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Bevezető

Az iránymutatás megállja helyét segítséggel élőket befogadó intézményeknél is.
Elmondható az óvodai intézményekről, illetve az iskolára felkészítő intézményekről, hogy főként nevelők
végeznek munkát a pedagógusok mellett. Ezért tehát ebben az iránymutatásban mindkettőjükről szó
esik, amikor a személyzet szót használjuk.
„Azt hiszitek azért fárasztó gyermekekkel foglalkozni, mert fárasztó folyton lehajolgatni hozzájuk és
leereszkedni az alacsony szókincsükhöz? Dehogy! Oly magas tisztaságban működnek az érzelmeik,
melyekhez nekünk csak kemény munka árán sikerül felkapaszkodni, felmászni. De azt kell tennünk!“
Janusz Korczak (1878–1942)

Az iránymutatás a gyermek szemével mér. Mire van szüksége a gyermeknek, hogy teljes érétékű felnőtt
legyen? Milyen jogok járnak a gyermeknek? Az „A“ részben a képzésen és a nevelésen van a hangsúly.
A tapasztalat kulcsfontosságú, elsőként a játék révén, mely tanulássá nővi ki magát. Erre a gyermeknek
igénye van, tanul tőlünk is, de a többi gyermektől is.
Az A rész tehát ezzel foglalkozik. Kulcsfogalmak: ismerkedés, együttműködés, minőségbiztosítás.
A „B“ rész, már konkrét pontokat tartalmaz, melyek körbeírják a pedagógiai munkát. A gyermek a
fejlődéséhez támogatásra szorul, de ez a támogatás, szándékosan óvodai rendszerű, nem iskolai.
Fontos pont itt a motiváció.
Az iránymutatás a szülő és az intézmény szerepét is leírja, mert mindkét fél közreműködése szükséges
az egyén fejlődéséhez. A cél tehát, az intézmény, személyzet és szülő összhangja a gyermek fejlődése
érdekében.

„A“ rész:
Alapvető célok. A képzés és nevelés középpontjában: a gyermek

Az óvodai intézmények a tanulás első színhelyei. Az emberi lét legintenzívebb tanulási periódusa az
első évek. Az Egyesült Nemzetek 28-as és 29-es cikke kifejti, hogy a gyermek olyan jogok tulajdonosa,
mely garantálja számára a testi, lelki, szociális fejlődést. Joga van egészségesen, támadásoktól
mentesen élni. A jó intézmény ezen jogok elismerésén ismerszik meg. Ez az iránymutatás a gyermek
elismerésén, elfogadásán alapul.
Az iránymutatás sarokköve tehát az Egyesült Nemzetek által garantált jogok, illetve az alaptörvénybe
lefektetett jogok, melyek fiatalkorúakra vonatkoznak. El kell fogadni minden olyan eltérőséget,
másságot, ami a gyermeket jellemzi és biztosítani kell a gyermek autonómiáját. Ez az elfogadás ki kell,
hogy terjedjen, nemre, korra, vallásra, kultúrára, sérülésre.
Olyan felnőtté érjen, aki magabiztosan, saját öntudata birtokában létezhet. Ezért tehát meg kell adni a
gyermeknek a jogot, hogy szabadon véleményt nyilváníthasson, igényeit kifejezze.
Szociális megerősödésre is szükség van. Olyan énkép kifejlesztésére, mely magában foglalja a
közösséghez való tartozást, és az elfogadottság érzését. A gyermeknek meg kell tanulnia csoportban is
gondolkodni, ott másokat elfogadni, tisztelni.
A szólás szabadsága és vélemény kinyilvánítása ugyanakkor úgy történjen, hogy ezzel másoknak a
gyermek ne ártson.
Az önálló életre a gyermek akkor érik meg, ha tisztában van környezete, kulturális színességével,
melyet örömmel kutat és tanulmányoz. Ez az öröm a tanulásban elengedhetetlen egy életen át.
A gyermek fejlődésének fontosságát, legyen szó egészséges vagy segítséggel élő gyermekről a badenwürttembergi óvodai-nevelési törvény szorgalmazza. Ugyanez a törvény szorgalmazza többek között a
gyermek beszédkészségfejlődését is.
A képzés és nevelés több perspektívából
Németországban a képzésnek és nevelésnek is nagy hagyománya van. A képzés szó olyan összetett
tanulási folyamatot jelent, mely egy egész életen át tart. Első szakasza igen fontos, mert a gyermek
orientációját alapozza meg, azt a képességet, hogy a gyermek be tudjon illeszkedni a világba. Saját
cselekvése révén gyarapodik és ismerkedik az élettel. Itt igen fontos a gyermek és felnőtt viszonya.
A nevelés a képzés támogatása. A tanulási folyamat nyomon követésé és erősítése.
A képzési folyamatok katalizátora a nevelés, melyet a felnőttek, és az intézmények alkalmazottai
végeznek. Két formája is van. Indirekt: mit lát a gyermek, milyen mintát követ. Illetve direkt: amikor
gyakorolnak vele, tanítják, szabályok betartására ösztönzik.
Ez a két folyamat meghatározza az óvoda mindennapjait. Összeköti a pedagógiát, szociálpedagógiát,
gyógypedagógiát, gyermek-szociológiát, pszichológiát, még a teológiát is. A többrétű perspektívák
segítenek a cél kreatív elérésében.

Még az agykutatás és a pszicholgóia is alátámasztja, hogy a képzés folyamata során, a gyermek saját
tanulási folyamata rendkívül fontos. Tudjuk ezt pszichológiai és más szempontból is. Ugyanakkor a
gyermek több mint egy élőlény. Isten teremtménye, ezért teológiai szempontból sem szabad
elhanyagolni.
Három pontot kell megragadnunk:
1. A képzés vagy önképzés az információ aktív felvétele, legyen ez a környezet egyszerű
érzékelése, vagy egy bonyolult, kreatív problémamegoldás.
2. A képzés vagy önképzés már a fogantatás pillanatában megkezdődik, lehetővé teszi a
környezet megértését, és ez a folyamat az egész életen át tart.
3. A képzés, elsősorban intézményi szinten egy képző személy és egy alany (a gyermek) valamint
a környezet hármasában valósul meg. Olyan élményekkel társul a képzés folyamata, melyek
pozitívak és negatívak is lehetnek.
4. A gyermek számára a fenti interakciós partner rendkívül fontos. A személyzet óriási mértékben
meghatározza a képzés és nevelés hatékonyságát.
5. Megfelelő környezetet kell teremteni a fenti folyamatoknak. Érzelmi kötődésben gazdag,
bátorító teret! Legyen az korrekció, vagy támogatás: személyes figyelemmel kell megadni
mindazt, ami lehetővé teszi az optimális képzést és nevelést. Ez kiváltképp beteg vagy sérült
gyermekeknél fontos. Senki sem tanulhat meg mindent önállóan. A képzésre szükség van:
mások által nyújtott tanításra, támogatásra. Legyen szó itt példamutatásról, vagy szabályok
ismertetéséről.
Fontos dolgok ezek, mert például a korai években hibásan elsajátított finommotorika nagy gond
lehet később. Ha a gyermek rosszul tanulja meg használni a filctollat, azt nehéz később kijavítani.
Hasonló gond a beszédhiba. Ezeket időben korrigálni kell.
6. A képzés fő kérdései: mi a képzés alapja, és milyen képesítés, szakértelem szükséges
magához a képzéshez. Ebben az értelemben két pontot kell kiemelnünk:
a. Az új generációnak át kell adni a kultúránkat. (Hagyományainkat)
b. Másfelől a képzésnek a jövőt is meg kell céloznia. Legyen fenntartható!
A cél felelősségteljes, önálló egyének nevelése, melynek komoly része az iskolára való
felkészítés.
7. A képzés és nevelés során az első hat év különösen fontos. Ekkor sok információ éri a
gyermeket, ekkor alakul ki a világképe. Sok gyermeknek hiányosak az ismeretei, képességei az
iskola elkezdéséhez. Nyelvi akadályok is jelen vannak. Az iskola, az óvoda és a család közös
feladta ennek megoldása. Különösképpen sérülésekkel, betegségekkel és kihívásokkal küzdő
gyermekek esetén fontos, hogy időben kidolgozzuk az iskolára való átállás folyamatát,
körülményeit és módját.
A képzés és nevelési folyamat
A gyermek szempontjából kell feltenni a megfelelő kérdéseket. Hogyan zajlik le a világ és
gyermek interakciója?

Minden gyermekben ott van a kiteljesedésre való vágy, melyet támogatni kell. A fejlődés nem
csak biológiai, hanem szellemi és szociális, és mindenképpen egyéni.
A gyermek hamar megérti, hogy mások veszik körül, akikre számíthat. Gyorsan felfedezi, hogy
saját képességei fejlesztésével önállósága tehet szert. Felismeri, hogy másokkal való
együttműködés igen hasznos. Ez a csodálatos, egyedi ígérete az óvodának, hogy ilyen közeget
és környezetet teremt mindenkinek, jöhet a gyermek hátrányos helyzetű családból, vagy lehet
migráns, vagy segítséggel élő.
„Légy jó példakép. Jobb nevelés nem kell“
Einstein.
A felnőttnek sokszor kihívás a gyermek fejlődésében való támogatás. Fontos, hogy maga a
felnőtt szolgál mintaként, ezért elengedhetetlen, hogy folyamatos, érzelmi biztonságot adjon,
teret a fejlődésre, megfelelő impulzusokat a megfelelő időben. Döntő fontosságú, hogy a felnőtt
a gyermek jelzéseit megértse, és azokra reagáljon. E nélkül nincs fejlődés. Képzés és kötődés
együtt!
A képzés és nevelés folyamata legyen olyan, mint egy szőnyeg, melyen együtt ülünk, játszunk,
melyet együtt szővünk. A végeredmény egy olyan szőnyeg, melyet együtt bővítettünk, de
melyet sok helyütt azért ki is javítottunk, befoltoztunk.
Hogy tanulnak a gyermekek?
„A gyermek nem pohár, melyet meg kell tölteni vízzel. Láng, mely lobogni akar. “
François Rabelais
A gyermek, már születésekor vizsgálja a világot. Próbálja megérteni. A gyermeket millió
esetben lehet tanítani. Egy érintés is taníthat, egy szó, egy köszöntés, maga a hangulat a közös
étkezésnél. Ezekről a pontokról kiindulva válik a gyermek önállóvá. A gyermek a mi kultúránkat
viszi tovább, és alakítja maga is.
Ez a folyamat az egész életünkön át kísér.
A tapasztalás emlékei
A tapasztalat alapú tanulás példája: ha a tájat hó borítja, és az emberek igyekeznek a
legrövidebb úton átvágni a havon, hogy be tudjanak menni a boltba, egy sávban letapossák a
havat, aki később érkezik, a letaposott havon megy majd, mert az sokkal könnyebb. Ez az út
akkor is ott lesz, amikor a bolt este már bezárt. Impulzusok és szinopszisok formájában
ugyanígy tárolja az információt az agy. A tapasztalat azt jelenti, hogy az ismétlődő adatok
nyomot hagynak, akár az emberek a hóban.
A gyermek által felépített szabályszerűségek és struktúrák
A fent leírt nyomok és ismétlődések arra késztetik a gyermeket, hogy ezeket a nyomokat
rendszerbe sorolja, ezzel szabályszerűséget megállapítva. Ez a nyelvtanulásnál is lényeges.

Már a háromévesek is minden 90 percben új szóval gazdagodnak. Egy 5 éves gyermek
többezer szót ismer, melyeket nyelvtanilag is helyesen használ, mert ismeri a szabályokat.
Az élet tele van szabályszerűséggel, melyet a gyermek felfedez, ha süt a nap meleg van, ha fúj
a szél hidegebb stb.
Tanulmányaink rámutattak, hogy négy és hat éves kor között kezdi a gyermek a látottakat a
hallottokkal összekapcsolni. Ugyanezen a síkon tovább haladva érti majd meg később mi a
gravitáció, ok és okozat.
A gyermekek nagy intenzitással tanulnak
A gyermek gyorsan tanul és rajtunk áll, hogy mit. Előbb könnyebb tanulni, mint később. Igaz: az
agy is fejlődik, de bizonyos dolgokat főként a nyelvet és a bizalom kialakítását időben kell
megtanulni, máskülönben hatalmas problémákkal szembesül a gyermek. Ez az időszak az
érzékeny fázis.
Tanulmányaink igazolják, hogy különösképpen a sérült gyermekek motorikája nem megfelelő
szintű iskolakezdéskor. Ennek igényét fel kell ismerni és speciális tréning keretén belül erősíteni
kell. Sok feladat elvégezhetetlen, ha nem adott a kellő biztonságos motorikus ügyesség, és
érzékelés. Az utcai közlekedés ezek nélkül például lehetetlen.
A megelőzés nagyon fontos, mert egyes mozgástani zavarok később nehezen korrigálhatók.
A gyermekek minden érzékszervükkel tanulnak
A környezettel kapcsolatba lépő gyermek azonnal tanul. Minél színesebb a környezet, annál
jobban. A látás, a tapintás a szaglás, az ízlelés nem csak a testi, de lelki fejlődést is segíti. Az
optikai és vizuális ingerek lehetővé teszik a későbbi, utcai közlekedést. Nincs az a könyv, vagy
videó, mely felérne egy erdei sétával, ahol tapintani, látni, hallani és szaglászni lehet.
A gyermek másokkal együtt tanul
A gyermek a gyermektől és felnőttől is tanul. Egymástól. A vegyeskorú csoportok itt különösen
hasznosak. A csoportokban lévő impulzusok, beszélgetések rettenetesen fontos tanulási
formák. A nyelvtanulás különösen könnyű mások társaságában, ahol a gyermek fürdik az új
szavakban.
A nyelvet a gyermek leginkább akkor tanulja el, ha személyesen hallja. A tanulás más ágaihoz
is személyes kapcsolatra van szükség! Ehhez elengedhetetlen, hogy a nevelőjében megbízzon.
A gyermek mindenkitől tanul, akivel úgy tud kapcsolatba lépni, hogy látja a felé irányuló
figyelmet és elfogadást. Ez alapvető fontosságú. Otthon és az óvodában. Egy gyermeket
könnyű lenyűgözni, de elkedvetleníteni is…
A támogatás, unszolás és dicséret óriási katalizátor a tanulási folyamatban.
Játék és tanulás
„A játék nem holmi játék, komoly érték, súlyos jelentőséggel.“

