pihenésigényét, higiéniai
szokásait, a felnőttekkel és kortársaival való kapcsolatát, a gyermek készségeit, érdeklődési
körét, kiejtését, és további olyan információkat, amelyeket a szülők fontosnak tartanak
közölni. Ezzel egyidőben elmagyarázzák a szülőknek, hogy miért szükséges felvenni ezt az
adatlapot, hogy ezek az információk segítik az óvónőket a gyermek fejlesztésében, hogy
melyik módszert válasszák a gyermek fejlesztéséhez. Biztosítják a szülőket afelől, hogy az
adatokat bizalmasan kezelik. Megismertetik a szülőket a csoport nevelési folyamatában
való részvétel lehetőségével, az óvodai eseményeken, a fogadóórákon, valamint a szülők
és pedagógusok más alternatív együttműködésében való részvétel lehetőségével.

Az adaptációs program
nemcsak
a gyermekeknek,
hanem a szülőknek is
segít.

Példa a szülőkkel való
első találkozásra az
óvodában.

3.2 Fogadóórák
A nevelési év során a szülőknek ún. konzultációs vagy fogadóórákat tartanak. A gyermekről való beszélgetésben a szülők fontos információkat kapnak arról, hogy mire képes
a gyermekük, milyen kulcsfontosságú kompetenciákat sajátított már el, és melyek azok,
amik még fejlesztésre szorulnak. Az óvónő a beszélgetés során további információkat
szerez a gyermekről, annak kedvteléseiről, családi körben való viselkedéséről, esetleg

A fogadóórák
hozzájárulnak
a gyermek
hatékonyabb
fejlesztéséhez.
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óvodán kívüli tevékenységéről. Ezt követően közösen tudják majd megtervezni, hogy melyik készségek fejlesztését kell támogatni.
A fogadóórákat külön helyiségben kell tartani, illetve kellemes atmoszférát kell kialakítani. A fogadóórák megtartására az Óvodapedagógus szakmai kvalitásainak keretei
publikáció oktatóvideókkal kiegészített elektronikus formájában (Chaloupková, Syslová,
2015.)5 találhatnak jó példákat.
Ahogy azt említettük, a magyar jogszabályok szerint: „(1) Az óvoda az óvodás gyermekek
fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban rögzíti. Az óvodás gyermek fejlődéséről
a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.”6
A szülőkkel való konzultációra ajánlott a gyermekkel kapcsolatos anyagok előkészítése.
Azok általában a gyermek portfóliójának a tartalmából kerülnek ki. Egyrészt érdemes
megismertetni a szülőket a diagnosztikai tevékenység során készített adatlappal, de fotókat, megfigyelések feljegyzéseit, munkalapokat, rajzokat is mutathatunk. Mindezen tárgyak, termékek alátámasztják az óvónő verbális információit.
Abban az esetben, ha a gyermek fejlődésében erősebb anomáliák vannak, ezek az
anyagok segítenek a szülőknek megérteni, esetleg bizonyítani számukra, hogy szükség
lenne valamilyen tanácsadót felkeresni. Például a gyermek hiperaktivitásáról, szem- vagy
beszédhibájáról, halláscsökkenéséről, esetleg iskolaéretlenségéről van szó stb.

A szülőkkel való
konzultáción ajánlatos
használni a portfóliót,
mint az óvónő
állításait alátámasztó
bizonyítékot.

3.3 Mielőtt a gyermek iskolába megy
Az iskolakezdés előtti utolsó óvodai évben további feladattal bővül a szülőkkel való kommunikáció.
Magyarországon – a törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles
az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A gyermek
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb
az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői
bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az
iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor
előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.7
A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges
fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg.8
Az óvoda–iskola átmenet sikerességét támogatja a jogszabály rugalmassága,
vagyis a lehetőség, hogy amennyiben az óvodapedagógusok és/vagy szakértői bizottság
úgy ítélik meg: a gyermek érdeke azt szolgálja, hogy további óvodai nevelésben részesüljön, erre lehetőség van, ám a döntést szakember kezébe helyezi a jogalkotó.
Fontos a szülőket rögtön az utolsó óvodai év elején megismertetni a gyermekükre
váró változásokkal. Ahogy fent leírtuk, az óvoda jelentős szerepet játszhat abban, hogy
átfogóan harmonizálja a fejlődést és a minimumra csökkentse az iskolakezdéssel járó
problémákat (Havrdová et al., 2016.).
Az iskolára való felkészültség azt jelenti, hogy a pszichológusok által leírt (Langmeier
és Krejčířová, 2006.; Šulová, 2005.; Vágnerová, 2008.) alapkészségek (testi, pszichikai,
szocioemocionális és munkaalkalmasság) területén a gyermek bizonyos érettséget ér
el. Ha a gyermeknél a kulcsfontosságú kompetenciák jól fejlettek (amit a PREDICT eszköz segítségével dokumentálunk a gyermek óvodás évei alatt), az egyben az iskolaérettség elérését is jelenti. Ennek ellenére nem árt még egyszer ellenőrizni valamilyen
eszközzel (munkalap, tesztek) főleg a kognitív ismereteket, hogy diagnosztizálhassuk
az iskolaérettséget (pl. Bednářová és Šmardová, 2010. vagy Sindelárová, 2016.).

Az iskolába lépést
megelőző óvodai
időszak sajátos
feladatot ad
a gyermekek
családjának.
Nyílt kommunikációval
segíthetünk
a családnak és
a gyermeknek is.

5
6

7
8
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https://munispace.muni.cz/book?id=551
20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról, 63. §
2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 45. § (1)–(2)
20/2012. (VIII. 31.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 21. §

Egyes országokban az iskolaérettség és felkészültség megítélésére a diagnosztika más
formáit is használják. Például Szlovákiában a 2016 szeptemberétől érvényes Állami Oktatási Program alapján használják, mint nemnormatív diagnosztikai eszközt, az ún.
értékelő kérdéseket (3. sz. melléklet), amelyek lefedik az egyes oktatási területeket.
Magyarországon az iskolaérettség diagnosztikája az egyes óvodák kompetenciájába tartozik és minden óvoda saját önálló anyagot alakít ki a gyermek értékeléséhez, ami lehet
például kérdőív formájú (példaként szolgálhat a 4. sz. mellékletben bemutatott kérdőív).
A további konzultációkon fontos a szülőket megismertetni az iskolaérettség diagnosztikájának eredményeivel (esetleg a kompetenciák terén elért haladással és fejlődéssel) és megbeszélni a további teendőket. A szülők számára sokkal jobb, ha
a teszteket is láthatják, például a kitöltött munkalapokat vagy a teszteredményeknek
„fa-formában” történő ábrázolását, ahogy az Sindelárovánál szerepel (2016.) 3. sz. kép.
A képen jól látható, hogy a gyermek nem minden készsége elfogadható szintű. Az óvónőnek tehát a szülőkkel együtt a hetedik területre kell összpontosítania, ahol a legnagyobbak a hiányosságok. Ahogyan minden gyermek egyéniség, olyan egyediek
a teszteredmények is. Minden gyermeknek más területen van problémája, és ritkán fordul elő, hogy minden téren elmaradott legyen, amint a 3. sz. ábrán látható. Az iskolaérettség diagnosztikai eredményei alapján a pedagógusnak speciális feladatokat kell
készítenie a gyermek számára, hogy a kevésbé fejlett területek is fejlődhessenek.9
Jó, ha minden gyermeknek van egy olyan dossziéja, amelybe az óvónő az ő egyéni
szükségleteinek megfelelő feladatokat, munkalapokat tud előkészíteni. Így a gyermek a meghatározott előírások szerint maga választja meg, hogy mikor végzi el a feladatokat. Egyúttal fejlődik önállósága, felelősségtudata (perszonális kompetenciák) is.
Az óvónő a nevelés folyamatában folyamatosan ellenőrzi, hogyan halad előre a gyermek,
és fokozatosan növeli a feladatok nehézségi fokát, vagy átmegy egy másik fejlesztendő
területre. Segíti az együttműködést, ha a szülők is lehetőséget kapnak ennek követésére
(azaz bemehetnek a csoportszobába és megnézhetik a gyermekük dossziéját).
A további konzultációkon az óvónő a szülőkkel, esetleg a gyermekkel együtt értékeli az iskolaérettség területein, de a kompetenciákban való hiányosságok pótlásában elért eredményeket is. A gyermek közös támogatása a leghatásosabb motiváció az iskolába lépéshez.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A szülőknek tudniuk
kell, hogy milyen
mértékben iskolaérett
a gyermekük.

Fontos, hogy
a diagnosztikai
megállapításokat
felhasználjuk az egyéni
nevelési tevékenységek
kínálatában.