August Fröbel
A játék ideális táptalaj a tanuláshoz. A világhírű, magyar zenepedagógus, Kodály egy
Budapesten adott rádióinterjúban arra a kérdésre felelt, hogyan lehet megállapítani, hogy jó
irányban halad -e a gyermek tanítása az óvodában. „Ha hazatér a gyermek és azt mondja:
rengeteget tanultunk – akkor azzal nem árt óvatosan bánni. Valószínűleg alig tanult valamit. Ha
viszont arról számol be, hogy jót játszottak, akkor garantáltan gazdagodott, fejlődött, tanult!“
A felnőttek sokszor a játékot a tanulás ellentétjének érzik. Nem. Főleg az óvodára igaz ez. Az
óvodában játszunk, az iskolában tanulunk. Az első években kiváltképpen fontos a játék, azaz a
fesztelen, kötöttség nélküli tanulás és fejlődés. Ahogyan a kisbaba is mindent megfog, és a
szájába vesz. Az interakció fontos, nem maga a tárgy. A kisded így fedezi fel környezetét. A
felegyenesedés még több lehetőséget biztosít a séta pedig főként.
Más személyek is részesei a játéknak, először a szülők, majd bővül a kör. Az embereket a
gyermek maga integrálja a játékba, és átveszi a szokásokat. Ha még a szülők is szabályokhoz
tartják magukat, akkor én is azt teszem. A fiktív szituációk nagyon hasznosak, az sem baj, ha
játékosan dialektusokat is megismer a gyermek, utánozni fogja a külföldi szavakat is, vagy akár
nem létező szavakat is kitalál.
A zenés éneklés nem csak örömteli játék, hanem remek módja annak, hogy szociális
érzékenységet tanuljon a gyermek. A ritmus és a másokra való hangolódás jól begyakorolható.
Az új szavak, a dallamok büszkévé, magabiztossá teszik a gyermeket és még érzelmileg is
gyarapítják azon túl, hogy szebben énekel majd.
A játék örök, csak egyre bonyolódik.
A játék a tanulás és fejlődés kulcsa, melynek a felnőtt aktív részese, segítője. A gyermeknek
meg kell értenie, hogy minden játékos fél más és más, melyekhez alkalmazkodni kell. Az
iskolára való felkészülés szempontjából is jó, hogy a gyermek látja, hogy saját energiabevitele a
siker záloga, nem a szerencse, vagy nem csak és kizárólag mások segítsége. Ez az önállóság
felé vezető út.
Minden egyes játékformának teret kell adni. Otthon és az óvodába. Legyen az motorikus,
szerepjáték, fantázia, vagy bármi más.
Sok esetben, kivált tehetséges gyermekeknél nincs elég játéktér és támogatás. A kevésbé aktív
gyermekeket játékkal kell bevonni. De legfőképpen sérült, segítséggel élő gyermekek esetében
sorsdöntő a játék. Legyünk személyre szabottak, ha rosszul lát a gyermek, több fényre, ha
motorikusan fejletlen az egyén, stabil játékokra van szükség.
A gyermek erősségei felismerhetők a játékban! Ezeket a képességeket karoljuk fel,
érvényesítsük a mindennapokban.
„Az ember csak akkor játszik, ha elfogadják embernek. Akkor válhat igazi emberré, ugyanakkor,
ha játszhat.“ Schiller

A játéknak nem szabad megálljt parancsolni. Folytatni kell az iskolában is. Éneklés, zenélés,
játék a matematikafeladatokkal, és a nyelvtanulásban is hasznos. Kivált az új játékok
kitalálásában nagyok a kicsik. Persze az iskolában a tanuláson is hangsúly van, játék nélkül.
Motiváció
„Segíts, hogy egyedül boldoguljak“ Maria Montessori
A kezdetektől, de főleg az iskolába való tobábblépéshez szükség van az önállósodásra való
igényre. De minden gyermek más, az egyik órákig elfesteget, a másik pár perc alatt megunja.
Van, aki könnyen elkeseredik, ha nem sikerül valaki, más fel sem veszi. A szülők is máshogy
nevelik a gyermeküket, van aki azonnal szinte önálló, mást öltöztetnek. Mindenesetre
meghatározó, hogy ha egyedül sikerül valami, az büszkeséggel tölti el a gyermeket, ha nem
sikerül, szomorúsággal.
A motiváció segíti a gyermeket az önállóságban. Kivált sport és művészi aktivitásoknál. A
legapróbb, mindennapi dolgok is nagy sikerek egy gyermeknek: felmászni egy dombra,
énekelni, kidobni a szemetet, fogat mosni. A sérült gyermekek esetében a legapróbb lépés is
óriási siker.
A belső motiváció értékesebb a külsőnél. Egy tanulmány szerint, ha két csoport festésbe kezd,
és az egyik csoport tagjainak oklevelet ígérünk, a másiknak nem. Azon csoport tagjai fogják
jobban élvezni a festést, még a jövőben is, akiknek nem ígértek oklevelet, mert ők a saját
motivációjuk révén festettek.
Jó a külső motiváció is, de a belső értékesebb. Utóbbit nem szabad elnyomni. Erre a kényes
egyensúlyra a személyzetnek és a szülőnek is figyelnie kell.
Egy példa: egy kisfiú nem szeret számolni. Ám örömmel ás egy lyukat a homokozóban. A
nevelő beáll mellé, ő is ás egy lyukat és állítja, hogy az övé mélyebb. Vesznek egy botot és
megmérik a lyukakat… Méricskélnek, és mindenki élvezi.
Fel kell térképezni, hogy miért kerüli a gyermek azon területek némelyikét, melyek fontosak.
Lehet, hogy nem azért nem szeret festeni, mert nincs kedve hozzá, hanem talán motorikus
gondjai vannak. A nevelő legyen tisztában azzal is, mely területet élvez a gyermek. Sérült,
beteg gyermekek számára az átlagos játék is kihívás. Biztosítsunk számukra speciális
játékanyagot!
A motiváció korai szakaszában is mérhető, ha a játékot a gyermek akkor is folytatja, ha valami
alternatíva merül fel. Minél korábban jön a motiváció annál kitartóbb lesz a gyermek a jövőben.
Másság és sokszínűség
A világunk színes, mindenki más és más, más nemű, más kultúrájú, temperamentumú, vallású.
Ez jelen van az óvodában is. Ez a tény nem befolyásolhatja az egyén jogait.
Leány és fiú
A gyermek pár év után már tisztában van saját nemével. A személyzet segítse az identitás
erősödését és igyekezzék nemek közötti egyenlőségre. A mindkét nemre vonatkozó,

igazságosan egyenlő nevelés a kulturális különbségeket is fel kell, hogy ölelje. Olyan
tevékenységeket is fel kell kínálni, melyek fiút is lányt is, és felnőttet es bevonnak.
Eltérő kultúrák
A migrációs háttértől függetlenül bármilyen kultúrából is érkezzen a gyermek, el kell fogadni
eredetét és kultúrájára úgy kell tekinteni, mint gazdagító tényezőre. Különösképpen migráns
gyermekeknél kell elfogadni, hogy a szülői nevelés merőben más, mint másoknál. Az óvodában
tehát merőben más szokások vannak, mint otthon. Ez érdekes a gyermeknek, semmi több.
A személyzet feladata, hogy felvegye a kesztyűt az előítéletekkel, félelmekkel és mindenkinek
biztosítsa az ideális fejlődést.
Speciális támogatást igénylő gyermekek
Sok gyermek szociálisan gyenge háttérből, munkanélküli családokból érkezik. Mások
migránsok, megint mások súlyos betegek, vagy segítséggel élők. A személyzet legyen jól
informált, hogy kinek pontosan mi jelent kihívást, pontosan mi a betegsége stb. Akkor is
mindegyiknek kijár az egyenlő fejlődéshez való jog. Ha kell vonjunk be pszichológust,
gyógypedagógust vagy családbarát csoportokat. Olyan légkört kell teremteni, mely biztosítja
mindenkinek a fejlődést, és a teljes, diszkrimináció mentes környezetet.
Ne féljünk a heterogén csoportoktól, ez segít a sérült gyermekeknek a felzárkózásban, az
érzékelésben, a motorikában, a csoportokhoz való hozzászokásban, az alkalmazkodásban.
Az egyik gyermek gyorsabban tanul, a másik lassabban. Lehetnek egészségesek között is nagy
különbségek, de sérült és egészséges között kivált. A személyzetnek ezt fel kell ismernie és
gondoskodnia a méltó támogatásról. Ne feledjük, hogy a rendkívül tehetséges gyermekeknek
pedig az a nagy gond, ha nem kapnak elég kihívást.
Annak felismerése, hogy valaki az átlaghoz képest valamiben lassabban fejlődik, persze
pedagógiai kihívás, mely számos kérdést vet fel.
Pedagógiai kihívások
„Nem formálhatjuk a gyermeket kedvünk szerint. Ahogy a Jóisten megteremtette, úgy kell
elfogadnunk őket.“
Johann Wolfgang Goethe
A kihívások leküzdésében kulcsfontosságú a pedagógus személye, irányultsága, felfogása,
meglátásai. A pedagógus tudja, hogy bármit tesz, annak része a saját személyisége, és
meglátásai. Ezt a nevelőmunka során folyamatosan szem előtt kell tartani. Nagy felelősség ez.
A pedagógiai szakember viselkedése
A viselkedés alapköve a társadalmunk demokratikussága és az egyén méltóságának
érinthetetlensége. Tisztelet, elfogadás minden gyermek iránt. Nemek, vallások, kultúrák iránti
elfogadás és előítéletmentesség. Integráció.

A pedagógiai szakember feladatai
A cselekvés középpontjában a gyermek álljon. Arra kell ösztönözni a gyermeket, hogy
megismerje a világot. A nehézség az, hogy meg kell tudni állapítani, hogy a gyermek hol tart a
fejlődésben, és hogy milyen eszközökkel, mikor kell támogatni. Mindent ezen céloknak kell
alárendelni. A szakemberek alkossanak csoportokat és osszák meg egymással meglátásaikat,
készítsenek pedagógiai terveket. Kiemelt fontosságú az intézmény vezetője, aki gondoskodik a
párbeszédről, a belső személyzetet illetően, de külső partnerekre vonatkozóan is. A
szabályokat fenntartja és nyitott a kezdeményezésre. Segíti a személyzet továbbképzését.
Ha a pedagógus ki szeretné hozni a gyermekből az érdeklődőt, felfedezőt, magának is annak
kell lennie. Nagy hangsúlyt kell fektetni a gyermeki érdeklődésbe, és türelemmel, megértéssel
kell támogatni a gyermekeket a megismerés folyamatában.

„Csak a szívünkkel látunk igazán élesen.“
Antoine de Saint-Exupery
Viszonyunk a gyermekkel
Különösen a gyermek korai fejlődési szakaszában fontos, hogy a pedagógussal elmélyült,
bizalommal teli viszonya legyen a gyermeknek. Figyelemmel és mértékkel kell ismertetni a
gyermekkel a szabályokat, főként akkor, ha másoknak árt a gyermek, vagy átlép bizonyos
határokat. Mindent meg lehet beszélni, de csak akkor, ha látja, hogy a felnőtt is konzekvensen
betartja a szabályokat. A lányok és a fiúk máshogy reagálnak, ha a szabályok férfitól vagy nőtől
jönnek, ezt is figyelembe kell venni.
A szülőkkel való viszony
A szülő dönti el, hogy milyen intézménybe adja be gyermekét, ahol egész nap foglalkoznak
vele. Fontos, hogy döntését pozitívan értékelje és pozitívan álljon hozzá a nap folyamán lezajló
nevelői munkához. A szülő látogassa az óvodát, tartsa be a szabályokat és legyen partner. Ez
segíti az óvodai céljainak megvalósulását.
A legfontosabb feladatok:
Békés, minden vallási, nemi, és egyéb tényezőre való tekintet nélküli nyugalom megteremtése.
Megértéssel kell fordulni a gyermek kérdései, problémái felé.
A gyermekre időt kell szakítani, bátorítani, példaként kell szolgálni neki.
Játék, tanulás, zene.
Egyéni és csoportos tanulási folyamatok támogatása
Szakértők bevonása (nagyszülők, művészek, zenészek, írók stb.)
Kirándulások (erdőbe, bolt látogatása, templom, kertek, könyvtár, utcai közlekedés)