Vizuális észlelés 3,17
Akusztikus észlelés 6,18
Pontos látás 1, 2, 3
Pontos hallás 4, 5, 6
A látottak megjegyzése 9, 10
A hallottak megjegyzése 11, 12
Vizuális, akusztikus és tapintási észlelések összekötése 7, 8
Az egymásutániság elvének megértése és elsajátítása 11/a, 12/a, 13, 14
Szájmozgás koordinálása beszéd közben 15
Szem-kéz koordináció 16
Saját testének térbeli érzékelése 19

19. ábra: „Tanulási zavarok elkerülése” teszt eredményei (Šindelarová, 2016.)
9

A teszteredményekkel való munka részletesebb leírása Az iskola előtti fejlesztés eredményeinek leírása c. publikációban
olvasható (Sedláčková et al., 2012.).
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Az óvodából az általános iskolába történő átmenet során a szülők gyakran aggodalmaskodnak, félnek az ismeretlentől. Minden szülő minél jobb oktatást szeretne biztosítani a gyermeke számára, viszont az állami iskolák, magániskolák, alternatív irányzatok
és innovációk mai oktatási ajánlataiban nem tud tájékozódni. Kétségei vannak afelől,
hogy megfelelő iskolát választott-e ki gyermeke számára, aggódik amiatt, hogy hogyan
fogja viselni gyermeke az iskolai terhelést. Ebben a szülők számára nem könnyű időszakban jelentős mértékben segíthet az óvoda, és természetesen a környező általános iskola
is. Milyen módon?
A segítség alapja a gyermek iskolára való felkészültségének megfelelő minőségű
elbírálása, amely az óvodapedagógusok komplex diagnosztikai tevékenységének az
eredménye a gyermek óvodába járásának az ideje alatt.
Az általános iskolába történő zavarmentes átmenet érdekében az óvodák egész sor folyamatos és egyszeri tevékenységet végeznek, amelyekkel segítenek a gyermekeknek és
a szülőknek az iskolai környezet és a jövőbeni tanító jobb megismerésében. A gyermekek
számára például iskolalátogatást szerveznek, közös tevékenységeket az óvodával
és az iskolával, vagy az elsősökkel foglalkozó tanítók óvodai látogatását.
Ezenkívül az óvodák lehetővé teszik, hogy a szülők találkozzanak a környező általános iskolák képviselőivel, pszichológusokkal stb. Így eloszlathatják a szülők gyakori
aggályait az általános iskolába való átmenettel kapcsolatban, amikor a következő jellegű
kérdéseket teszik fel: Milyen lesz a gyermekek összetétele az első osztályban?, Hogyan fogja
tudni a gyermeke az oktatási rendszer által adott nyomást elviselni?, Képesek leszünk az általános iskolai kötelességek által adott terheléssel megbirkózni (pl. házi feladatok)? stb.
Ahogyan ez már korábban elhangzott, az óvodai és általános iskolai pedagógusok sok
mindent megtesznek a sikeres átmenet érdekében. Egy forrás viszont kihasználatlan
marad, mégpedig a diagnosztikai portfólió. Ezt az óvoda befejeztével átadják a szülőknek. A portfólió sokszínűségét általában nem használják ki a következő nevelési szinten.
Miközben a gyermek óvodai portfóliója nagy segítség lehet az elsősökkel foglalkozó tanítók számára, nemcsak az első osztályba való beiratkozás során, hanem a tanév elején is.
Mindkét esetben az elsősökkel foglalkozó tanítók eszközként használhatják fel a gyermekkel történő kommunikációs kapcsolat megteremtéséhez, elsősorban mint a diagnosztikai információk forrását, amennyiben a szülők a portfóliót a tanító számára
felajánlják. A portfóliót sajnos ilyen módon nem használják, azokban az általános iskolákban sem, amelyeknél az óvoda az iskola részét képezi.
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4. Az óvodapedagógus diagnosztizáló
tevékenysége a gyakorlatban – példák a jó
gyakorlatra
Az előző fejezetekben néhányszor megemlítettük, hogy a gyermekdiagnosztika egy
hosszan tartó folyamat, amelyet egyeztetni kell az összes érintettel, mindenekelőtt a szülőkkel. A következő bevált 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 jellemzőit.
Az óvoda és pedagógiai program leírása a kézikönyv bevezetőjében található.

4.1 Logopédiai problémák megoldása
Az óvodai csoportot huszonnyolc, 3–7 éves korú gyermek látogatja. A legnagyobb lét- Bevált gyakorlat.
számú csoportot tizenkettő, iskolakezdés előtt álló és két, óvodában 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 fiatalabb és gyengébb
társaikat, és tanulnak az idősebbektől és a tapasztaltabbaktól.
A csoportban elvégzett gyermekdiagnosztika eredményei arra
Diagnosztikai
megállapítás.
mutattak rá, hogy folyamatosan romlik az iskolakezdés előtt álló
gyermekek beszédtechnikája, növekszik a közömbösség, az igénytelenség és a szülők érdektelensége, hogy időben kezeljék gyermekük beszédhibáit. Ez arra késztette az óvónőket és az óvoda
vezetőségét, hogy kidolgozzanak egy projektet, amelyre támogatást
kaptak a cseh Iskolaügyi, Ifjúsági és Testnevelési Minisztérium által
meghirdetett „Logopédiai megelőzés támogatása az iskolakezdés
előtti nevelésben” c. fejlesztési programból a 2013., 2014., és 2015.
évekre. Az anyagi támogatásból színvonalas segédeszközöket, szakirodalmat, oktatási programot és technikát vásároltak. Az óvodapedagógus oktatására nem kellett anyagiakat ráfordítani, mivel az
egyik óvónő már az előző években részt vett a „Pedagógustovábbképzés” program egyik szakoktatásán.
Együttműködés
Az óvoda együttműködést kötött a Speciális Pedagógia Centrum
a logopédussal.
logopédusával, aki egyben az óvoda szupervizora is, és módszertanilag vezeti és segíti az óvónőket a logopédiai megelőzés megter- 20. ábra: Óvodások látogatása
vezésében. Az óvónők és a logopédus közösen kiválasztották az általános iskolában.
azokat a gyermekeket, akiknél beszédhibát vagy kommunikációs zavarokat észleltek, megszerezték a szülők (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 eredSzülők
tájékoztatása.
ményeit, amelyben a logopédus a beszédképességi szintet értékelte, és ajánlásokat tett a javulás eléréséhez. Ezzel egyidejűleg az 21. ábra: Logopédus látogaóvónőknek az az ötlete támadt, hogy a probléma talán csopor- tása az óvodában
tosan is megoldható lenne, ha a szülők részére – és aktív részvételükkel, hozzászólásaik meghallgatásával – az óvodában 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 átadásával szólították meg, a többi szülőt és érdeklődőt pedig az öltözőben található faliújságon
elhelyezett szórólapokon értesítették az előadásokról.
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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 problémamegoldás első fázisának legnagyobb
haszna az volt, hogy az adott intézkedés a szülők számára elfogadhatóvá és érthetővé
vált. A szülők az óvodában rájöttek, hogy gyermekük beszédhibája nem megoldhatatlan probléma, és nemcsak az ő gyermekük küzd ilyen nehézségekkel. 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 – elmélyült bennük a bizalom az óvónők iránt.
A legnagyobb gond az volt, hogy néhány szülő nem egyezett bele gyermeke kivizsgálásába, és a logopédus segítségére szoruló gyermekek szülei néhány esetben nem jöttek el az előadásokra. Nagyon fontos, hogy az előadásokat szakember tartsa meg, aki fel
tudja kelteni a hallgatók érdeklődését, és gyorsan és szakavatottan tud válaszolni a szülők
által feltett konkrét 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 óvónők úgy döntöttek, hogy külön-külön
is találkoznak a szülőkkel. Kiválasztották azokat a szülőket, akik nem tartották be a javulást megcélzó ajánlásokat, megtervezték az egyes találkozásokat, és minden gyermek
esetében 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 logopédustól begyűjtötte a szükséges dokumentációt, a fejlesztést támogató ajánlásokat, a gyermek diagnosztikai kártyáját, amelybe minden előrehaladást és az óvodában érvényesített
logopédiai megelőzési lépést feljegyeztek. Nem mellőzte a konzultáció okainak és a problémamegoldás lehetőségeinek magyarázatát sem.
Az egyes találkozókra olyan teremben került sor, ahol nem volt semmi zavaró tényező.
A találkozásnál az óvónő először üdvözölte a szülőket. A bevezető mondatokban a probléma megoldására helyezte a hangsúlyt, kiemelve a gyermek érdekeit. A beszélgetést
végig nyugodt hangon vezette le, a szülőknek nyílt kérdéseket tett fel, amelyek a logopédiai ajánlások betartásának mikéntjére, valamint az elért és észlelt javulásokra 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 pedagógiai
diagnosztikáját, amelyet az óvoda pedagógusai vezetnek. Az óvónő egész idő alatt arra
törekedett, hogy a beszélgetés 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 környéken. 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 tudatosítsák a közeljövőben megteendő lépéseket.
Az individuális találkozók legnagyobb előnye az volt, hogy az óvoda nyújtotta biztonságos, nyugodt és ismert környezetben került rá sor. A szülők látták az óvodapedagógus
problémamegoldó igyekezetét, és szembesültek a valósággal. A nehézségeket leginkább az okozta, hogy néhány szülő megpróbálta megkérdőjelezni a probléma jelentőségét, igyekeztek kitérni a megoldások elől. Végeredményben viszont minden szülő
elfogadta azt a tényt, hogy gyermeke beszédhibákkal küzd, és legalább részben elkezdtek
foglalkozni az adott helyzettel.

A bevezetett
intézkedések
eredményei.

Kockázatok.

Egyéni konzultáció
a szülőkkel.

A konzultáció menete.

Az egyéni találkozások
haszna és kockázatai.

38

4.2 Problémamegoldás a szociális készségek területén
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 kívánságát kielégítve egy csoportba
helyezik el őket, így a csoport összetétele bizonyos mértékben heterogénné vált. A csoportszobában praktikus bútorok, megfelelő játékok és segédeszközök állnak a gyermekek
rendelkezésére, 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 lefolytatott beszélgetéskor egyszavas válaszokat ad, főleg igennel vagy nemmel 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 öltözködik és étkezik, nem válogatós, általában a tízórait és az ebédet is jó étvággyal 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 szülőkkel, amelyen
az édesanya jelent meg. Először ismertette a gyermek kialakult készségeit (kézügyességét, fejlett testmozgását, önállóságát az öltözködésben és az étkezésben). Ezután
felvázolta azokat a területeket, ahol a gyermeknek segítségre lenne szüksége: a higiéniai szokások kialakítását és interperszonális – vele egyidős gyermekhez és a felnőttekhez való – viszonyai javítását. A beszélgetés közben az anya visszautasította ezeket
a tényeket, 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 próbálta meggyőzni az anyát,
de felajánlotta neki, hogy látogasson el az óvodába, vegyen részt a csoportfoglalkozásokon, ahol megfigyelheti gyermeke 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
megfigyelése közben észleltek, hogy ezt a későbbieken fel tudják használni a szülőkkel
való beszélgetések során.
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 elvállaltak, de a többi felnőttől elhatárolódnak. Csak egymással kommunikálnak, önszántukból nem lépnek kapcsolatba a pedagógusokkal 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
kereste a kapcsolatot a vele egykorúakkal. Az óvodavezető felhívta erre a szülők figyelmét, és egy alkalmas pillanatban, amikor közvetlen közelükben nem volt más szülő,
rövid beszélgetést kezdeményezett velük.
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 gyermekkel, de
ez sem vezet eredményre, a gyermek nem használja ki ezt a lehetőséget sem. A párbeszéd (az óvónővel vagy az óvodavezetővel) is sikertelen, a gyermek vagy egyszavas válaszokat ad, vagy meg sem szólal.
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November végén mindkét szülő részt vesz a fogadóórán. Az óvodavezető kellemes légkört alakít ki, itallal kínálja a szülőket. A konzultációhoz a portfóliót használja. Először kihangsúlyozza a gyermek azon képességeit, amelyekben jeleskedik – finommotorika,
grafomotorika, látási észlelés, előszámtani 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 támogatást szolgálják 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 hitelesebbé 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 megmutatja a szülőknek
a gyermek portfólióját, és a gyermek munkáin keresztül rávilágít arra, hogy a foglalkozások közben a gyermek mindenben követi az óvónő utasításait, önállóan dolgozik, fogékony, és felfogja a tevékenység értelmét, amelyet általában sikeresen be is fejez, de
csak akkor, ha ez nem igényel tőle verbális megnyilvánulást. Az óvodavezető csak a megfigyeléseken alapuló feljegyzéseket használja, és a szülőknek konkrét példán szemlélteti
a gyermek viselkedését.
Az óvodavezető újra felajánlja a szülőknek a játékokon és foglalkozásokon 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. A beszédkészség fejlesztése és a nyelvfejlődés szempontjából az óvodavezető azt javasolja a szülőknek, hogy beszélgessenek a családban, olvassanak 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 fejlődésében 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 elmagyarázza 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 szülők ezt a lehetőséget sem fogadják
el. Az óvónő a konzultáció végén biztosítja a szülőket, hogy maximálisan támogatja őket
gyermekük megfelelő fejlődése elérésében. A nevelési szaktanácsadó kérdését pedig újra
végiggondolhatják – a szülők döntik el, mennyire hasznos és célravezető egy ilyen látogatás gyermekük fejlődése szempontjából.
Március elején az édesanya jön a gyermekért. A gyermek a kertben játszik, miközben
az anya beszélgetést kezdeményez az óvodavezetővel. Az adott pillanatban más gyermek
már nincs a kertben, ezért biztosított a beszélgetés intimitása. Az anya közli az óvodavezetővel, hogy meghozta a döntést, és szaktanácsadóhoz fordul. Közben bevallja, hogy
a családban bonyolult viszonyok uralkodnak, amit elsősorban édesanyja lányához és unokájához való negatív hozzáállása okoz. Beszéd közben érzelmileg kiegyensúlyozatlan, elsírja magát. Az óvodavezető méltatja döntését, miszerint segítségért szaktanácsadóhoz
fordul, és ismételten felajánlja támogatását. Megegyezik az anyával, hogy a szaktanácsadó részére kidolgoz egy kérdőívet, amelynek tartalmáról tájékoztatja az anyát, aki mindent megért és elfogad.
A következő két konzultációs óra a nevelési-pszichológiai szaktanácsadó részére kidolgozott dokumentáció előkészítésével telik. Közben az óvodapedagógusok testreszabott
nevelési tervet is kidolgoznak. A gyermek pedagógiai-pszichológiai szakvizsgálatának
eredményéből kiderül, hogy a gyermek ingerhiányos családi környezetben él. A szülők pozitívan fogadják a gyermek (kialakult) képességeinek dicsérő értékelését, és egyre
nyitottabbak a pedagógusok fejlődést támogató ajánlásai felé.
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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 nógatására teszi ezt meg. Ezután a feljegyzésekre hagyatkozva
a következőket közli a szülőkkel: A gyermek igyekszik kapcsolatot teremteni a többi vele
egykorú gyermekkel, de ez nem kis nehézségekkel jár. A kapcsolatfelvétel nem verbálisan
történik, inkább lökdösi és húzogatja őket. A többi gyermek általában 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 kapcsolatteremetési igyekezete abban nyilvánul meg, hogy homokváraikat lerombolja. Az óvónő elmondja, milyen módszereket alkalmaz hasonló esetben a csoportban, és elmagyarázza a szülőknek, hogyan
avatkozzanak be az általuk leírt helyzetekbe a viselkedés-korrigálás sikere érdekében.
Az adott helyzetre azonnal kell válaszolni.
November végére a gyermek higiéniai szokásainak fejlettségében jelentős 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 óvónővel sem lép, akivel általában szintén csak egyszavas kommunikációra hagyatkozik. Az
óvónő azt javasolja a szülőknek, hogy beszélgessenek minél többet a gyermekkel az
együtt átélt élményeikről, olvassanak fel neki, játsszanak 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. Továbbra is igyekszik kapcsolatot teremteni a többi gyermekkel, de eközben szavakat nemigen használ. Megelégedik azzal, hogy részt vesz a közös foglalkozásokon 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
szólít meg senkit, de az óvónők kérdéseire már több szóban válaszol. Kezd felismerhetővé 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 fordul. A továbbiakban a gyermek aktuális igényeinek
megfelelően és fejlődése előmozdítását szem előtt tartva folytatják majd az együttműködést.
A szülők és az óvodavezető/óvónő együttműködése jónak minősíthető. 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 hogyan 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 hozzák,
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 célszerű 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 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 nevelési szaktanácsadó meglátogatásával
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kapcsolatban. Nagyon fontos a nyíltság és türelem – ha szükséges, az egyes folyamatokat többször is el kell magyarázni a szülőknek. Legyenek tudatában, hogy a javasolt intézkedést átgondolhatják, és ha kérdéseik vannak, bármikor feltehetik. Legyenek
meggyőződve arról, hogy az ajánlások gyermekük megfelelő fejlődését szolgálják, de
ne legyen kényszerérzetük, álljon rendelkezésükre elég gondolkodási idő. Az óvodavezető/óvónő megértő magatartása a szülőkben bizalmat kelt, ezért szívesebben és
készségesebben vesznek majd részt gyermekük fejlődési nehézségeinek megoldásában.