Partnerség: szülőkkel, más óvodákkal, zeneiskolákkal, kultúrhelyekkel, színházakkal stb.
Minden gyermek fejlődéséről szóló dokumentáció vezetése. Kedvelt témák és képességek
listája a tanulásfejlesztés érdekében.
Rendszeres megbeszélések az óvodai lehetőségekről, a tanulásfejlesztés optimalizálása
céljából.
A migrációs háttérből érkező gyermekek esetén az alábbi várható el:
Tisztelet, elfogadás, előítélet nélküliség más kultúrák irányába. Más kultúrák iránti érdeklődés
és tudás, más háttérből érkezők helyes kezelése. Megfelelő bánásmód. Fenntartható képzési
modul kialakítása, mely nem nyomja el a hozott kultúrát. A szülők, otthoni nevelési modelljének
elfogadása. Általánosítás kerülése.
Terek
A terek különféleképpen hatnak gyermekre és felnőttre. Stuttgartban van egy óvoda, mely úgy
néz ki, mint egy hajó. Pszichológiai tanulmányok kérdései, mely terek, színek és fények hogyan
hatnak az emberre. Alapkérdésekre tudunk kell a választ: van elég hely a mozgásra, a környék
csendes, jut elég fény, hogy érzi magát az óvodában gyermek és felnőtt?
Az óvoda terei sugározzanak nyugodtságot, legyenek színesek, ötlettel teliek, inspirálóak,
esztétikusak. Legyen funkciós termek, melyek speciális igényeket elégítenek ki, legyen az
alkotás, vagy csoportos tevékenység. A használhatóság mellett fontos az állandóság, a
megszokhatóság is. Jó ötlet a kísérletező szoba felállítása is, ahol hangszerek vannak,
szerszámok, vagy egy sokat látott írógép. Igaz, a gyermek egyetlen kartondobozból is képes
várat építeni. Engedni kell, hogy szárnyalhasson a fantázia. Fontos, hogy minél színesebb
legyen az összkép, lehessen járni, kelni futni, mászni, hogy a koordinációs készséges is
fejlődjenek. A természet ismertetése, közelhozása se maradjon el.
De szép dolog, ha a gyermekek, speciális játékokkal maguk „építkeznek“. Nagyon hasznos
dolog.
Megfigyelés, dokumentáció, kiértékelés, következtetés
A gyermek már akkor rendelkezik egy neveltetéssel, mikor az óvodába érkezik. Ezt figyelembe
véve kell megfigyelni a gyermek fejlődését. Azt dokumentálni és értékelni kell. Ezzel láthatjuk,
hogy fejlődik a gyermek, mik az érdeklődési körei, hogy ezeket hogy elégíti ki az intézmény.
Mindennek segítségével, párbeszédek indításával garantálható a gyermekközpontú reakció, az
optimális fejlődés érdekében.
A megfigyelés középpontjában a motiváció, az egyén kedvenc témái álljanak. Ez segít
megérteni, hogy a gyermek hogyan tekint a világra. A megfigyelés és dokumentáció olyan
folyamatok mentén haladjon, mely az alappedagógiai tervvel összhangban van. A személyes
adatvédelem itt elengedhetetlen. Az értékelés során mindig figyelembe kell venni a gyermek
hátterét is.
A fejlődési dokumentáció szempontjai

A dokumentációt párbeszédek keretében érdemes kiértékelni, részt vehet itt pedagógus, szülő,
de akár maga a gyermek is. Ennek segítségével több szempont alapján elemezhető a gyermek
fejlődési nyomvonala és személyre szabottan támogatható a gyermek.
Megfigyelés -> Dokumentáció -> értékelés -> célok megfogalmazása -> tervezés -> tervek
megvalósítása -> dokumentáció -> Felülvizsgálat majd a kör újraindul.
A dokumentáció tartalmazza a gyermek aktuális fejlettségi fokát, fejlődésének tempóját,
képességeit, erősségeit. A cél nem az, hogy a személyzet bizonyítson! A cél középpontja midig
a gyermek! Ha a szülő egyetért vele, a dokumentációt igen személyes dolgokkal is ki lehet
egészíteni, fényképek gyermek rajzairól, hangfelvételek, akár még videok is. Nem utolsó
sorban, a gyermek maga is készíthet fényképeket, így ismerkedve a technológiával.
Ne feledjük, a képek, videók nyilvános használata szülői, írásos engedélyköteles.
Az óvoda utolsó évében készített dokumentáció igen hasznos lehet a jövőbeli intézmények
számára is.

Adatvédelem
A szülő és intézmény viszonya rettentő nagy bizalmat igényel a szülő részéről. A személyzet
bensőséges információkat szerez a gyermekről és a családról. A helyes képzés és nevelés
csak a kellő bizalom meglétekor valósulhat meg.
Az intézmény óriási adathalmazzal bír, még képeket és videókat is tárol. Hogyan bánjunk
ezekkel? Alapvetően elmondható: az adatok akkor gyűjthetők, ha azt a pedagógiai cél
indokolja. Akármilyen természetű is az adat, azt a szülővel meg kell osztani. Az adatvédelem itt
azt is jelenti: maga a szülő dönti el, mire szabad felhasználni az adatokat, képeket stb.
Mindennek meg kell teremteni a biztonságos, technikai hátterét. Le kell fektetni egy
adatvédelmi irányelvet. Baden-Württemberg intézményei egységes személyes adatvédelmi
irányelvvel rendelkeznek.
Képzési és nevelési partnerség szülő és szakember között
Az otthon elhagyása, és az átállás az óvodai mindennapokra, nagy kihívás a gyermekeknek.
Ennek egyik kulcsa a felnőttekben vetett bizalom mielőbbi kiépítése. Ennek módja a
beszoktatás, melynek apró rituáléi segítenek az új környezet megismerésében. Már a
személyzet üdvözlése is annak „jele“ hogy a felnőttekben meg lehet, bízni, mert barátságosak
és partnerek! A személyzet és a szülők közös együttműködése teszi lehetővé az ideális
beszoktatást.
Tanulmányaink bizonyítják, hogy az első, óvodába történő pozitív átszokás olyan megerősítő
élmény, mely nagy mértékben segíti azokat az elkövetkezendő átállásokat melyeket a
gyermeknek jövőben át kell élnie. Ezt a közelgő nevelői partnerséget a személyzetnek és a
szülőnek is bensőségesen kell megélnie.

A pedagógiai munka részleteit, módját és céljait ismertetni kell a szülővel, hogy tartalmas
partneri kapcsolat alakuljon ki. Ez a sikeres képzés és nevelés alapköve lesz. Sok módja van
az információcserének, de a legjobb mindig a személyes találkozás.
Már a gyermek óvodába való elkísérésekor és elhozatalakor lehetőség adódik egy kis
beszélgetésre a személyzettel, de ha a szülő külön időd szán rá, hogy máskor is
elbeszélgethessen a személyzettel, az meghozza gyümölcsét. A személyzet legalább évente
egyszer szervezzen megbeszélést a szülővel, amikor felkarolják a gyermek képességeit,
fejlődési szakaszait érdeklődését, igényeit. Ez főleg a beszoktatásnál hasznos.
A beszélgetés során a pedagógus a szakszerű dokumentációra támaszkodva informálja a
szülőt, a szülő viszont ugyancsak elmondhatja, amit a mindennapokban tapasztalt, és ez az
információ is fontos. Különösképpen migrációs hátterű gyermekeknél, ahol ebből fakadóan
egyéb igényeknek is teret kell engedni.
Egyes gyermekek nehéz szociális háttérből érkeznek, mely feszültséget teremthet a családi
modell és az intézmény rendszere között. Ha a személyzet tisztán látja azt a folyamatot, amin a
család és a gyermek végig ment, könnyebb az integráció. Itt elengedhetetlen a teljes
előítéletnélküli, igazságos, egyenlő bánásmód.
Migrációs hátterű szülőkkel nyelvi okokból is nehezebb a kommunikáció.
Más a helyzet sérült gyermekeket nevelők esetében. Ők gyakran már szakértők, úgymond
messze több tapasztalatuk van arra vonatkozólag, hogy milyen igénye lehet a sérült
gyermeknek. Ezeket mind figyelembe kell venni.
Jó lehetőség a szülők képzése. Ennek számos módja van. Szolgáltathat az intézmény külön
kurzust a szülőknek, de lehet szervezni gyermekekkel közösen átélhető foglalkozást is. A
szülők tekintetében az édesapák bevonása különösen megtérülő lesz!
Olyan üléseket is lehet tartani, ahol csak szülők vannak, és ahol megosztják egymással a
tapasztalataikat. Sok esetben ezek a találkozások kinővik magukat, sűrűsödnek stb. Különösen
migráns hátterű szülőknek jók ezek az alkalmak.
Ezen iránymutatás rávilágít arra, hogy az óvoda túlmutathat alapfeladatán és szikraként
lobbanthat be érdekes kezdeményezéseket, közösségeket indíthat el, ezzel akár egész
társadalmunkat gazdagítva, felfrissítve.
Pedagógus és tanár együttműködése
Az iskolába való átmenetet nagyban megkönnyíti az a dokumentáció, mely az óvodában
készült. A beiskolázás optimalizálásához a tervezésbe harmadik félként a szülőket is be kell
vonni!
Óvodák és iskolák együttműködése
Szükség van egy éves tervre az óvoda és az általános iskola között, mely garantálja a
rendszeres, közös munkát. A gyermek megfigyelése és szülők bevonása garantálja a fejlődés

támogatását. A Baden-Württembergi Kulturális és Ifjúsági minisztérium rendelkezik ennek az
együttműködésnek a részleteiről.
Ebben a tartományban minden általános iskolának van egy kijelölt szakszemélye, aki ennek az
együttműködésnek a felelőse. A cél természetesen a zökkenőmentes és örömteli átmenet az
óvodából az iskolába.
Átmenet az iskolába pedagógiai segítséggel
Minden átmenet nehéz egy gyermeknek, nincs ez másként az iskolakezdéssel sem. Fontos,
tehát hogy örömmel élje meg. Ezt a fent leírt együttműködés könnyíti meg. A személyzet a
szülő és a tanár közös felelőssége, hogy a gyermek kellő motorikus, nyelvi, kognitív
képességek birtokában, megfelelő érzelmi stabilitással mutassa, hogy iskolaértett. Ebben az
időszakban különösképpen fontos a személyre szabott figyelem, és támogatás, főként, ha a
gyermek átlagon felüli képességekkel bír.
A személyzet az iskola, a szülővel egyetértésben az éves tervbe kisebb projekteket fektet le.
(Képes album készítése, könyvtárlátogatás stb.) Ezeknek a foglalkozásoknak azt kell
sugallaniuk: „Hamarosan iskolás leszek.“
Ez az iránymutatás hat terület speciális fejlesztését fekteti le, mely kiváltképpen az óvoda utolsó
évében lehetővé teszi a biztonságos átmentet. Ezek: test, értelem, nyelv, gondolkodás, érzelem
és empátia, lelkület, értékek és vallás.
Az összes óvodai éven keresztül folyó fejlődési terv keretén belül olyan kompetenciákat kell
megcélozni, hogy a gyermek tudjon:
-

Egyedül és másokkal játszani

-

Festeni rajzolni

-

Énekelni, közös nyelven írt dalszöveget kívülről tudni.

-

Örömmel mozogni

-

Gond nélkül megélni az óvoda mindennapjait, érkezéstől távozásig

-

A német nyelvet olyan szinten érteni, hogy az iskolában ez ne legyen gond

-

Legyen kedvenc könyve

-

A jelek és számok rendszerét ismerje

-

Mennyiségek ismerete

-

Tájékozódás idegen terekben.

-

Előrehaladott utcai közlekedés

-

Természeti jelenségek ismerete, azok felől érdeklődjön

-

Csoportos feladatmegoldás

-

Más gyermekekkel való kommunikáció, empátia

-

Értelmes kérdéseket tudjon feltenni, egyes kérdésekre válaszolni tudjon.

-

Lassankénti, tudatos vallási önmeghatározás.

Azok a gyermekek, akik speciális pedagógiai igényűek, nehezebb helyzetben vannak. Nekik
megfelelő iskolát kell választani, és oda ellátogatni, hogy szőlő, tanár és óvodai személyzet
megállapíthassa, hogy megfelelő -e.
Partnerekkel való együttműködés
Az óvoda egy közössége hely, melynek közösségi mivolta nem merül ki a gyermek, személyzet és
szülő szintjén. Az óvoda működését más közösségek is színesíthetik, tanácsadó szervek, klubok,
egyházi személyek. A szociálisan nehéz helyzetben lévőknek különösen nagy segítség, ha az
óvodában több szál is összefut.
A gyermek fejlődését támogatandó, az óvoda legyen nyitott az ifjúság segítőkre, orvosi,
egészségügyi szakemberekre. A gyermek megfigyelése során, ha hiányosságot észlelünk, a
szülővel egyetértésben segítő csoportokat is bevonhatunk. Ez kiváltképpen a fejlődés korai
szakaszában lehet nagy segítség.
A következő munkacsoportok és intézmények lehetnek segítségünkre:
-

Háziorvos, gyermekorvos, fogorvos

-

Szaktanácsadók, ifi gondozók

-

Állami gondozók

-

Speciálpedagógusok

-

Korai fejlődés szakértők

-

Gyógypedagógusok

-

Szociális segítők

-

Beteg gyermekeket szolgáló iskolák

-

Egyesületek, családsegítők, sportkubbok, migráns közösségek

-

Könyvtárak, múzeumok,

-

Vallási közösségek

-

Rendőrség

-

Felolvasó, énekes körök

-

Gyermekvédők és pszichológusok

-

Természetvédők

-

Fogyasztóvédők

-

Újrahasznosítási tanácsadás

-

Gyermekvédelmi és segítő szervek, ide értve az UNICEF-et is.