ÖSSZEFOGLALÓ
A gyermek megismerése az óvodapedagógus kiemelt szakmai feladata, ami összefügg
az óvodai nevelés-fejlesztés egyénre szabásával. Útmutatónk azt a célt tűzte ki, hogy
ebben a nehéz feladatban segítségére legyen az óvónőknek. Azok a diagnosztikai módszerek, amelyeket az óvónő a gyermekek megismeréséhez használ, olyan adatokat nyújtanak, amelyek kölcsönösen kiegészítik, erősítik egymást, és teljes képet adnak
a megfigyelt gyermekről vagy a diagnosztikai tevékenységről.
A diagnosztika a pedagógus számára nemcsak a gyermekkel való munka kiindulópontja, hanem az egyénre szabott tervezés alapja is. Informálja őt az egyes gyermek
fejlesztési eredményeiről, megmutatja, hogy a választott módszer vagy tevékenység bevált-e az adott gyermeknél. Az alapján választja meg a nevelési stratégiát, előkészíti a kellő
nevelési környezetet (hogy az elfogadó, kezdeményező, biztonságos és örömteli legyen).
Az értékelés részeként értelmezett diagnosztika az óvoda számára a megkezdett úton
való továbbhaladásnak, vagy ellenkezőleg, annak a jele, hogy változásokra van szükség.
A jól végzett diagnosztizáló tevékenység a gyermek számára is előnyös. Ha az óvónő
minden gyermekhez annak egyéni sajátosságai ismeretében, egyéniségét tiszteletben
tartva közelít, ha olyan célból folytat vele dialógust, hogy jobban megismerje, az olyan természetes, autentikus megnyilvánulásnak nyit utat, amiben a gyermeknek lehetősége van
az önálló felfedezésre, önmaga kipróbálására, tévedésekre, másságának vállalására, önmaga lehet, képes a kommunikációra, együttműködésre, problémamegoldásra, képes
döntéseket hozni, a döntéseiért felelősséget vállalni, és részt vesz a saját nevelésében.
A kulcsfontosságú kompetenciák fejlődésének követését, ami napjaink iskola előtti
nevelésében az óvoda fő feladata, segítheti az újonnan létrehozott diagnosztikai eszköz, a PREDICT mint a nemzetközi Good Start to School (2015-1-CZ01-KA201-013947)
projekt egyik eredménye. Ez az eszköz a gyermek portfóliójával együtt a szülők és az
óvoda jobb kommunikációját eredményezheti, és hozzájárul a gyermek hatékonyabb fejlesztéséhez.
A PREDICT eszköz és más iskolaérettséget vizsgáló diagnosztizáló eszközök alkalmazása
segítségére lehet a gyermeknek az oktatás-nevelés magasabb szintjébe való problémamentes átlépésben, és jobb eredmények, és ezzel együtt a lehető legmagasabb fokú személyes elégedettségének az elérésében is.

42

IRODALOMJEGYZÉK
Bednářová, J., Šmardová, V.: Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Computer Press,
2008.
Bednářová, J., Šmardová, V.: Školní zralost. Brno: Computer Press, 2010.
Havlínová, M., Vencálková, E. (eds.): Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha: Portál, 2008.
Havrdová, E., Syslová, Z., Hutchings, J., Williams, E., Williams, M., Gruffud, G.: Příklady dobré
praxe k inkluzi předškolního vzdělávání v České republice, Anglii, Slovensku a ve Walesu.
Praha: Tomos, a.s., 2016.
Kasáčová, B.: Učiteľ. Profesia a príprava. Banská Bystrica: PF UMB, 2002.
Kasáčová, B.: Profesijná reflexia a autodiagnostika učiteľa. In Malach, J., Sikorová,
Z. (eds.). Pedagogická diagnostika a profese učitele. (s. 9–20). Ostrava: Ostravská univerzita, 2014, s. 9–20. 2014.
Koťátková, S.: Dítě a mateřská škola: co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet.
Praha: Grada, 2014.
Kratochvílová, J.: Jak vést portfolio s dětmi v mateřské škole? Dostupné z http://www.vysedu.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=600139&p1=1052&id_ktg=1236 (2014)
Krejčová, V., Kargerová, J., Syslová, Z.: Individualizace předškolního vzdělávání. Praha:
Portál, 2015.
Langmeier, J., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, 2006.
Malach, J., Sikorová, Z. (eds.): Pedagogická diagnostika a profese učitele. Ostrava: Ostravská
univerzita, 2014.
Mertin, V.: Pedagogicko psychologická diagnostika v činnosti učitelky mateřské školy. Vedení
mateřské školy. (odd. D 2.1). Praha: Raabe, 1997.
Sedláčková, H., Syslová, Z., Štěpánková, L.: Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání.
Praha: Wolters Kluwer, 2012.
Sindelarová, B.: Předcházíme poruchám učení. Praha: Portál, 2016.
Smolíková, K., a kol.: Pedagogické hodnocení v pojetí RVP. Praha: VÚP, 2007.
Syslová, Z., Chaloupková, L.: Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy. Výuková
videa. Brno: Masarykova univerzita, 2015.
Syslová, Z., a kol.: Mateřská škola jako učící se organizace. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
Syslová, Z., Štěpánková, L.: Projektování v mateřské škole. Brno: Masarykova univerzita,
2017.
Šprachtová, L.: Rodina a mateřská škola. In Syslová, Z. (ed.): Školní vzdělávací programy
a evaluace v mateřské škole [CD ROM]. 3. aktualizace. Praha: Verlag Dashöfer, 2008.
Šulová, L.: Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum, 2005.
Uždil, J.: Čáry, klikyháky, paňáci a auta. Výtvarný projev a psychický vývoj dítěte. Praha: Portál,
2002.
Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Praha: Karolinum, 2008.
Zelinková, O.: Pedagogická diagnostika. In Průcha, J. (ed.). Pedagogická encyklopedie
(s. 717–722). Praha: Portál, 2009.

43

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE
1. sz. melléklet – Kérdőív az óvodába lépő gyermek adatairól
2. sz. melléklet – Kérdőív az anamnézishez
3. sz. melléklet – Az iskolaérettség diagnózisának értékelése a Szlovák Köztársaságban
4. sz. melléklet – Módszertani útmutató óvodapedagógusok részére
5. sz. melléklet – A szülőkkel való konzultációs találkozó jegyzőkönyvének lehetséges
formája (1)
6. sz. melléklet – A szülőkkel való konzultációs találkozó jegyzőkönyvének lehetséges
formája (2)
7. sz. melléklet – Területekre lebontott kompetenciacsoportok
8. sz. melléklet – Minta szimbólumokkal történő feljegyzésekre
9. sz. melléklet – Minta a feljegyzésről – színes megjelölés
10. sz. melléklet – Minta a feljegyzésről – dátummal ellátva

Kérjük, tartsa tiszteletben a szerzői jogokat:
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1. sz. melléklet
Kérdőív az óvodába lépő gyermek adatairól
(Példa az egyik szlovák óvodában használt eredeti kérdőívre)
Tisztelt Szülők!
Annak érdekében, hogy gyermekét minél jobban megismerjük, és hogy az óvodánkban már az első lépéseitől fogva
megfelelően nevelhessük és fejleszthessük, kérjük, szíveskedjenek röviden válaszolni az alábbi kérdésekre. Azok az adatok, amelyeket a gyermekéről számunkra átadnak, lehetővé teszik a megfelelő, egyénre szabott hozzáállást, amely az
új környezetben a gyermek, és ezzel az Önök elégedettségének is feltétele. Az átadott adatokat bizalmasan kezeljük.

1. A gyermek
A gyermek neve ........................................................ születési dátuma ..........................................................................
Apja neve ................................................................... születési dátuma ..........................................................................
Foglalkozása .............................................................. telefonszáma ................................................................................
Anyja neve ................................................................. születési dátuma ..........................................................................
Foglalkozása .............................................................. telefonszáma ................................................................................
Kapcsolattartó e-mail–címe ..............................................................................................................................................
Testvéreinek száma .................. hányadik a testvérei közötti születési sorrendben ..................................................
A szülők egy háztartásban élnek?