Egy „jó“ óvoda ismérvei. Minőségellenőrzés és biztosítás
Az óvoda, olyan nevelési és fejlesztő központ legyen, mely a gyermek igényei szerint, a gyermek
jogait vigyázva, a gyermek környezetét figyelembe véve, megfelelő pedagógiai koncepció mentén,
a szülőkkel közösen, az óvodai szolgáltatásait folyamatosan frissítve, fáradhatatlanul küzd a
gyermek fejlődésérét. Mindennemű partnerséget bevonva kell megvalósítani a célokat a
beszoktatástól az iskolai átmenetelig. Gondoskodni kell a vegyes korosztályú csoportokról.
Jogilag az alapot a német gyermek jogaira, fiatalkorúakra vonatkozó és óvodai intézményekre
vonatkozó törvények adják. Ezek: SGB VIII, KiTAG, TAG, KiföG
Pedagógiai és strukturális minőség
A fenti minőségek alapja egy stabil pedagógiai koncepció, és minőségmanagement. Garantálni kell
a folyamtok minőségét, a strukturális minőséget és a megfelelő eredményt. Mindezekeről
részletesen a fenti jogi alapok rendelkeznek. (SGB VIII, KiTAG, TAG, KiföG) A megfelelő minőség
biztosítása érdekében a személyzetet tanácsadás és szakirányú tréningek keretében kell tovább
kepézni.
Minőségi óvoda – mik a főbb, gyakorlati kihívások?
A minőségfejlesztés kulcsa a gyakorlati munka megfigyelése és értékelése, fejlesztése.
A célok személyre szabottak? Gyermek és szülő bevonásával? A személyzet és a szülők együtt
dolgoznak a fejlesztéseken?
A javaslatok megvalósításához a személyi és tárgyi feltételek adottak?
A hibákat elemezték, hogy azokat javíthassák?
Azonos értékeken alapszik a közös munka?
Együtt dolgoznak a megfelelő szervek és világos, hogy mit kell tenni a fejlesztés érdekében?
Az elért célt felülvizsgálják és értékelik?
A minőség fejlesztésének fenntarthatónak kell lennie, melynek kulcsa a jól dokumentált folyamat. A
fejlesztés részleteit írásban le kell fektetni, hogy azt folyamatosan ellenőrizni, javítani lehessen.
A vezetőség és az alkalmazottak szakképzetsége
Maga az intézmény csak akkor fejlődhet, ha a személyzet is hajlandó képezni magát. Nem csak a
vezetőség, de a teljes személyzet érintett, ezért a továbbképzés lehetőségét biztosítani kell. Legyen
ezért:
-

Jövőkép

-

Olyan pedagógiai koncepció, mely vallásra, nemre, hovatartozásra való tekintet nélkül
igazságos

-

Családbarát nevelési és fejlesztési programok

-

Fejlesztési és nevelési iránymutatás

-

Iránymutatáson nyugvó minőségellenőrzés, a gyermekek fejlődésének szolgálatában.

-

Hadd „szóljanak“ bele a gyerekek az óvoda sorsába.

-

Szakkompetenciával bíró, motivált személyzet.

-

Teljeskörű együttműködés szülők, személyzet, iskola és egyéb szervekkel.

B rész:
Az iránymutatás lényege
Ez, a Baden-Württembergi iránymutatás a gyermeket helyezi a középpontba, mit szeretne a
gyermek, mit tud, mire képes, mire vágyik. Maga a rendszer nem olyan, mint egy iskolában,
nincsenek tantárgyak, mert minden a gyermek fejlődési irányától függ, a hat fejlesztendő területtől.
A cél a fejlesztés, a társadalomba való beilleszkedés megvalósítása. A közös tevékenységek,
étkezések, de még a köszönés is ezt szolgálja. A fejlesztési területek egymást is átszővik, amire a
legjobb példa a nyelvi fejlődés. De az által is sokat tanul a gyermek, ha elindul, és különféle
terekben mozog. A pedagógia munkának ezért személyre szabottnak kell lennie.
Az iskolában persze tantárgy alapú tanulás folyik, de az ottani pedagógiai hozzáállásnak is ugyanaz
kell, hogy az alapot adja: a gyermek! Hogy mire van szüksége, mire képes.
Irányelvek és mozgásterek
Ennek az iránymutatásnak az alapjait a korábban tárgyalt német jogok adják. Ezek: SGB VIII,
KiTAG, TAG, KiföG. A nyelvi fejlesztésnek központi szerepe van. Az alapelvek tehát le vannak
fektetve és az intézmény felelőssége, hogy milyen pedagógiai módon valósítja meg azokat. Ennek
az irányelvnek az egyik alapja a gyermek megfigyelése és dokumentációja, melyre vonatkozó
titoktartásról már volt szó. (Szülői engedély szükséges, törvényes használat lásd német jogrend,
részletek: § 22 Abs. 3 SGB VIII).
Az intézmény célkitűzéseit övezzék kérdések, javaslatok, csoportos megbeszélések. Mindennek azt
kell szolgálnia, hogy a gyermek fejlődési területeit minél jobban kiaknázzuk oly módon, hogy a
gyermek hátterére is tekintettel vagyunk. Tökéletesen csak akkor valósíthatók meg a célok, ha a
partnerség szülő és intézmény között fennáll.
Képzési és nevelési mátrix
Ez a mátrix olyan, mint egy szőnyeg. Nincs két egyforma, mert a képzés és nevelés személyre
szabott. A gyermek teljesítménymotivációja is egyéni, sőt kultúrfüggő. Más-más gyermek máshogy
küzd meg egy feladattal, máshogy kér segítséget, máshogy éli meg a sikert és a kudarcot. Képzési
és nevelési mátrixnak, tehát szövevénye szerkezetében ott kell lennie a megfelelő, főbb pontoknak,
alapvető mintáknak, melyek meghatározzák az intézmény profilját. Az iskola munkája majd erre
épül. Hogy megmaradjunk a szőnyeg példájánál: a gyermek is csak azt tudja tovább szőni diákként,
amit már kellő alapossággal előkészített.

A mátrix fő kérdései két síkon találkoznak:
A gyermek már születésétől kezdve motivációkkal bír. Ezeket megragadva, erre ráépítve kell
megvalósítani az egyéni képzési és nevelési célokat. Maga a mátrix nem kronológiai felépítésű, a
személyzet a környezet alakításában, csoportos tevékenységekben és megfelelő programok,
játékok kínálatával éri el képzési célját.
A gyermek fejlődési állomásai kérdéseket vetnek, fel, melyek mentén haladva konkretizálni lehet a
pedagógiai munkát. A válasz a fent leírtakon alapul.

Átvitel az iskolába
A képzési és nevelési mátrix egyik célja, az iskolába való átvitel, melyet két egymásra fektetett nyíl
jelképez, egy vertikális és egy horizontális. A gyermek motivációi, illetve hat fejlődési terület mind az
iskola irányába mutat. A személyzet és a tanári gárda közös feladata, hogy a gyermek úgy lépjen át
az iskolába, ahogy a fogaskerekek egymásba marnak. Ez az összetett feladat az iránymutatás
alapkoncepciója.
A gyermek motiválása
A gyermek tanulni, játszani, ismerkedni akar. Ebben támogatni kell. Lehetőségekkel, megfelelő
környezettel és szeretettel. Ez garantálja később az önállóságot is. Szükséges tehát:
-

Az odafigyelés

-

Megfelelő tematika

-

Iránymutatás

-

Elismerés

-

A gyermeknek képesnek kell lennie alkotni, teremteni!

-

Adjunk a gyermeknek időt és teret

-

Jó levegő, melegség, fény, élelmiszer

A gyermek alapjogait az Egyesült Nemzetek 54 cikke írja le. Joguk van az élethez, az egészséghez,
a fejlődéshez mindennemű diszkrimináció nélkül. Joguk van továbbá:
-

Játszani

-

Szólásszabadsághoz

-

Erőszakmentes neveléshez

-

Háborútól való menekültstátusz

-

Kizsákmányolás elleni védelem

-

Családhoz, vagy családi nevelőszolgálathoz

-

Támogatásra speciális nevelési igény esetében

-
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Elismerés és békés lelki állapot (A)
A fejlődéshez mind az elismerés, mind a nyugodt, védett környezet elengedhetetlen.
Megismerni a világot (B)
A gyermek kezdi megismerni saját testét, a környezetet és az összefüggéseket. Mindehhez fontos a
kulturális öntudat is.
Önmagunkat kifejezni (C)
A gyermek nonverbálisan és verbálisan is kifejezheti igényeit. Utóbbi történhet az anyanyelvén,
migráns esetében és a tanult német nyelven is. A zenélés, a mesék a tánc mind segít ezen
csatornák kiépítésében.
Együtt élni másokkal (D)
A társadalomban együtt kell élni másokkal. Ezt rituálékkal, hagyományokkal és közösen eltöltött
idővel lehet. A gyermek folyamatosan tanulja meg az együttélés szabályait. Azt, milyen elfogadni és
mások által elfogadottnak lenni. Az óvodai mindennapjaira az Egyesült Nemzetek által
meghatározott jogok keretein belül kell törekedni a gyermek segítésére. Mindez lehetővé tesz
mindenféle megbeszélést, lobbit, személyzet, szülő és mások között, sőt még a német
parlamentben van is vannak képviselők, akik a gyermek jogait védik.
Képzési és nevelési területek – mire lehet hatással az óvoda
A fenti területeket gyermekenként, személyesen kell lefektetni, konkretizálni. A területek egymással
összekapcsolódnak. Ha valaki tapsolva énekel, az fejleszti a motorikus képességeit, a beszédet, a
zenei érzéket, sőt szociálisan is hasznos. A hat terület sokszor teljesen átfedi egymást.

Képzési és nevelési területek - A test
Különösen az első években fontos a test megerősítése, a helyes étrend, és az egészség
alapkövének letétele. Az élet egyetlen szakaszában sem annyira fontos a mozgás, mint az
óvodában! Pozitív, elégedett testtudatot kell kialakítani. Ez a szociális, pszichológiai és kognitív
fejlődés alapja is. A gyermek a világot fizikai értelemben tanulmányozza, amihez mozgás, tapintás
kell. De ez a kulcs a lelki fejlődéshez is. A mozgás, az egészség, a jó táplálkozás erősen
összefüggenek. A gyermek szociális látását messze kitágítja, ha találkozhat idősebb emberekkel,
beteg, sérült, segítséggel nevelkedett gyermekekkel.
Tanulmányaink bizonyítják, hogy a mai gyermekek kevésbé ügyesek, mint régen, sokat már a
labdát sem tudják elkapni, képtelenek egy lábon ugrálni stb. A mozgás hiánya és a rossz
táplálkozás komoly problémákhoz, megbetegedésekhez vezethet. Mozgással teli, változatos, akár a
gyermek által elkészített étrenddel, bel és kültéri, játékokkal, szerepjátékokkal kell megerősíteni a
testet, ezzel a lelket is.

Célok:
-

A test megismerése

-

Tisztaság, ápoltság, egészség

-

Társadalmi normákat követve megismerni saját nemünket.

-

Koordinációs képességek fejlesztése

-

Egészséges étrend

-

Grafomotorika

-

Motorikus képességek

-

A testbeszéd mint kommunikáció fejlesztése

Hasznos kérdések:
-

Hogy vehető rá a gyermek a mozgásra?

-

Hogyan kezeljük a mozgás témáját sérült, beteg gyermekeknél?

-

Milyen mozgások valósíthatók meg? (Futás, mászás stb.)

-

Mozgással magabiztosságot adni?

-

Hol lehet még az óvodán kívül mozogni? Hogyan és hol játszhat a gyermek a vízzel?

-

Lányok és fiúk máshogy állnak hozzá a mozgáshoz?

-

Különösen élénk gyermekeknél hogyan kell eljárni?

-

Hogyan unszoljuk a gyermeket, hogy kipróbáljon valami újat?

-

Hogyan fejleszthető a motorika?

-

A nevelő, mint mozgás-példakép?

-

Hogyan vonható be a gyermek a közös étkezésbe? Éhség és evés, élelmiszer
megbecsülése…Rituálék, közös főzés

-

Hogy a tanul a gyermek toleranciát?

-

Hol lehet a gyermek kreatívan mozgékony?

-

Hogyan történik az egyéni fejlesztés? (Balkezesek stb.)

-

Hogy vehető rá a gyermek a rajzolásra?

-

Hogyan segíthető a gyermek, nemi identitásának megismerésében? (Mi az intimitás?)

-

Mikor lehet már a gyermekkel fogantatásról beszélni, arról, hogy honnan jött?

-

Mikor érinthető az utcai közlekedés témaköre?

-

Mely tevékenységeket végezheti a gyermek csapatban (ebéd elkészítése)

Önmagunkat kifejezni
-

Hol gyakorolhatja a gyermek a beszéddel, énekkel, mimikával, testbeszéddel való
kommunikációt? Van lehetősége színjátszani, zenélni, zenét lejátszani?
Másokkal együtt élni

-

Biztosított a napi ritmus és a mindennapi nyugalom?

-

A gyermekek jól neveltek az asztalnál?

-

Hogy tanulhatják meg a szabályokat, a tiszteletet és más kultúrák tiszteletét, mások elfogadását
külsőre való tekintet nélkül?

-

Hogyan motiválható a szülő a szabadidő hasznos megszervezésére?
Átmenet az iskolába
Az iskolában más a mozgás profilja. Egy órán 45 percig kell csendben ülni. Ez nagy kihívás,
amire az óvodában fel kell készíteni a gyermeket. Az iskolában ugyanakkor van testnevelés,
azaz tovább fejlődhet a mozgás. A gyerekek zenét éneket is tematikusan tanulnak majd. Az
iskolai sport segít megerősödni, a személyiséget kialakítani és biztonságot ad, az utcai
közlekedéshez is.
Sok német iskolába a testnevelést felváltotta a „Mozgás és játék“ megnevezés. Ez lehetőséget
ad rá, hogy a gyermekek például az osztályteremben is mozoghassanak.