igen – nem

2. A gyermek testi fejlődése és egészségi állapota
Milyen betegségeken esett át a gyermek, milyen baleseteket szenvedett? ...............................................................
Szenved-e a gyermek jelenleg valamilyen betegségben? ............................................................................................
Van-e a gyermeknek hajlama valamilyen betegségre, rendkívüli gondoskodást igényel-e? ....................................
..............................................................................................................................................................................................
Vannak-e a gyermeknek valamilyen veleszületett vagy szerzett tartós károsodásai:
a) látási ............................................
b) hallási ..........................................
c) beszéddel kapcsolatos ..............
d) mozgásszervi (milyen?) ............................................................................................................................................
e) belső szervi (milyen?) ...............................................................................................................................................
f) egyéb ..........................................................................................................................................................................
Áll-e a gyermek speciális orvosi kezelés alatt? ......................................................................................................................
Vizsgálta vagy kezelte őt gyermekneurológus? ....................................................................................................................
Vizsgálta vagy kezelte őt gyermekpszichológus? ..................................................................................................................
A gyermek alvása:
Nyitott szájjal alszik a gyermek?
igen – nem
Szokott ebéd után aludni?
igen – nem
Bepisil alvás közben?
igen – nem
Rossz szokásai: rágja a körmét, szopja az ujját, dacoskodik, egyéb: ...................................................
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Hajlamos a balkezességre?
igen – nem, nem meghatározható
A beszéd fejlődése: arányos a korával – elmaradott
Mely hangzókat nem tudja kiejteni, vagy nem ejti ki helyesen (r, l, s, sz, cs) ..............................................................
Jár logopédiai tanácsadóhoz?
igen – nem. Mióta? ..........................................................................................................................................................
Kevésbé folyamatos a gyermek beszéde? ........................................................................................................................
Helytelen szórendben beszél a gyermek (összekuszálja a mondatokat)? .................................................................
Szeret beszélni, vagy szégyenlős, hallgatag? ....................................................................................................................
A testvéreihez vagy a hasonló korúakhoz képest a testi vagy a szellemi fejlettsége
magasabb – elmaradott? ..................................................................................................................................................
Egyéb fontos információk a gyermek egészségi állapotáról: .......................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Egyéb fontos információk a gyermek testi fejlődéséről: ..............................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

3. A gyermek szociális fejlődése és személyisége
Volt-e a gyermek hosszabb ideig távol a családtól (kezelés, gyermekotthon stb.) ...................................................
..............................................................................................................................................................................................
A gyermek viselkedése: nyugodt, közlékeny, visszahúzódó, barátságos, élénk, túlnyomóan vidám, szomorú, félénk, impulzív, akaratos, szégyenlős .................................................................................................................................
Szeret gyermekekkel játszani, vagy inkább egyedül vagy felnőttekkel (a megfelelő rész aláhúzandó)?
Mitől fél a gyermek? ..........................................................................................................................................................
Mi érdekli a gyermeket (kedvenc játékai, rajzolás, sport, könyvek)? ...........................................................................
Ha a gyermek valamit elkövet, milyen büntetést választ – szóbeli figyelmeztetés, testi fenyítés, fenyegetés valakivel, valamivel – mivel?
..............................................................................................................................................................................................

4. Allergiás a gyermeke valamilyen élelmiszerre vagy valami másra?
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Kelt: Pozsonyban, ................................
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..............................................................................................................
A szülő vagy
a gyermek törvényes képviselőjének aláírása

2. sz. melléklet
Kérdőív az anamnézishez
(Példa egy magyarországi óvodában használt kérdőívre)
1. Anamnézis (önkéntes adatszolgáltatás alapján)
A gyermek vezetékneve ....................................................................................................................................................
A gyermek keresztneve .....................................................................................................................................................
A gyermek születési helye ................................................................................................................................................
A gyermek születési ideje .................................................................................................................................................
A családra vonatkozó adatok
Kikből áll a család? .............................................................................................................................................................
Az édesapa vezeték- és keresztneve ...................................................... kora ................................................................
Az édesapa foglalkozása ...................................................................................................................................................
Az édesapa iskolai végzettsége ........................................................................................................................................
Az édesanya leánykori neve .................................................................... kora ...............................................................
Az édesanya foglalkozása .................................................................................................................................................
Az édesanya iskolai végzettsége ......................................................................................................................................
Együtt élnek-e a szülők? ....................................................................................................................................................
A testvérek neve, kora, foglalkozása
...............................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

Ha nem a szülőknél lakik, ki neveli a gyermeket? ..........................................................................................................
Miért és mióta? ..................................................................................................................................................................
Lakáskörülményeik ............................................................................................................................................................
Van-e a gyermeknek elkülönített helye (szobája, játszósarka, asztala), ahol zavartalanul játszhat? ......................
..............................................................................................................................................................................................
Kivel osztja meg a szobáját a gyermek? ..........................................................................................................................
A gyermek fejlődésére vonatkozó adatok
A terhességgel kapcsolatos tudnivalók
Az édesanya egészségi állapota a terhesség alatt .........................................................................................................
Szedett-e gyógyszert az édesanya, ha igen, mit? ...........................................................................................................
A terhesség lefolyása sima, vagy veszélyeztetett volt? .................................................................................................
A szüléssel kapcsolatos tudnivalók
Hányadik szülése az édesanyának az érintett gyermek? ..............................................................................................
Időre, vagy korábban született a gyermek? ....................................................................................................................
A szülés sima-könnyű, nehéz volt, azonnal felsírt-e gyermek? ....................................................................................
Kellett-e élesztgetni a gyermeket? ...................................................................................................................................
Besárgult-e a gyermek, ha igen mennyi ideig? ..............................................................................................................
Kellett-e kék fénnyel kezelni a gyermeket? .....................................................................................................................
Kellett-e vércserét alkalmazni a gyermeknél? ................................................................................................................
Kapott-e oxigént a gyermek? ............................................................................................................................................

47

Egyéb tudnivaló .................................................................................................................................................................
Az újszülött súlya, hossza .................................................................................................................................................
A gyermek csecsemőkora (0–1 éves korig)
A gyermek szopott-e, ha igen meddig? ...........................................................................................................................
Jó evő volt-e a gyermek? ...................................................................................................................................................
Jó alvó volt-e a gyermek? ..................................................................................................................................................
Sokat sírt a gyermek, vagy keveset? ................................................................................................................................
Milyen betegségei voltak a gyermeknek az első évben? ..............................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
A gyermek fejlődésével kapcsolatos kérdések
Gyakran volt-e magas láza a gyermeknek? ....................................................................................................................
Volt-e kórházban a gyermek, ha igen miért? ..................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Milyen fertőző gyermekbetegségeken esett át a gyermek? .........................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Betegségei alatt ki gondozza a gyermeket? ....................................................................................................................
Érte-e gyermeket valamilyen baleset, sérülés? ..............................................................................................................
Mikor? ..................................................................................................................................................................................
Milyen kezelést kapott? .....................................................................................................................................................
A gyermek mozgásfejlődésével kapcsolatban volt-e bármilyen probléma? ..............................................................
A gyermek hasra fordulásának ideje? .............................................................................................................................
Mikor kezdett mászni a gyermek? ...................................................................................................................................
Mikor állt fel önállóan a gyermek? ...................................................................................................................................
Mikor kezdett önállóan járni a gyermek? ........................................................................................................................
Beszéd
A gyermek első értelmes szava ........................................................................................................................................
Mikor kezdett mondatokban beszélni a gyermek? ........................................................................................................
Volt-e, van-e beszédhibája a gyermeknek? ....................................................................................................................
Hogyan alakul a kezesség, jobb vagy bal kezét használja gyakrabban?
..............................................................................................................................................................................................
Bal kéz használata esetén történt-e kísérlet az átállításra? ..........................................................................................
Járt-e bölcsődébe a gyermek? ............. Ha igen, mennyi idős korától? ........................................
Könnyen megszokta-e a közösséget a gyermek? ..........................................................................................................
Ha nem, milyen tünetek jelentkeztek? ............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Egészséges-e a gyermek általában? ................................................................................................................................
Fáradékony-e általában a gyermek? ................................................................................................................................
Mennyit alszik naponta a gyermek (ebéd után + éjszaka)? ..........................................................................................
Alvása nyugodt, vagy nyugtalan? .....................................................................................................................................
A gyermek étkezésével kapcsolatos közlendők (jó evő-e, mit szeret, mit nem)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Allergiás-e a gyermek, ételre, italra? ................................................................................................................................

48

Véleménye szerint gyermeke (kérjük húzza alá!)
nyugodt vagy élénk
zárkózott vagy közlékeny
lassú vagy gyors
kiegyensúlyozott vagy kiegyensúlyozatlan
szófogadó vagy engedetlen
kötelességtudó vagy felelőtlen
alapos vagy felületes
érzékeny a dorgálásra vagy sem

Egyéb észrevételek
Ki, mikor és milyen módon szokta jutalmazni és dicsérni? ..........................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Ki, mikor és milyen módon szokta büntetni? .................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Mivel lehet hatni leginkább a gyermekre? ......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Van-e valamilyen nevelési problémájuk? ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Van-e idejük beszélgetni a gyermekkel (kérjük, húzza alá!)
igen

nem

ritkán

Mivel tölti szabadidejét a család leggyakrabban?
Hétköznap ..........................................................................................................................................................................
Munkaszüneti napokon ....................................................................................................................................................
Van-e gyermekének bármilyen egészségügyi problémája (lázgörcs, allergia, krupp, stb.)?
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
A családi körülményekben, család és gyermek kapcsolatában bekövetkezett változások (dátum, esemény) .......
..............................................................................................................................................................................................
Köszönjük, hogy a lap kitöltésével hozzájárult ahhoz, hogy megismerjük gyermeküket.
Az itt közölt adatokat és tényeket csak a gyermekét nevelő óvodapedagógusok és segítő szakemberek ismerhetik meg, és hivatali titokként kezelik.