Képzési és nevelési területek – Érzékszervek
A gyermek minden érzékszervével fürkészi a világot. Látás, hallás, szaglás stb. A kisbaba is
addig nézegeti, forgatja, szagolgatja és a szájához veszi a játékot, míg szó szerint meg nem
hódította azt.
Hasonlóan van ez az óvodában is, de itt már komplex dolgok megismerésére is sor kerül, mint
a nyelv, beszéd, később írás, számolás. Biztosítani kell hát a gyermeknek, hogy
érzékszerveivel minél többet tapasztalhasson, legyen az zene, tánc, sport vagy természet. A
gyermeknek konkrétan és közvetlenül kell megtapasztalnia a valóságot, saját kezével kell
megfognia azt.
A mai kor nyújtotta digitális és fizikai-média repertoár óriási lehetőségekkel kecsegtet, ezért
annak vizét az óvodának a saját malmára kell hajtania. A személyzetnek kell felmérnie, milyen
tartalom, mikor, mire használható. A gyerekek felmondhatnak magnószövegeket, de báb
játszhatnak is, fotó albumot készíthetnek.
Az alkotói folyamatok nagyon fontosak világ megértésében. Már a pici gyermek is nyomot akar
hagyni maga után. A homokban, az ablakon, a rúzzsal a falon. Saját létezésének
visszaigazolása ez, mely a környezet érzékeléséhez elengedhetetlen. Rajzoljon minél többet, a
pálcikaemberek jók kezdésnek. A személyzet faladata, hogy egyénileg figyelje ki miben fejlődik,
kit mi érdekel. Ez alapján kell támogatni a fejlődését. Minél színesebb környezet, gazdag
eszköztár segítségével támogassuk a gyermeket a kreatív fejlődésben és ne feledjük, van, aki
kevesebb, van, aki több unszolást igényel.

Az óvoda olyan hely, ahol hallással, látással más más érzékszervekkel fedezhető fel a világ. A
mozgás, a beszéd és a játék egymásba kapcsolódnak. A tánc, a zene, a mozgás egyé
válhatnak egy foglalkozás során. Rosszul látó és halló gyermekeknek nem csak a hátrányuk
végett van nagyobb szükségük segítségre, hanem azért is, hogy könnyebben be tudjanak
illeszkedni.
Sok családan egy hangszeren sem játszanak, de minden gyermeknek van zenei érzéke.
Biztosítsunk hangszereket számukra. Fontos pedagógiai feladat a zenélést és az éneklést
élvezetessé és játékossá tenni. Ez megmozgatja az érzékeket, segíti a személyiségfejlődést.
Az érzékterületek fejlesztése – Célok:
-

Fegyelem, figyelem, elfogadás, tájékozódás, kifejezőkészség fejlesztése

-

Identitás, önbizalom, szociális kompetenciák erősítése tapasztalás által.

-

A mindennapi ingerek, zajok, zene és egyéb tudatos érzékelése

-

Esztétikai és művészi önkifejezés.
Hasznos kérdések:
A személyzet meg tudja ítélni, hogy a gyermek érzékszervei elég fejlettek? Hogyan hajtható
végre felzárkóztatás, esetleg külső segítséggel? Milyen ingerek érik a gyermekeket? Vanna
speciális élmények? (Visszhang, Ritmus) A gyermek tapasztalhat e az egyes érzékszervek
szintjén? (Bekötött szemmel tapintani) Tudja -e a gyermek mi árthat az érzékszerveinek? A
gyermek meg tudja mutatni magát? Van, aki megnézi a rajzait, meghallgatja énekét, megnézi
játékát? Milyen eszközökkel motiválható a gyermek a figyelemre?
Érzékszervekkel megismerni a világot
Érzékelheti a gyermek az esőt, a szelet? Megtapasztalhatja a természetet? Sokszínű
élményeket kap? Van lehetősége a gyermeknek arra, hogy zenéről, képekről, művészetről
beszélgethessen? Az óvodán kívül még hova látogathat el a gyermek?
Hogyan élhet egész életet egy vak vagy siket? Milyen segítség adható?
Fejlett érzékszervek a jó kommunikációért.

-

Hogy tanulja meg a gyermek, hogyan beszéljen színekről, formákról, hangokról?

-

Milyen módokon képes kifejezni egy gyermek ugyanazt? (Zenével, tárgyakkal, testbeszéddel)

-

Kellő mennyiségű és változatos játékok\eszközök állnak a gyermek rendelkezésére?

-

Részt vehetnek a gyermekek beszélgetésekben, projektek alakításában, színházban stb.?
Fejlett érzékszervek az együttélésért
Képes a gyermek önmaga és mások elfogadására? Ismeri ennek a szabályait és rituáléit?
Támogatja a személyzet a gyereket az ilyen irányú megnyilvánulásokra, közlésekre és
viselkedésre? Hogyan? Tiszteletre és elfogadásra ösztönzik? Képes elfogadással befogadni
más kultúrákból származó művészi alkotásokat is? Megéli a gyermek a csoportos hasznosság

élményét? A gyermekek közösségként játszanak, énekelnek és zenélnek? Hogyan segíthető az
olyan gyermek, akinek valamelyik érzékszerve sérült, vagy korlátozott?
Átmenet az iskolába
Az érzékszervek differenciált fejlesztése nagyon fontos. Az iskolában majd az ember, a
természet és kultúra tárgykörében különösen hasznos lesz. A két nagy cél egyrészt a világ
megismerése, másrészt annak alakítása.
Az iskolában is arra kell törekedni, hogy minél gazdagabb környezetben fejlődhessenek az
érzékszervek. Zenei variációkkal a hallás finomítható, az alkotói munkával egyéb ingerekkel
gazdagodik a gyermek. Mindezek megalapozzák a kreatív tanulási folyamatokat. A sokszínű
ingerek, a találkozás, tárgyakkal, növényekkel állatokkal, felpezsdíti a gyermeket, a fantáziáját
és egész lényét, személyiségét és önkifejezését.
Azon gyermekek, akik valamely területen sérültek, speciális eszközök révén, különleges
segédeszközök útján kell, hogy mindezt megéljék.

Képzési és nevelési területek – A nyelv
„A nyelvi határaim megegyeznek a világom határaival. “
Ludwig Wittgenstein
Már a kisbaba is kommunikálni szeretne. Szavak hiányában mimikájával, testbeszédével teszi
mindezt. Ahhoz, hogy ez szavakká érjen, szeretetre, motivációra melegségre és megértésre
van szükség az anya, illetve később a személyzet részéről. A motiváció beszédhibás
gyermekeknél rettenetesen fontos.
Micsoda öröm a szülőnek, mikor gyermeke kimondja az első szót. Hatalmas fejlődési eredmény
ez. Sikerült megállapítania mi a zaj, mi a hang, tudja már mik a tárgyak és ki az ember.
Bátorítást is kapott és ez fontos. A sok gügyögéssel folyamatosan gyakorolt. A szülői bátorítás,
megerősítés és jó atmoszféra segíti a további fejlődésben. Már a hetedik hónapban különböző
nemzetiségű gyermekek máshogy gügyögnek.
A mindennap szabályszerűségei és ismétlődései alapján érti meg a gyermek a nyelv logikáját
és grammatikáját. Az érzelmi kapcsolat nélküli nyelvtanulás lehetetlen.
Három pont fontos tehát: személyes, bátorító kapcsolat, teret engedni a gyakorláshoz és
mindennek megadni a lehető legszínesebb környezetet. Negyedik pont: ismétlődések, rutinok,
rituálék.
A nyelv elengedhetetlen az iskolai tovább lepéshez, tanuláshoz, idegen nyelvek
megtanulásához.
A felnőttek beszéljenek minél többet a gyermekekhez! Az óvodában társítsunk zenét és
mozgást ehhez a folyamathoz. Sokkal hatékonyabb!
Az írás fontos lépés, ezért bátorítani kell a gyermeket, hogy rajzoljon betűket, számokat. A
nyelvi oktatás és íráskészség nem izolált oktatási folyamat, hanem más tevékenységekkel

egybekötött tevékenység. A szülők bevonása is fontos és az is, hogy támogassuk a
balkezeseket és kevésbé ügyeseket.
A gyermek számára az idegen kultúrák nyelve roppant érdekes. Bátran keressenek fel német
óvodák francia vagy más intézményeket.
A nyelv elsajátítása szociális kérdés is. Könnyebb, ha mindkét szülő azonos nyelven beszél, de
a mimika és testbeszéd is segíti a gyermeket megérteni melyik szó mit jelent. A az apa más
nyelvet beszél, mint az anya, a gyermek két nyelven nő föl, és lehetséges, hogy mindkét
nyelvet anyanyelveként kezeli, mindkettőben otthonosan mozog majd.
Migráns gyermekek külön figyelmet igényelnek, mert sok a nyitott kérdés az esetükben? A
szülők azonos nemzetiségűek? Beszél valamelyikük németül? Ha nem, tanulnak németül?
Szociális irányból is vizsgálódni kell: a család találkozik német szülőkkel? Mióta élnek
Németországban stb. Komoly segítséget kell adni az ilyen gyermeknek, mint ahogyan a
hallássérülteknek is speciális támogatást kell nyújtani.
Célok:
-

A gyermek kommunikáljon örömmel, élvezze a verbális és nonverbális kommunikációt.

-

Legyen lehetősége a gyermeknek a társalgásra.

-

A gyermek el tudjon mesélni egy mesét.

-

A gyermeknek legyen lehetősége összekapcsolni a zenét, a táncot a mozgást a beszéddel.

-

Szociális nyelvhasználat, idegen nyelvek megtapasztalása, migráns esetében a német
elsajátítása.

-

Írás tanulása.
Hasznos kérdések:

-

Személyesen köszöntenek minket a gyermekek az óvodában?

-

Honnan tudja egy gyermek, hogy kérdését komolyan veszik?

-

Mesélhet a gyermek magáról? Meghallgatják?

-

Milyen lehetőségei vannak a gyermeknek, verbálisan vagy nonverbálisan az érzelmeik és
igényei kifejezésére? Hogy reagál a személyzet, ha a gyermek mogorva vagy dühös?

-

Hogyan vonja be a személyzet a gyermeket a beszélgetésekbe?

-

Érzékeltetjük a gyermekkel, hogy az otthon beszélt nyelve is érték számunkra?

A világ megismerése nyelv által
-

Bíztatjuk a gyermeket, hogy kérdezzen, és ezzel szociálisan erősödjön? Hogy kezeljük a miért
és hogyan kérdéseit? Felolvasunk a gyermeknek? Felolvas gyermek gyermeknek?

-

Van lehetősége a gyermeknek arra, hogy meséljen a tapasztalatairól? Honnan tudja a
személyzet, hogy megértette -e amire a gyermek gondol?

-

Jelekkel, képekkel, színekkel és formákkal segítjük e a gyermeket az óvodai tájékozódásban?

-

Sokrétű médiacsomagot kap a gyermek? (Képek, magnókazetták, mesék stb.)

-

Motiváljuk -e a gyermeknet arra, hogy játékkal, színjátékkal, meséléssel bánjátékkal
szabadítsák fel érzelmeiket, gondolataikat?

-

Mik a gyermek kedvenc szavai? Megosztják ezeket egymással?

-

Hogyan áll össze a gyermeknek, hogy mely betű mely hanggal egyenértékű?

-

Motiváljuk -e a gyermeket, hogy készítsen, alkosson: írjon cetliket, „találjon fel” valamit, írjon
receptet, „terveket“.

-

Hogy használhatók a nonverbális jelek a beszéd katalizátoraként?
A nyelv, mint az önkifejezés eszköze

-

Lehetősége van a gyermeknek arra, hogy saját módján fejezze ki, amit szeretne?

-

Verselhet? Szavalhat? Mondhat nyelvtörőket?

-

Hogyan segítjük a gyermeknet, az egymással való gondolatcserére?

-

Teremtünk -e olyan szituációkat, ahol új fogalmak tanulhatók?

-

Hogyan támogathatók a hallássérültek, főként a mindennapokban?

-

Írhatnak - a gyermeknek leveleket, cetliket, betűket stb.

-

Hogyan támogatja a személyzet az ügyetlenebbeket és balkezeseket? (Speciális eszközök)

-

Hogyan lehet a gyermekkel közösen írni?

-

Mely mondókák, versek és dalok állnak rendelkezésünkre a nyelv bizonyos elemeire való
koncentrációhoz. (Répa retek mogyoró: r hang gyakorlás. Mit sütsz kis szűcs (s és sz)
Nyelvi fejlődés az együttélésért

-

Hogyan tanulja meg a gyermek, hogy kivel hogyan kell beszélni?

-

Honnan tudja a gyermek, hogy szavakkal megbánthat valakit?

-

Hogyan fektethetők le közösen szabályok (felírjuk egy lapra)

-

Adunk lehetőséget a gyermeknek és a szülőnek, hogy az anyanyelvén beszéljen. (Migránsok)

-

Kortól függően történik a nyelvi fejlesztés?

-

Hogy oldhatók meg a konfliktusok szavakkal? Hogyan fejlődhet az érzelmi szókincs? Hogyan
integrálható a nyelv a közösségi életbe? A gyerekek kapnak esélyt nonverbális síkon?

-

Megkülönböztetett figyelem jár a különösen tehetséges, nagy szókincscsel rendelkező
gyermekeknek?

Átvitel az iskolába

A nyelv elengedhetetlen az iskolához, hisz ott minden német nyelven folyik. Az iskolában az írás,
olvasás és beszéd tovább fejleszti a nyelvet és az alkotói készséget. Csak itt kezdődik igazán a
nyelvtan megértése. Minden gyermeknek személyes képzés szükséges, elsősorban migráns
gyermekeknek.

Képzési és nevelési területek – Gondolkodás
A cselekvés és érzékelés strukturálása a gondolkodás. Itt ugyancsak fontos a motiváció, a
személyes kapcsolat, a bátorítás, a biztonságos környezet és a gyakori visszajelzés.
A gyermek intelligenciája már igen hamar fejlődésnek indul. Már egy hét hónapos baba is felismeri
az ok-okozati összefüggéseket. Ha megrázza a csörgőt az csörög és mozog stb. Már ebben a
korban ismernek kategóriákat és szabályokat. Már a mennyiségekről is bizony van fogalmuk. A
legkisebb gyermek is tisztában van vele, hogy egy meg mégegy nem lehet 1.
A nyelv a gondolkodás katalizátora is. Ezért kérdez a gyermek „miért“-el olyan gyakran már
négyévesen. A megállapítások, miszerint aludni megy a napocska, vagy: a virág azért nő mert én is
nővök intelligens hipotézisek.
„Amikor feltalálok valamit, újra gyermek vagyok.“
Artur Fischer (feltaláló)
A gyermek képekben gondolkodik. Ne csak mutassunk neki képeket, ő is alkosson. De ne csak a
valóságot, bármit! Szabadon szárnyalhasson a fantáziája. Válaszoljuk a kérdéseire, segítsük a
gondolkodását. A gyermek meg szeretné érteni a világot és kérdéseiről gyermekkel és felnőttel
egyaránt „értekezni“ szeretne. A gondolkodás minden képességet felölel. A gondolkodáshoz
megfelelő környezetre van szükség, mert a pakoláshoz, ragasztáshoz, építéshez kifejlesztett
képességek, módok és stratégiák képezik majd az alapját a problémamegoldáshoz, matematikához
az iskolában, és sok mindenhez majd később az életben.
Van akinek ez nehezebben megy: nem árt ilyenkor az ismétlés.
A gyermeket minden lenyűgözi, a természet, az emberek, a tárgyak. Minden érdeklődésének teret
kell engedni. Mindent érteni szeretne, maga is tesztel. A picik tudják mi merül el a vízben, mi nem.
Fel-le rángatják a cipzárt, mert tudni szeretnék hogy működik.
A matematika már az óvodában elkezdődik. Rá kell hangolni a gyermeket az összefüggések
megértésére. A jétékkockák csoportosítása, szín szerinti rakosgatása, számolása, formák kivágása
és csoportosítása a kezdet. De otthon is, a szobákban, vagy a boltban a konyhában formák, jelek
gazdagítják azt a tárházat, mely gondolkodásra sarkall. A számolásos mondókák, versek, dalok,
pénzérmékkel való kísérletezés igen hasznos.
A matematika igen sokszínű, még egy szép, szimmetrikus pillangó is bizony a matematika nyelvén
szimmetrikus. Ha ezt sikerül átadni a gyermeknek, öröme lesz a matematikában később is.
Az óvodában tehát a matematika ne szeparált tevékenység legyen, hanem ízesítsen meg minél
több tevékenységet.

Célok
A gyermek, gyűjtsön faleveleket, köveket, dobozokat. Tapasztalja meg a természetet. Figyelje meg
a világot, tegyen fel kérdéseket, ellenőrizze, hogy feltevése helyes -e. Ismerkedjen meg formákkal,
szimbólumokkal, betűkkel, számokkal, mennyiségekkel, tegyen fel filozofikus és vallási kérdéseket
is. Ötleteljen, játsszon a nyelvvel, keresse a világ összefüggéseit, mutassa ki, fejezze ki, rajzolja le
gondolatait.
Hasznos kérdések
A gyermeket támogatjuk a dolgok megérintésében, kipróbálásában? Lehet a gyermeknek saját
kincsesládája? Hogy garantálhatjuk, hogy akkor is értékes legyen a gyermek számára a saját
elképzelése, ha ez nem is teljesen helyes? Hogyan sarkalljuk a gyermeket a közös gondolkodásra?
Gondolatokkal megérteni a világot
A gyermek játszat színes ruhadarabokkal, fa és műanyag és mindenféle anyaggal, van
„munkasarok“ ahol kipróbálhat dolgokat, van homokozó? A gyermek megtapasztalhatja a víz
milyenségét, működését? Hol és mit szedhet szét és rakhat össze, „javíthat meg“? Ismeri a vízzel
kapcsolatos eszközeinket? Milyen edények, lapátok és vödrök állnak a gyermek rendelkezésére? A
gyermeket unszoljuk hipotézisek felállítására? Hogyan vehetjük rá a gyermeket alapvető
számolásra? Milyen tárgyak segítségével rangsorolhatja, kategorizálhatja a gyermek a dolgokat?
Van -e tükör, távcső, górcső?
Használhat -e a gyermek hétköznapi mércéket, colostokot, mérleget stb.
Eljátszhatják -e a gyermekek a meséket saját eszközökkel? (3 kismalac) Értik mi a valóság és mese
közötti eltérés? Mesélünk a gyermeknek valós találmányokról, elmeséljük milyen gyermekkora
lehetett egy feltalálónak?
A gondolkodás fejlesztése az önkifejezésért
-

Unszoljuk a gyermeket, hogy kommentálja saját játékát? Unszoljuk a amiért kérdések
feltevésére? Gondolatairól van kivel „értekezzen“, akár szóban, vagy rajzok formájában? Láthat
a gyermek speciális jeleket, piktogramokat, kínai jeleket stb.?

-

Hogy segítjük a gyermeket új szavak tanulására?

-

Bátorítjuk a gyermeket a feltalálásra, mesélésre, rajzolásra, alkotásra, vers megírására,
történetek kitalálására?

-

Van lehetősége rá, hogy a használati dolgokat, kreatívan valami másra használja?
A gondolkodás fejlesztése az együttélésért

-

A gyermeknek van lehetősége rá, hogy azonos és vegyes korcsoportú gyermekekkel játsszon?
Hogyan vonható be a gyermeknek a társadalmi szabályok, rituálék tanulásába? Tudja, hogy
ezek helyenként, családonként mások lehetnek? Ismeri a gyermek a napokat, heteket,
hónapokat és évszakokat? Hogyan magyarázható el egy gyermeknek, hogy jogain vannak?
Hogyan jelezhetné, ha ezen jogok sérültek?
Átvitel az iskolába

A gondolkodás az iskola alapja, különösképpen ide értve a nyelvtanulást, matematikát.
A német nyelv tanulása (Magyarországon a magyar) segít a mindennapi életben: másokat és a
világot megérteni de a gondolkodást is fejleszti.
A gyermek kísérletezik, tesztel, és filozofál. Ezért hasznos az „Ember, Természet, Kultúra“
tantárgy. Kreativitást és önálló, aktív felfedezést kell lehetővé tenni a gyermek számára. Ez a
matematika alapja, ezért korai fejszámolás, a számok ismerete, és egyszerű összeadás,
kivonás nagyon fontos előfeltétel. A mottó legyen az, hogy a legjobb számológép a fejben van.
A cél még az is, hogy bevonva művészetet, építészetet és minden mást, valahogy
megszépítsük a matematikát.

Képzési és nevelési területek – Érzés és együttérzés
„Szeresd felebarátod, mint önmagad.“
Az élet egy érzelmekkel teli folyamat. Meg kell tanulnunk bánni az érzelmeinkkel és ehhez
személyes kapcsolatra van szükségünk. Bizalomra és visszajelzésre van szükség ahhoz, hogy
saját és mások érzelmeit megértsük. Az édesanya mellett további személyekkel egészül ki az a
környezet, ahol cselekvés, és más-más szituáció kapcsolódik az érzelmekhez. Komoly tréning
ez, ahol a gyermek önállóságot is tanul, mert látja, hogy saját cselekvése hatással van
másokra.
Fejlődik a személyiség, az önállóság, megismeri a gyermek a határait. Teremtsen a személyzet
tehát mély kapcsolatot a gyermekkel, ami bizalmon alapul, ehhez a nyelv és a helyes,
emocionális kommunikáció elengedhetetlen.
Az érzelmi stabilitáshoz három képesség szükséges:
Érzékelnie kell a gyermeknek, ha dühös, vagy haragos, tisztában kell lennie saját érzelmeivel.
Második lépésként, bár az azonnali üvöltés teljesen természetes, meg kell tanulnia szociális
kordában tartani az érzelmek kinyilvánítását. Meg kell tanulnia a gyermeknek, hogy egyes
megpróbáltatások haraggal, vagy szomorúsággal járnak. De ezt el kell viselni. Az utolsó pont
csak ezek birtokában alakulhat ki: az empátia.
A személyzet feladata, hogy megfelelő folyamatok segítségével hozzásegítse a gyermeket
ehhez a három készséghez.

Célok:
A gyermek tudja értelmezi a mimikát, testtartást. Maga is tudjon nonverbálisan kommunikálni és
másokat is értsen meg.
Saját és mások érzelmeit értse és tisztelje
Szociális érzékenység, konfliktusmegoldás

Megfelelő közelség távolságtartás.
Empátia az állatok és a természet iránt.
Hasznos kérdések:
Van a gyermeknek lehetősége másokkal együtt játszani, és amikor kedve van visszahúzódni?
A gyermek hasznosnak és értékesnek ítéli meg magát?
A személyzet gyermekek felé történő odafordulása folyamatos?
Olyan a környezet, ahol a gyermek megoszthatja gondjait, félelmeit másokkal? Támogatják a
gyermekeket az érzelmeikben? Hogyan?
Segítünk a gyermeknek elgondolkodni azon, mi tetszett neki a mai nap?
Hogyan segítünk traumatizált gyermekeken?
Felfedezni, megérteni a világot
Hogyan motiválható a gyermek, hogy jobban elmerüljön abban, ami érdekli?
Hogy tanulja meg a gyermek, hogy egy közönséges tárgynak más érzelmi töltete van, mint
például egy ajándéknak?
Beszélgetnek a gyermekek a dühről, vagy büszkeségről?
Tudja a gyermek mitől fél, mitől tart, mi zavarja, mi ingerli, mi szomorítja el és mi vidítja fel?
Hogyan segíti az intézmény a nehéz élethelyzetben lévő gyermekeket?
Valós történeteket és mesék felhasználásával beszélünk e az érzelmekről?
Megtapasztalják a gyerekek a felnőttek színes érzelmi világát?
Segítséget kap a gyermek abban, hogy barátokat szerezzen, és értelmezni tudja az emberi
kapcsolatokat?
Nézhetnek -e a gyermekek meséket filmeket és beszélgetünk -e velük az ott látott érzelmekről?
Önkifejezés (verbális, nonverbális)
Van lehetősége a gyermeknek az önkifejezésre saját érzelmei és az empátiája kapcsán?
Megteheti ezt rajzban, zenében, színjátékban?
Hall, lát a gyermek olyan meséket, melyek érzelmileg gazdagítják és melyekben olyan
szereplők vannak, akikkel azonosulhat?
A még beszédre képtelen gyermek testbeszédét megérti a személyzet? Átéli az ilyen pici
gyermek érzelmeit is? Mi a biztosíték rá, hogy ezen érzelmeket a személyzet helyesen
értelmezi?

Együtt élni másokkal
Honnan tudja a gyermek, hogy tetteinek következményekkel járnak?
Milyen konfliktusmegoldásra tanítjuk a gyermeket?
Milyen példát mutatnak a személyzet tagjai? (Szabályok betartása, viselkedés)
Hogy tanulja meg a gyermeket, hogy hogy segíthet másokon, hogy szerezhet örömet?
Hogyan érhető el a gyermeknél, hogy a hátrányokat, legyen az vallási, faji, kulturális, testi,
egészség béli nehézségeket észre vegyék más gyermeknél, de azokat elfogadja. Hogyan
nevelhető a gyermeket a helyes értékekre, elfogadásra?

Átvitel az iskolába
Az óvodába megszilárdított érzelmi tudatosságot az iskolában is tovább kell ápolni. Az
iskolában az egyes tantárgyak tanulásához személyes, szociális, kommunikatív
kompetenciákkal kell bírnia a gyermeknek. Fel kell karolni tehát itt is az érzés és együttérzés
témakörét.

Képzési és nevelési területek – Alapértékek, vallás
„A gyermeki kor, egy pillanat Isten figyelméből.“
Gyermeki kérdések:
Miért sós a könny? Meghalunk? Meg kell halnunk? A kitömött állatok éltek egykor? Embereket
is ki lehet tömni? Mi voltam, mikor még nem éltem? Egy papagáj miért nem juthat a mennybe?
Mi az árnyék? Miért nem tudom lerázni magamról? Isten maga a levegő? Miért vannak
szegények stb.
A gyermek igyekszik megérteni, felfogni a világot. Tapasztalatokat gyűjt és ezernyi kérdése van.
Olyan iránymutatást kell adni neki, mely alap is egyben. A válaszokat azoktól várja, akikben
megbízik. És ez az iránymutatás aztán személyiségét is kialakítja.
Ha a gyermek érzékeli, hogy elfogadják és jogait tisztelik, ő maga is tiszteli majd mindezeket.
Lásd Egyesült Nemzetek 29-es cikkében lefektetett jogokat.
Fontos, hogy a gyermekben realizálódjanak jogai, a szabadság és a szabály kényes
egyensúlya. Fontos, hogy a gyermek átélje, hogy ő maga is a világ és a természet része.
A vallási tradíciók megőrzésénél fontosak a szertartások és a beszélgetések, hogy a gyermek
képet kaphasson róla, hogy ki Isten és hogy ő maga honnan ered. Itt fontos az elfogadás, hogy
az óvodában toleranciával forduljon a más kultúrákból érkezők felé.
Elengedhetetlen ezért a személyzet és szülő között folytatott párbeszéd, az átlátható vallási
háttér.