Dátum ..................................................

..............................................................................................................
szülő aláírása

Nevenics Óvoda
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3. sz. melléklet
Az iskolaérettség diagnózisának értékelése a Szlovák Köztársaságban
Az értékelő kérdések, mint a nemnormatív értékelés eszközei.
Az Iskola Előtti Állami Oktatási Program az Óvodákban (2016) az értékelő kérdésekről a következőképpen szól:
Az értékelő kérdéseket az óvónőknek szánták abból a célból, hogy megkönnyítsék a gyermek tanulásának és haladásának irányított és funkcionális értékelési folyamatát. Az ezekkel a kérdésekkel végzett
munka segíti az óvónőt a kiindulási nevelési állapot meghatározásában, segít plasztikusabban ábrázolni a gyermek fejlődését és rámutatni ennek összefüggéseire a konkrét gyermek életének kulturális és szociális hátterével.
Az értékelő kérdésekkel végzett munka lehetővé teszi a teljesítménynormák elérésének megtervezését,
tekintettel a gyermekek közötti egyedi különbségekre. Az értékelő kérdéseknek komplexebb diagnosztikai
jelentőségük van, nem következnek közvetlenül a teljesítménynormákból. Rendszerint az egyes oktatási
normák szélesebb körű alkotóelemeihez kapcsolódnak.
Az értékelő kérdések (ezeken túl az óvónők továbbiakat is létrehoznak és alkalmaznak) és azok használata az oktató-nevelő tevékenység szervezetében egy alapciklust zár be (a tartalom közvetítése - a gyermek teljesítménye - a tanulási folyamat kiértékelése - további munka a gyermekkel). Az értékelő kérdések a belső értékelést
szolgálják (azaz az óvónő által a saját csoportjában elvégzett értékelés), melynek célja a gyermek optimális
támogatása és adottságainak fejlesztése. Nem az oktató-nevelő tevékenység külső értékelési eszközéről
van szó, amelyet pl. az Állami Iskolafelügyelet valósít meg. Az értékelő kérdések az oktató-nevelő munka tervezésének hatékonyabbá tételét szolgálják. Ösztönzi a diagnosztikai és értékelő eszközök fejlesztését és érvényre
juttatását az óvodai oktató-nevelő tevékenységben. Az értékelő kérdéseket nem kell szerepeltetni semmilyen
pedagógiai dokumentációban.
A fentiekből következik, hogy a funkciójuk a gyermek nevelésének, illetve a megtapasztalt fejlődésének
a kiértékelése. Szintén nyilvánvaló, hogy az értékelő kérdések az oktatási normákkal aránylag laza kapcsolatban
vannak és önálló értékelő részét alkotják az állami oktatási programnak. Az értékelő kérdések a konkrét
óvónők munkáját szolgálják konkrét csoportokban. Tehát a belső nemnormatív értékelés eszközei. Az iskolafelügyelet tevékenységéhez nem irányadó az óvónők értékelő kérdésekkel végzett munkája, amíg az óvoda
nem határozza el a munka formalizálását a segítségükkel, nem épít fel rájuk egy rendszeres, összóvodai
értékelő rendszert, nem állítja be a velük való szisztematikus munkát az óvodai oktatási programba vagy a saját
módszertani dokumentumaiba.
Bemutatunk az Állami Oktatási Programban szereplő néhány példát értékelő kérdésekre:
• Milyen helyzetekben kezdeményezi a gyermek a kommunikációt?
• Milyen módon?
• Mi jellemzi a verbális megnyilvánulását a könyvolvasás és az olvasásról való beszélgetés során?
• Hogyan jelenik meg az olvasott szöveg tartalma a gyermek tevékenységének eredményében?
• Milyen érdeklődést mutat egy konkrét matematikai fogalom iránt?
• Hogyan beszél a természetről?
• Hogyan igazodik el a térben?
• Mely helyzetekben kér a gyermek segítséget a felnőttől?
Ezeknél a kérdéseknél tipikus, hogy nem csábítanak a gyermek tevékenységének olyan szinten történő
értékelésére, hogy teljesít/nem teljesít, elérte a normát/nem érte el a normát, de a megfogalmazásuk arra buzdít,
hogy az adott kérdésekre történő válaszadás során az óvónő elvégezte a helyzet, illetve a történés bizonyos
leírását, ami lehetővé teszi a gyermek viselkedésének, tanulásának, kapcsolatainak vagy érzelmeinek jellemzését,
esetleg további jelenségekét. A normától eltérően nem a válasz a lényeg, hanem maguk a kérdések, amelyek
nyitva hagyják a perspektívát és lehetővé teszik, hogy az óvónő az adott kérdés megválaszolására irányuló
igyekezet alapján különbözőképpen döntsön a választandó fejlesztési irányról.
Ugyanakkor a meghatározott oktatási tartalomra vonatkozó kérdésekről van szó, tehát ellentétben a normákkal, amelyek a gyermek teljesítményében megmutatkozó megismerés végső állapotát mutatják meg, az
értékelő kérdések folyamatbeli (és formatív) elemei az értékelésnek és lehetőséget adnak az óvónőknek
kiértékelni és figyelemmel kísérni a gyermek tanulási folyamatát, fejlődését, a viselkedése,
tevékenysége, gondolkodása, képességei, stb. fokozatos változásait.
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Ennek nagy jelentősége van, mert az adott kérdés megválaszolására irányuló igyekezet visszacsatolást jelent az
óvónőknek; az adott kérdés alapján folytatott megfigyelés segítségével pontosabban tudják alakítani a nevelési
környezetet és hatékonyan kiszűrni azokat a tényezőket, amik miatt a gyermekek különféle tevékenységekben
sikertelenek lesznek.
Az értékelő kérdések alapján történő értékelés nagyon pontosan ki tudja rajzolni a gyermek egyéni profilját és a további nevelési szükségleteit, ezért az értékelő kérdések az inkluzív oktatás nagyon hatékony
eszközei lehetnek.

Az értékelő kérdések jelentősége
Vegyük például az egyik kiválasztott értékelő kérdést az Ember és társadalom területéről, a 7. alterületről. Emberek a szűkebb és tágabb környezetben.
• Milyen baráti kapcsolatai vannak a gyermeknek a csoportban?
A kérdés hangzásából világos, hogy nem egy normatív tényt vizsgál, hogy a gyermeknek vannak-e vagy nincsenek
szociális kapcsolatai a csoportban, illetve hogy a gyermek megfelelően vagy nem megfelelően viselkedik-e. A kérdés
a „Milyen?” illetve „Hogyan?” formával kezdődik, vagyis arra ösztönzi az óvónőket, hogy leírják a szociális kötődések,
szociális kapcsolatok, barátságok különféle formáit. Ugyanakkor ez a leírás specifikus minden egyes gyermekre
vonatkozóan, minden gyermeknél más és más. Ez a kérdés tehát nemcsak segít leírni a konkrét gyermek (pro)szociális tevékenységének formáit, hanem ezzel egyidejűleg lehetővé tesz bizonyos eligazodást a csoport szociális
struktúrájában, segíti őt a konkrét gyermek megismerésében, más konkrét gyermekekkel való konkrét kapcsolatainak megismerésében és így a gyermek specifikus és nagyon egyedi szociális helyzetének érzékelésében,
valamint azon egyedi szociális stratégiák érzékelésében is, amelyeket a gyermek a csoportban a szociális kapcsolatok
felvétele és fenntartása során használ.
Az óvónőnek ez az ismerete önmagában (értékelő) értékkel bír az adott alterület fejlődésének keretein belül,
egyidejűleg lehetővé teszi az óvónő számára a további oktató-nevelő tevékenység hatékony megszervezését, mert
ebben az esetben fel tudja használni a gyermek szociális kapcsolatait annak más oktatási területeken való további
fejlődése érdekében is (például a tanítás csoportos formáinak keretei között).
Egy olyan értékelésről van tehát szó, amely folyamat jellegű, mert meg tudja határozni a gyermek fejlődésének
irányát az oktató-nevelő tevékenység folyamán és ezáltal folyamatában tud hatni annak növekedésére. Ez nem
az oktatás hatékonyságának mérése a folyamat végén, és nem ragaszkodik túlzottan a teljesítménynormákhoz.
Elmondhatjuk tehát, hogy az értékelő kérdések megválaszolásának nem kell közvetlenül kapcsolódnia a teljesítménynormákhoz, mert ezek a gyermekek kritériumok szerinti (normatív) értékelésének alapját képviselik.
A nevelés és oktatás a korai gyermekkorban éppen azáltal specifikus, hogy a gyermek teljes személyiségét fejlesztjük és a gyermeki fejlődés sok aspektusa nem szorítható be a teljesítménynormák jellemzői közé. Az értékelő
kérdések így kiegészítik a teljesítménynormák szintjét abban az értelemben, hogy támogatják a gyermekről szóló minőségi ismeretek fejlődését és segítik azon területek fejlesztését, amelyeket nem lehet
megnyugtatóan a teljesítménynormák közé sorolni. Különösen a szociális kapcsolatok, beállítottságok,
értékek, érzelmi átélések és egyéb, a korai gyermekkor számára fontos területek fejlődéséről van szó.
Az értékelő kérdések hozadéka tehát:
• a gyermek folyamatos figyelemmel kísérése,
• a gyermek egyéni jellemzőinek és specifikumainak figyelembe vétele,
• a tanulási folyamatok és a zajló tevékenységek észlelése,
• a gyermek egészként való észlelése (a helyzettel, a körülményekkel, a tevékenységeivel és a cselekedeteivel kapcsolatban),
• a gyermek tevékenységének és cselekedeteinek összességükben való érzékelésének figyelembe vétele (figyelembe vétel a kognitívtól az affektíven át egészen a szociálisig a tevékenységének minden síkján).
Az ilyen jellegű értékelés így lehetővé teszi a gyermek holisztikus érzékelését és hozzájárul az óvodák
inkluzív környezetének kialakításához. A javasolt komplexebb értékelő stratégiák, amelyekben az
értékelő kérdések jelentős szerepet játszhatnak, főleg a portfólió készítés és az ún. nevelésről szóló
történetek készítésének stratégiái.

(B. Pupala, O. Kaščák, 2016, Evaluácia v materskej škole – sprievodca evaluačnými procesmi v materskej škole,
RAABE, ISBN 978-80-8140-252-4) (Értékelés az óvodában - útmutató az óvodai értékelő folyamatokhoz)
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4. sz. melléklet
Módszertani útmutató óvodapedagógusok részére
(Példa egy hiteles kérdőívre az egyik óvodában Magyarországon)

8. ISKOLAÉRETTSÉG
Mindegyik tanköteles korú gyermeknél gondold végig az alábbi kérdéseket! Ha a tíz kérdésből hétnél kevesebbre
tudsz igennel válaszolni, érdemes megfontolni a beiskolázást.
igen
1. Szóval irányítható, utasításokat teljesít.
2. Élményeit, problémáit megfogalmazza, nehézség esetén felnőtt segítségét kéri.
3. Képes szükségleteit késleltetni. Kivárja társai mondanivalóját.
4. Szívesen kapcsolódik be „intellektuális” tevékenységekbe, érdeklődő.
5. Képes egyik tevékenységről a másikra váltani a felnőtt kérésére akkor is, ha nincs
hozzá kedve.
6. Szívesen hallgat mesét, képes rövid vers, történet megtanulására, maga is vállalkozik
időnként mesemondásra, történet elmesélésére.
7. Önkiszolgálása eléri azt a szintet, hogy az iskolában egyedül készüljön az adott
szituációnak megfelelően. (torna óra, eszközök rendje…)
8. Felnőtt kérésére képes figyelni legalább tíz percig akkor is, ha nem érdekli a dolog.
9. Beszéde nyelvtanilag helyes, szókincse korának megfelelő.
10. Van barátja, képes társaival együttműködni, konfliktusait megoldani.
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nem

5. melléklet:
A szülőkkel való konzultációs találkozó jegyzőkönyvének lehetséges formája (1)
(Példa egy eredeti kérdőívre a Cseh Köztársaság egyik óvodájában)

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, esetleg változások a családban, stb.

Az óvónő ajánlásai:

Összegzés:

Szülő aláírása:

Óvodapedagógus aláírása:
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6. melléklet:
A szülőkkel való konzultációs találkozó jegyzőkönyvének lehetséges formája (2)
(Egy szlovákiai óvodában használt eredeti kérdőív bemutatása)

FELJEGYZÉS
az óvodapedagógus beszélgetéséről a szülőkkel, a tanuló törvényes képviselőjével

A tanuló neve ..................................................................................................................... Csoport ...............................
Születési dátum ................................ Állandó lakcím ......................................................................................................
Törvényes képviselő neve .............................................. Óvodapedagógus neve .......................................................

Indoklás
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Megegyezés
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