„Figyeljünk egymásra és ösztönözzük egymást szeretettől vezérelt, jó tettekre.“
Zsidókhoz írt levél. 10,24
Célok:
A gyermek az életet elfogadó és hirdető, a jövőbe vetett reményben gazdag vallási nézetben
nevelkedjen. Ismerje meg mások vallásait, kultúráját. Mindenek előtt ismerje saját kultúránkat
és vallási dogmáinkat.
Ismerje a templomokat, szakrális helyeket, szokásokat, szimbólumokat. Legyen lehetősége az
elcsendesedésre, koncentrációra, megnyugvásra.
Legyen kivel filozofálnia, legyen, aki megválaszolja vallási kérdéseit.
Legyen tisztában saját vallási gyökereivel.
Az intézmény a gyermeket vallási, kulturális hovatartozásával egyetemben fogadja be!
Kérdések
Hogyan garantálható, hogy a gyermek örömmel tekintsen saját létezésére, életére? Mi a haza
és a hazaszeretet? Hogyan enyhíthető a honvágy? Becsüli a gyermek az egészségét és testét?
Mi az igazságosság és mi az igazságtalanság?
Találkozhat a gyermek mélyen vallásos emberekkel?
Ismeri a gyermek szent helyek nyújtotta békét? Az ima varázsát? Ismeri -e a gyermek azt az
erőt, mely egy vallási énekben szunnyad?
Hogyan veheti fel a gyermek a küzdelmet a nehézségekkel?
Megismerni a világot
Honnan tudja a gyermek mi a fontos, és mi kevésbé? Elfogadja a gyermek, hogy egyes
kérdésekre nincs válasz? Hogyan ismerkedik a gyermek a felelősség fogalmával?
Megismerkedhet a gyermek a keresztény kultúrával? Becsüli a gyermek az életet, a teremtést?
Tanul a gyermek a természet megóvásáról, az újra hasznosításról? Becsüli az élelmiszert, a
gyümölcsöket és mindent, ami hasznos? Hogyan tanít az óvoda teológiai dolgokról, kezdetről
és végről?
Ellátogathat a gyermek vallási közösségekbe, templomba, zsinagógába stb.?
Önkifejezés
A gyermek megtapasztalhatja, hogy a vallásban is el lehet csendesedni, nyugalmat lehet
találni? Van lehetősége a gyermeknek, hogy vallásos énekekben, dalokban, képekben,
rajzokban fejezze ki magát? Megválaszoljuk a gyermek filozofikus és vallásos kérdéseit?

Együtt élni másokkal
Megtanulja a gyermek mit szabad és mit nem, mi a jó és a rossz? Ismeri a gyermek azokat a
ritmusokat és mindennapi rituálékat, melyek rendet teremtenek az életben? Hogy tanulja meg a
gyermek kiheverni a konfliktusokat?
Ismeri a gyermek az ünnepek fogalmát? Hogy vesz részt azokon? Van lehetősége azonos
világnézetű csoportokkal találkozni?
Hogy tanulja meg a gyermek, hogy a gyengébbnek segíteni kell?
Átvitel az iskolába
Az iskolának az is feladata, hogy a világnézettel kapcsolatos önkifejezést, kooperációt,
készségeket és tudást a tudat, lélek és vallás tükrében is felkarolja. Németországban e célt
szolgálja például az evangélikus vagy katolikus teológia nevű óra. A cél az, hogy segítsük a
gyermeket vallási útkeresésében, a Jóistennel kapcsolatban feltett kérdéseire a keresztrény
tradíció adta tapasztalatból adjunk választ. Más vallások és közösségek bevonása segítségével
is arra kell törekedni, hogy a gyermek önmagát, a világot elfogadva, szép életet élhessen.
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Alapelvek
A könyv az öt modulra épülő Infans-Rendszert mutatja be, mely felöleli a személyzet teljes pedagógiai
munkáját, feladatát, bemutatja a rendszer használatát a gyakorlatban.
A rendszer egyik fontos pontja a fenntartható tanulás, melynek középpontja a gyermek. Mindennek
alapja a gyermek érdeklődése. Oly módon kell a gyermeket motiválni, kihívások elé állítani, hogy a
feladatokat, motiválóan a gyermek érdeklődése mentén építjük fel.
Pedagógia értelemben fontos megtanulni, mennyire fontosak a fejlődési folyamatok ebben a korban,
másrészt be kell látni, hogy hatalmas a hiány a jó, óvodai szakemberből.
Az Infans-Rendszer belátja, hogy a gyermekek maguktól érdekelődnek a világ iránt, ezért ezt a
motivációt megragadva kell a gyermeket tovább segíteni. A gyermek rejtett képességekkel is
rendelkezik, melyeket fel kell ismerni.
Ugyanez érvényes a gyermek szociális fejlődésére, mely rendkívül fontos már az óvodai időszakban is.
Az Infans-Rendszer tehát abszolút támogató, kooperáló rendszer. Egy, minden gyermeknek személyre
szabott támogatást adó koncepció. Ez nem könnyű feladat, ezért emeljük ki többször is, hogy milyen
fontos a jól képzett személyzet. A pedagógusnak rendkívüli, bizalmi kapcsolatot kell kiépítenie a
gyermekkel, korra, nemre, kultúrára való tekintet nélkül, és ha ez sikerül, a gyermek érdeklődését alapul
véve folyhat a képzés. A képzés katalizátora a gyermek akarata, ereje és sohasem fordítva.
A pedagógiai célok meghatározása és megvalósítása komoly feladat, ezért az Infans-Rendszer
alapvetően csapatmunka.
A könyv a következőkben az alábbi témákat dolgozza fel részletesebben:
1. A óvodapedagógusok nevelési és megvalósítási célokat tűznek ki. Ez lehetővé teszi a helyes
irány meghatározását, lefekteti a közös munka alapjait.
2. Szükséges a gyermekek egyenként, folyamatos megfigyelése, hogy lássuk mi érdekli, mi
mozgatja. A pedagógiai tevékenységet összhangba kell hozni ezekkel a felismerésekkel, akkor
lesz igazán hatékony.
3. A fenti megfigyelést dokumentálni kell, és ki kell értékelni. Minden gyermek ezért saját
portfólióval rendelkezik, melyből világosan kell látni a gyermek érdeklődését, képességeit, és
azt, hogy mi motiválja. Ez elengedhetetlen a sikerhez.
4. A pedagógiai munka belsőleg és külsőleg is átlátható kell hogy legyen! Különösképpen a szülők
de mások előtt is. A belső kommunikációnak tökéletesen kell működnie.
5. A minőség folyamatosan biztosítandó, ehhez szükséges a kontrolling, a források biztosítása és
a megfelelően képzett személyzet biztosítása.

A koncepció szerkezete:
A rendszer öt modulra épül.
1. Nevelési célok meghatározása. (Csapatos kiértékelése és szülő bevonása)
2. A gyermek megfigyelésének módjai. Cél: a gyermek érdeklődésének, motivációinak
feltárása. Mindezek dokumentálása és kiértékelése.
3. Kimondottan a gyermek érdeklődésének, motivációinak, kedvelt témáinak modulja. A
személyes portfólió elemzése és megfelelő nevelési célokkal való összekapcsolása.
4. A személyes portfólióra koncentrál, leírja annak átláthatóságát (Nem csak a család, de
esetenként a közvélemény számára is)
5. Az intézmény organizációs leírása: olyan szervezetté kell válni, mely maga is egy
folyamatosan, fejlődő, tanuló egység.
Fontos:
A modulok nem csak egymást követik, hanem cirkulálnak.
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Mire képes egy összeszokott csapat az Infans-rendszerrel:
Több mint 20 óvodára kiterjedő tanulmányok bizonyítják Brandenburg és Baden-Würrttenberg
szerte, milyen sikeres az Infans-rendszer. Már Svájc is kezdi átvenni a módszer és 2009 óta
alkalmazzák helyi óvodák.
Egyetemi tanulmányok szerint, melyek 80 óvodát vontak be, normál és infans rendszerűeket,
az alábbi derült ki: az átlagos óvodák minősége egy hétig terjedő skálán csupán 2.8 míg az
Infans-rendszerűek pontszáma 4.6.
Az iskolák visszajelzése is az, hogy azok a diákok, akik az Infans-rendszerű óvodákból
érkeztek, kreatívabbak, ügyesebben keresnek anyagokat, könnyebben fogadják el a
szabályokat, jobb csapatjátékosok stb.
Be kell látnunk, hogy minden gyermek érdeke, hogy az Infans-rendszert minél több óvodában
alkalmazzák.

Modul 1
Nevelési és megvalósítási célok

Alapelvek és fogalmak
Az Infans-rendszerben a nevelési céloknak nem csak a gyermek érdeklődését de magát a
pedagógiai tervezést is érintenie kell. A meghatározott nevelési cél mentén alakítandó maga az
intézmény, a környezet és a szolgáltatások. A nevelési célok fektetik le a gyermek óvodai
életrajzát is.
Ezeket a célokat egyértelműen kell megfogalmazni
Olyan célokat kell lefektetni, melyek a társadalmunkban elfogadottak, majd ezekért a célokért a
személyzet, a szakemberek és a szülők együtt küzdenek. Csapatmunka ez, ahol jogi,
társadalmi és egyéni igényeknek is helye van.
Fontos megemlíteni, hogy a pedagógus személyisége nagyban befolyásolja a nevelési cél
megvalósítását (mennyire eltökélt stb) A pedagógus ezért szakemberként dolgozzon, a
pedagógus énje legyen aktív, a középpontban a gyermek érdeklődése és igénye álljon,
személyeskedésnek helye nincs.
Meg kell jegyezni, hogy egyes kultúrák más célokat fogalmaznak meg. Ám mai
társadalmunkban vannak olyan egyetemes célok, mely minden kultúrára érvényes. A nevelési
céloknak tehát ilyen értelemben egyetemesnek kell lenniük.
Lépést kell tartani ugyanakkor a történelemmel. Egyes célok, melyek az NSZK-ban a 60-as
években fontosak voltak, mára már nem azok. Olyan nevelési célokat kell kitűzni, melyek a
felnőtté váló gyermek számára hasznosak lesznek a jövőben.

Mi a különbség nevelési célok és a megvalósítási célok között?
Meghatározás:
Nevelési célok: Nem közvetlen pedagógiai tevékenységet ír le, hanem állapotokat,
képességeket, tudást, melyet el szeretnénk érni, meg szeretnénk valósítani. A nevelési
célok tehát a nevelendő egyén tulajdonságaira vonatkozó, jövőbe vetett célok. (Ez persze
megalapozza az erre épülő pedagógia tennivalókat.)
Meghatározás:
Megvalósítási célok: Minél pontosabb leírása annak, hogy a nevelők a jövőben mit
tegyenek, hogy a gyermek olyan felnőtté váljon, aki a nevelési célokban megfogalmazott
képességekkel, tulajdonságokkal bír.
Ezért tehát a megvalósítási célok leírják a megfelelő körülményeket is, melyek vagy adottak,
vagy meg kell őket teremteni.
Egy példa:
Nevelési cél: Ez, a majd egy napon felnőtté cseperedő felnőtt olyan ember lesz, aki tiszteli
mások kultúráját.

Megvalósítási cél: Lehetővé kell tenni a gyermek számára, hogy más kultúrákból érkező
szülőkkel is találkozhasson, hogy megismerkedhessen a kulturális sokszínűség fogalmával.

Az 1-es Modul lépései
A nevelési célok, és a megvalósítási célok meghatározása és alakítása nehéz feladat. A teljes
folyamat akár 12-15 hónapig is eltarthat. Érdemes a kezdetekkor nagyobb energiát invesztálni,
többnapos üléseket tartani, majd heti egyszeri csapatmegbeszélésre korlátozni a közös
munkát.
A nevelő egyéni, nevelési céljai
Minden pedagógus egyéniség és értékeket, érdeklődést, saját világnézetet hozott magával az
intézménybe. Fontos ezért elsőként a saját szempontból meghatározott, kitűzött nevelési célok
felállítása. A pedagógus ezért fogalmazza meg, őt magát mi motiválja, mi érdekli és milyen
célja van a pedagógiai tevékenysége során.
Ez sok intézményben szokatlan, ezért gyakorta nehéz feladat. Biztosítani kell a teret és a
lehetőséget arra, hogy a nevelő eltöprenghessen ezeken a dolgokon és kimondhassa céljait,
hiszen később a saját maga által javasolt nevelési célokat a csapat előtt kell kifejtenie.
A folyamatot mindenképpen először önállóan érdemes folytatni, akár a mindennapokban is el
lehet gondolkodni rajta, később szakemberek, kollégák bevonásával serkenthetők ezek a
gondolatok.

Hasznos kérdések:
„Mely képességeimre vagyok büszke?
Mire vágyom?
Miben szeretnék fejlődni?
Mit szeretnék elérni az életben?
Kik voltak fontosak nekem az életben?”
Ragadjunk ki fontos életszakaszokat az életünkből és erre fókuszálva is válaszoljunk a fenti
kérdésekre.
Ha megvannak a főbb válaszok, a pedagógus véglegesítve fogalmazza meg a legfontosabb,
gyermekekre vonatkozó nevelési céljait. Most elindulhat a csapatmunka. A nevelő válasszon ki
egy nevelési célt és írja fel egy kártyára.
Példák a pedagógus egyéni nevelési céljaira:
-

Ha majd felnő a gyermek, színtársulatban játszik majd.

-

Ha felnő a gyermek, rendszeresen sportol majd.

-

Ha felnő a gyermek, igen elegánsan öltözködik majd.