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

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

Szülő aláírása

Óvodapedagógus aláírása

Kelt Pozsonyban, ....................................................... napján
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7. sz. melléklet
Területekre lebontott kompetenciacsoportok
1. Értelmi fejlettség
1.5 Tanulása nemcsak spontán módon, de tudatosan valósul meg, igyekezve, összpontosítva az adott tevékenységre és szándékosan emlékezetébe vésve a tanultakat: a rábízott feladatot nem hagyja félbe: képes követni az utasításokat és
instrukciókat, eredményeket tud elérni.
2.5 Számfogalma kiakult, matematikai és számtani fogalmakat használ, felfogja az
alapvető matematikai összefüggéseket.
3.5 Rendelkezik olvasást és írást megelőző készségekkel.
3.7 Tudja használni az információs és kommunikációs eszközöket, amelyekkel naponta találkozik (könyvek, enciklopédiák, számítógép, audiovizuális technika, telefon, stb.) tudja,
hogy az emberek más nyelven is kommunikálnak, és ezek a nyelvek tanulással elsajátíthatók: kialakultak benne az idegen nyelv tanulásához szükséges alapvető készségek.
2. Egészség
4.7 Idegen emberek között vagy idegen helyzetekben körültekintően viselkedik: a helytelen és számára kellemetlen viselkedést vagy kommunikációt vissza tudja utasítani.
5.12 Odafigyel saját és mások egészségére és biztonságára, viselkedése felelősségteljes,
tekintettel az őt körülvevő (természetes és szociális) környezet egészséges és biztonságos mivoltára.
3. Kommunikáció
1.4 Kérdéseket tesz fel, és keresi a válaszokat, aktívan odafigyel a körülötte történő
dolgokra: meg akarja érteni a maga körül látott történéseket, helyzeteket és dolgokat: felismeri, hogy sok mindent meg tud tanulni, örömmel tölti el minden, amit
önmaga képes megtenni és elérni.
3.1 Beszédkészsége kialakult, megfelelően megfogalmazott mondatokban beszél,
saját gondolatait, kérdéseit és válaszait önállóan fejezi ki, megérti a hallottakat,
szóban reagál, és értelmes párbeszédet folytat.
3.3 Beszéd közben kézmozdulatokat és szavakat használ, meg tud különböztetni néhány szimbólumot, érti jelentésüket és funkciójukat.
3.4 Általános helyzetekben gátlásoktól mentesen és szégyenérzet nélkül kommunikál
gyerekekkel és felnőttekkel is: érti, hogy a kommunikatív, barátságos, kezdeményező és aktív viselkedés előnyt jelent: folyamatosan bővíti szókincsét, és ezt aktívan kihasználja a környezettel való kommunikáció tökéletesítéséhez.
4. Énkép
1.6 Fel tudja mérni saját erejét, fokozatosan tanulja értékelni saját fejlődését és méltatni mások teljesítményét.
2.8 Nem fél hibázni, ha a pozitív visszajelzések nemcsak akkor érkeznek felé, ha sikert
ér el, de az igyekezetért is méltatást kap.
3.2 Ki tudja fejezni magát: élményeit, érzéseit és hangulatait különböző (nyelvi, képzőművészeti, zenei, drámaművészeti stb.) eszközökkel kifejezésre tudja juttatni.
5.2 Képes felismerni és kihasználni saját erős oldalait, ismerkedik készségei gyenge
pontjaival.
5. Tisztelet
4.3 Korának megfelelő módon érzékeny és előzékeny másokkal szemben, segítőkész
a gyengébbekkel szemben, felismeri a helytelen viselkedést: érzékeli a méltányosság, a sérelmezés, az agresszivitás és a közömbösség megnyilvánulásait.
4.4 Képes érvényesülni a közösségben, de alá is tudja rendelni magát, közös tevékenységek
közben koordinál és együttműködik: általános helyzetekben képes követni az alapvető
társadalmi szokások és szociális kapcsolatok szabályainak megfelelő viselkedésmintát:
képes tisztelni másokat, meg tud állapodni, kompromisszumokat tud kötni és elfogadni.
4.5 Utánozza a környezetében előforduló interperszonális kapcsolatok társadalmi
normáknak megfelelő viselkedési formák modelljeit.
4.8 Képes felfogni, hogy az emberek különbözőek, és megértően viszonyul az egyediségekhez, másságokhoz.
4.9 Érti, hogy az igazságtalanság, mások sérelmezése, megalázása, a közömbösség,
agresszivitás és az erőszak nem kifizetődő, és a felmerülő konfliktusokat jobb békésen megoldani: képes védekezni más gyermek erőszakos, megalázó és sértő viselkedésével szemben.
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6. Aktivitás
1.3 Rendelkezik alapismeretekkel az őt körülvevő világ emberi, kulturális, természeti
és technikai jellemzőiről, ezek sokféleségéről és változatosságáról: el tud igazodni
az általa megélt környezet rendjében és történéseiben.
2.1 Észleli a közvetlen környezetében történteket és a felmerülő problémákat: a problémák és helyzetek megoldásához szükséges természetes motivációt számára az
aktív érdeklődés pozitív visszhangja jelenti.
5.6 Érdeklődik mások iránt és körülötte történő dolgok iránt: nyitott az aktuális történések felé, érti, hogy az érdeklődés, aktivitás, szorgalom és a vállalkozói szellem
hasznos, ellenben a közöny, nemtörődömség és a tétlenség kedvezőtlen következményekkel jár.
5.7 Tudja, hogy nem mindegy, milyen környezetben él: tudatosul benne, hogy viselkedésével hozzájárul környezete kialakításához, és hatással lehet rá.
7. Önállóság
4.1 Önállóan dönt tevékenységeiről: képes saját véleményt alkotni és kifejezni azt.
4.2 Tudatában van annak, hogy felelős önmagáért és tetteiért, és vállalja a következményeket.
5.1 Tevékenységeit és játékait tanulja megtervezni, megszervezni, irányítani és elbírálni.
5.4 Érti, hogy egyedül és szabadon dönthet arról, hogy mit tesz, de ezekért a döntésekért felel is.
8. Tanuláshoz való hozzáállás
1.1 Összpontosítva figyel, vizsgál, felfedez, észleli az összefüggéseket, kísérletezik, és
közben egyszerű fogalmakat használ.
1.2 A nyert tapasztalatokat valós helyzetekben és a további tanulásnál hasznosítja.
1.7 Amennyiben elismerést és méltatást kap, a tanulás számára élvezetes lesz.
5.5 Játék, munka és tanulás közben felelősségtudattal bír.
9. Szabályok
4.6 Részt vesz a közös döntéshozatalban: elfogadja a világosan megfogalmazott és indokolt kötelességeket: betartja az elfogadott és megértett szabályokat, és alkalmazkodik hozzájuk.
5.8 Korának megfelelő elképzelése van arról, mi van összhangban az alapvető emberi
értékekkel, szabályokkal és mi van ellenük, és igyekszik ennek megfelelően viselkedni.
5.9 Részt vesz a vele egykorúak alkotta közösség együttélési szabályainak megteremtésében, megérti ezek értelmét és felfogja a szabályok megőrzésének szükségességét.
5.10 Tisztában van a saját és mások jogaival, tanulja ezeket védeni és tiszteletben tartani: érti, hogy minden ember egyenértékű.
10. Problémamegoldás
2.2 Olyan problémákat old meg, amelyek nem haladják meg képességeit és erejét: az ismert és ismétlődő helyzeteket önállóan próbálja kezelni (ismétlések és utánzások
útján): az összetettebb problémákat felnőtt támogatásával és segítségével oldja meg.
2.3 A problémákat közvetlen tapasztalatait kiaknázva oldja meg: próbálkozik, hibázik,
újra próbát tesz, experimentál: spontán módon új probléma- és helyzetmegoldásokat talál ki: különböző lehetőségeket és variációkat keres (saját, eredeti ötletei
vannak): ehhez eddigi tapasztalataira támaszkodik, miközben bevonja fantáziáját
és képzelőerejét.
2.4 A szellemi és gyakorlati problémák megoldása közben logikai, matematikai és empirikus eljárásokat alkalmaz: megérti a különböző feladatok és helyzetek megoldásához eredményesen használható egyszerű algoritmusokat, és ezeket
a továbbiakban hasznosítja.
2.6 Különbséget tud tenni a működő (célravezető) és a működésképtelen megoldások
között: képes választani közülük.
2.7 Érti, hogy nem célszerű kitérni a problémák elől, ellenben a problémák időben történő és megfontolt kezelése előnyös: tudatosul benne, hogy aktivitásával és kezdeményező hozzáállásával képes a helyzetet befolyásolni.
5.3 Fel tudja mérni ötletei kockázatait, követi a céljait, de képes változtatni a célhoz
vezető úton, ezzel igazodva az adott és változó körülményekhez.
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A PREDICT-ben a várható kimenet elérésének rögzítésére szolgáló terület hat oszlopból áll, amelyek lehetővé teszik, hogy rögzítsük a gyermek óvodai
évei során elvárható, megfelelő kimenet elérésének idejét. Lehetőség van arra is, hogy az elvárt kimenet elérésének pontos dátumát a táblázat jobb
oldalán lévő szélesebb oszlopba írja.

Jelmagyarázat:

✓

✓

5. Elmagyarázza, hogy a közösségben (családban, osztályban, játszócsoportban) mindenkinek megvan a maga szerepe,
amelynek megfelelően kell viselkednie.

6. Előítéletek nélkül viszonyul másokhoz, gyermekekhez és felnőttekhez.

✓

2017
/2018

4. Rámutat a társasági viselkedés szabályainak ellentmondó magatartásra.

✓

3. Betartja az együttélés, az otthoni, óvodai, nyilvánosság előtti viselkedés elfogadott és értelmezett szabályait.

2016
/2017

✓

✓

2015
/2016

A tanulási kimenet elért szintje:

2. Részt vesz a szabályok megalkotásában.

1. Tisztában van mások és saját jogaival.

A gyermek:

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

9. Szabályok

8. sz. melléklet

Minta szimbólumokkal történő feljegyzésekre
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58
2017.10.04.

4. Rámutat a társasági viselkedés szabályainak ellentmondó magatartásra.

6. Előítéletek nélkül viszonyul másokhoz, gyermekekhez és felnőttekhez.

2017.03.15.

2017.03.15.

3. Betartja az együttélés, az otthoni, óvodai, nyilvánosság előtti viselkedés elfogadott és értelmezett szabályait.

5. Elmagyarázza, hogy a közösségben (családban, osztályban, játszócsoportban) mindenkinek megvan a maga szerepe,
amelynek megfelelően kell viselkednie.

2016.10.10.

2. Részt vesz a szabályok megalkotásában.

Dátum
2016.10.10.

A tanulási kimenet elért szintje:

1. Tisztában van mások és saját jogaival.

A gyermek:

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

9. Szabályok

9. sz. melléklet

Minta a feljegyzésről – dátummal ellátva

Az óvónő minden tesztelt időszakhoz választ egy
színt. Amennyiben a gyermek eléri a megfelelő
elvárt szintet, az óvónő kiszínezi a táblázatban
a megfelelő mezőt. Első pillantásra világos tehát,
mely elvárt szinteket érte már el a gyermek.

Jelmagyarázat:

12. Megoldja a maga körül tapasztalt rendetlenséget (kiömlött folyadék, el nem rakott játékok...).

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

2017 Október

2017 Április

2016 Október

Eddig nem teljesült

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Elsajátította az alapvető higiéniai és étkezési szokásokat.

1. Természetes nagymozgásai összehangoltak (pl. akadályok, labdadobás és elkapás, különböző eszközök használata,
együttes mozgás gyermekek csoportjában ...).

A gyermek:

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

2. Egészség
A tanulási kimenet elért szintje:

10. sz. melléklet

Minta a feljegyzésről – színes megjelölés
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A Good Start to School projekt a szakmai teammel nagyon
értékes dokumentumokat készített, amelyeket az óvodákban
nemcsak a pedagógusok, hanem a szülők is hasznosítani fognak.
Az egyes kiadványok a tartalmukkal a gyermek fejlődésének támogatására irányulnak és ezáltal segítik a pedagógusokat a
tanítás eredményességének követésében az iskoláskor előtti
nevelés során. Megfelelő módszertani anyagot jelentenek a
kezdő óvónők számára, akik ezzel egyfajta használati utasítást
kapnak a pedagógiai diagnosztikához, ugyanakkor gyakorlati
példákon ismerkednek meg az egyes problémák megoldásának
lehetőségeivel.
A szülőknek szóló kézikönyv ugyancsak nagyszerű alapdokumentáció azon két-három éves gyermekek szülei számára, akik
rendszerint aggódnak amiatt, hogy gyermekük hogyan birkózik
meg az óvodába lépéssel, és hogy mit várhatnak el az óvodai
környezettől. Az óvoda és a szülők közötti gyüttműködés felsorolt
jellegzetességei bizonyára hozzájárulnak a felek elvárásainak teljes megértéséhez a gyermek érdekében.

Mgr. Martina Kupcová, a projekt külső értékelője