A nevelőtestületi team nevelési céljai
A csapat közösen beszélget az egyes célokról. Mindenki elmeséli miért fogalmazta meg az
adott célt, miért érték számára. Ez nem csak magáról a célról add bővebb képet, de a nevelőről
is, kivált, ha szakmai indoklással támasztja alá az adott nevelési célt.
A nevelési célok egyértelműsíthetők, átfogalmazhatók, ám ezt az tegye meg, aki a célt leírta.
A pedagógus nyugodtan mondja el miért döntött az adott cél mellett. Csak ezután kérdezzen
tőle a csapat.
Ne kritizáljuk a kolléga által javasolt nevelési célokat. Átfogalmazni lehet, kétségbe vonni nem.
A csapatmunka alapja az egymásra figyelés, empátia és nyitottság. Ezt a környezetet a csapat
vezetőjének biztosítania kell.
Az Infans-rendszer már ebben az állapotában rendkívüli, hiszen a személyzet megismeri
egymást és rejtett képességek is megmutatkozhatnak. Nő az együttműködésre való hajlam,
megalapozható a közös pedagógiai munka, tervezés, a csapat közös jövőképet formál.
Mindenképpen nézzük át a nevelési célokat: nem keveredhet közéjük megvalósítási cél. Lásd
fogalmak.

A személyes nevelési célok létjogosultsága
A csapat közös döntése, hogy az átformált nevelési cél elfogadható képességeket,
tulajdonságokat érint -e. Az alábbi kérdések segíthetnek ennek eldöntésében:
-

Ez egy olyan cél, mely meghatározhatja a pedagógiai munkánkat az intézményben?

-

Vagy szól bármi eme cél ellen?

A munka végén csak azok a célok maradjanak fenn, melyek elfogadottak, és melyekért
mindenki tenni kíván.
Képzéshez társított nevelési célok
Németországban a képzések tartományonként változnak, amire oda kell figyelni, mert az
egyéni nevelési célok, lehet, hogy az adott tartomány képzési elképzelésével nincsenek teljes
összhangban.
Ritkán fedik le a személyes célok a szükséges képzési területeket. Semmi gond nincs ezzel.
Egészítsük ki a célokat. Vegyük figyelembe a szükséges társadalmi célokat, normatívákat, jogi
előírásokat is.
Egyértelmű nevelési célok

A célokat úgy kell megfogalmazni, hogy az teljes mértékben világos legyen. Mindig. Ha a
csapat egy hónap múlva összeül, még akkor is teljesen egyértelműnek kell lennie, hogy a cél
mit takar. Ezen célok birtokában, ezzel párhuzamosan lehet dolgozni az egész óvoda nevelési
céljain.
A szülők nevelési céljai
Az anya és apa a legjobbat szeretné gyermekének. Egy olyan környezetet, ahol nem csak tanul
és készül a jövőre, hanem ahol jól is érzi magát.
A szülők elvárása és jövőképe legyen a napirenden. Pedagógus és szülő beszéljen erről. Sok,
nehéz helyzetben lévő szülő magából kiindulva nem remél fényes jövőt gyermekének, hívjuk be
a szülőt, beszéljünk vele, hogy lássa: minden lehetséges. A közös egyetértés megalapozza a
jövőbeni együttműködést, garantálja a nyitottságot a szülők részéről, ami átszivárog a
gyermekbe is, és jobban érzi magát az óvodában, ha a szülők bíznak az intézményben és ezt
otthon is éreztetik a gyermekkel.
Szülők bevonása
Mint említettük fontos, hogy az óvoda workshop-okat tartson, ahol személyesen átbeszélhetők
a nevelési célok. Ha látják a szülők a nevelési célok alapján, hogy az intézményben gondolnak
a gyermek jövőjére, akkor esetleg segítenek az intézmény alakításában is, hogy az a megfelelő
körülményeket biztosíthassa.
A beszélgetések megtervezéshez
Készüljünk a szülőkkel való beszélgetésre, de vegyük figyelembe, hogy ez kevésbé szakmai
diskurzus lesz. Kezeljük lágyabban a helyzetet. Magyarázzuk el miért fogalmaztuk meg a
nevelési célokat, de azokat még ne prezentáljuk hanem hallgassuk meg a szülőt, hogy mi a
véleménye róla, kérdezzük meg ő mit szeretne, mely képességekkel szeretné ha felruháznánk
gyermekét.
A csapat és a pedagógus által megfogalmazott nevelési célokat később osztjuk meg a
szülőkkel.
Ha a szülők a nevelési célok hallatán saját célokat neveznek meg, azokat ki kell értékelni, és ha
helyesek, fel kell venni.
A végeredmény: olyan nevelési célok, melyeket a csapat és a szülők közösen elfogadtak
A beszélgetés formái
Kezeljük a szülőket nagy tapintattal, engedjük, hogy feloldódjanak. Jó ötlet arról kérdezni őket,
hogyan élték meg gyermekkorukat, mire vágytak..
Migráns családoknál sokszor nem beszélnek elég jól németül, talán akad egy szülő, aki fordít
nekünk, de nem becsüljük alá a képek erejét sem.

Időkeret
Több találkozót is időzítsünk. Sokszor a szülők más szülőkkel is összeülnek, vagy a nevelőkkel
szeretnének többször találkozni. A beszélgetések akár több hónapon át is tarthatnak.
Társadalmi kontextus és előírások
Fel kell tenni a kérdést, hogy milyen képességek és tartás szükséges ahhoz, hogy korunk
társadalmában valaki megállja a helyét. A válasz ne korlátozódjon a gazdasági értelemben vett
jó életre. Akár egy társadalmi, pozitív jövőképet is meg lehet célozni, melyben helyet kap az
etika is.
Ezen társadalmi értékek és jövőképek megfogalmazásához használjuk újságcikkeket, híreket,
rádióműsorokat, magazinokat.
Próbáljunk konszenzusra jutni, bár ez nem könnyű, nem baj ha személyes világképünk is a
beszélgetés részese.
Mivel társadalmunk változó rendszer, ezért ez a munkarész megismételhető, ha szükséges.
Mennyire pontosan fogalmazzuk meg a nevelési célokat?
A nevelési célokat igyekezzünk minél pontosabban körülírni, meghatározni és a szülőktől és
várjuk el, hogy kívánságaikat minél egyértelműbben közöljék.
A legfontosabb céloknak tökéletesen egyértelműnek kell lenniük. Egyes intézmények nagy
időhiánnyal küszködnek: itt a kevésbé fontos célok megfogalmazása lehet általánosabb.
Alapvető társadalmi értékekre, normatív előírásokra vonatkozó célok sokszor gyűjtőcélok, ezek
közepes szintű pontossággal is leírhatjuk.
Példa egy nagyobb vonalakban megfogalmazott nevelési célra:
-

Ha felnő a gyermek, megérti majd a bonyolult politikai összefüggéseket is.

Ha átfogóbb fogalmazást használunk, koncentráljuk a feldolgozása során azokra a
képességekre, melyeket az elérése érdekében fejlesztenünk kell.
A normatív előírások integrálása
Ennél a lépésnél figyelembe kell venni a jogi szabályozásokat, előírásokat. A csapattal és
szülőkkel lefektetett nevelési célokat át kell nézni és ha szükséges, ki kell egészíteni.
(Munkafüzet 8.o.)
Nevelési célok rendszerezése – javaslat
Hogyan folytassuk a munkát? Mik a fontosabb nevelési célok és melyekhez kezdjük kidolgozni
a megvalósítási célokat?
Azt javasoljuk, rendezzük a célokat 3 csoportba.

A: A pedagógusok személyes nevelési céljai. (A csapatvezetőtől és minden nevelőtől legalább
1)
B: Rendkívül fontos nevelési célok, melyekre minden nap tekintettel kell lenni és melyeket
maradéktalanul minden gyermek esetében meg kell valósítani. (Mások tisztelete, önkifejezés
stb)
C: A B kategóriánál valamivel kevésbé fontos, ám jelentős nevelési célok. Minden gyermekre
nézve hasznos célok ám nem elvárás, hogy a mindenkire kiterjedő magas színvonalú
megvalósítás. (Nem kell minden gyermekből zenészt faragni, de az éneklés mindenkinek
nagyon hasznos.)
Először az A csoportot határozzuk meg, majd a B-t, végül a C-t. Az első két csoport céljait
közösen dolgozzuk ki, míg az utolsó csoportban leírtakra akár kisebb csapatok is
összeállhatnak, hogy lássák, az egyes szakterületeknél mire van szükség, tárgyilag, vagy
szakképzettség tekintetében.
Megvalósítási célok kidolgozása
Egyenlőre nevelési célokról beszéltünk. Elképzelésekről a gyermek képességeit, tudását,
jellemét tekintve, melyekkel felnőttként rendelkezik majd. Itt az ideje, hogy megnézzük mit kell
tennünk mindezért. Konkrét tettekre van szükség. (Munkafüzet 10. oldal)

A kidolgozás folyamata
Az Infans-rendszer során négy lépés vezet el a nevelési céloktól, a megvalósítási célokig.
Sőt ezen belül is két módja van az átvitelnek. Utóbbi kimondottan olyan nevelők számára nagy
segítség, akik csak most ismerkednek meg az Infans-rendszert.
Alapvetően az első két lépés feladata ismételten a nevelési cél pontos értelmezése, a harmadik
lépés a nevelő konkrét feladatait, tennivalóit határozza meg. Negyedik lépés azt vizsgálja, a
nevelő rendelkezik -e a kellő szaktudással az adott célhoz.
Verzió 1. 1. Lépés
Vegyük az alábbi nevelési célt:
„Ha felnő a gyermek, közönség előtt mond majd beszédet.”
Az első lépésben azt nézzük meg, milyen képességgel bír az a felnőtt aki gyakorta fellép. Ez a
kérdés segíthet:
„Milyen képem van\volt azokról, akik felnőttként képesek beszédek tartására?”
A válaszhoz két szabályt érdemes betartani:
1. Az egyes nevelők saját tapasztalatuk alapján válaszoljanak.
2. Megfigyelhető jelenségek alapján válaszoljunk.

A válasznak teljesen globálisnak kell lennie. A felnőttekre vonatkoztatva mi kell ehhez a
teljesítményhez? Mi mit tapasztaltunk? Mire van szükség ehhez?
Átfogóan nyilvánvalóan a beszédkészség nevű globális célra gondolhatunk, ám ez nem elég
részletes.
Az alábbi jellemzőkre gondoljunk még a fenti példa kapcsán:
-

Bátran bánik a mikrofonnal egy megbeszélésen

-

Beszédet tart egy évfordulón, vagy vacsoránál

-

Érthetően, szépen beszél

A csapat minél több hasonló impulzust adjon. A felvetett céltól függően persze van akinek több
tapasztalata van, másoknak kevesebb. Ez érthető. Mindenesetre a csapat igen komoly,
összetett emberképet kaphat a munka során. Persze minél nagyobb a csapat, annál jobb. Ha
kicsi a közösség, keressünk fel más óvodát és dolgozzunk közösen. Ha a csapat 16 főnél
nagyobb, tagoljuk kettél.
Ha kifogytunk az impulzusokból, lezárjuk ezt a szakaszt. A meglévő impulzusokat felírjuk, de
még nem értékeljük. A cél: a nevelési cél konkretizálása.
Verzió 1. 2. Lépés
Ha világos a nevelési cél, a 2. lépésben hidat emelünk a megvalósítási cél felé.
A fenti példánál maradva a kérdés:
„Milyen körülményekre és képességekre van szükségem nekem, mint felnőtt embernek ahhoz,
hogy fel tudjak lépni nagy közönség előtt?”
Ismét ötletelés jön és ne feledjük: nincsen rossz válasz. A tapasztalt beszél, nincs hiba! A
válaszok legyenek őszinték, más elvárás nincs. A diverzitás meg fogja hozni az eredményt.
Verzió 1. 3. Lépés
Ebben a lépésben határozzuk meg a megvalósítási célokat, ezért a fentiek fényében arra
válaszolunk:
„Mit kell nekünk, pedagógusoknak tennünk azért, hogy az óvodánkba járó gyermekek
megkaphassák azokat a körülményeket, és szert tegyenek azokra a képességekre, melyekre
nekünk, magunknak is szükségünk van annak érdekében, hogy nagy közönség előtt beszédet
tarthassunk? (Mely képességek fejlesztendők ehhez?)”
A csapat most erre a kérdésre keresi a választ. Mik a szükséges körülmények és képességek,
mi kell ezek fejlesztéséhez?
Sok válasz érkezik majd. Egyes körülményeket meg lehet teremteni, másokat kevésbé. A
kijelentés, miszerint „kis csoportban érezném elsősorban biztonságban magam” nehezebben
megvalósítható egy olyan óvodában, ahol 25 gyermek van egy csoportban.

Elhangozhatnak gyermekekre áttranszferálhatatlan körülmények is „beszéd közönség előtt?
Egy pohár konyak segítene.”
Persze mindenből le lehet szűrni a lényeget: nyugalomra, kisebb közegre lehet szüksége a
gyermeknek. Máris gondolkodhatunk egy zug kialakításán, ahol teát szürcsölgetve
bontogathatja az ember a szárnyait.
Főleg vegyes korú csoportoknál vannak átfogóbb célok is, például, hogy mindenki köszönjön a
másiknak reggel. Ezt a persze könnyű a mindennapok rutinjába integrálni.
Más célok, melyek a korra specifikusak, megkívánják az egyértelműen megfogalmazott
megvalósítási célokat.
Maga a cél legyen világos és lebegjen előttünk az a szakmai háttér, melyre támaszkodnunk kell
és az, hogy végeredményben a megvalósítás a gyermek érdeke. A nevelő felelősséggel tartozik
a céljai megvalósításáért. (10-11-es Munkalap)
A jelenlegi állapot és a jövendőben kitűzött cél
A célok a jövőt célozzák meg. Ugyanakkor egyes megvalósítási célok esetében lehetséges,
hogy már eleve olyan körülmények vannak az intézményben, melyek az adott célhoz
tökéletesek. Ezt jegyezzük fel, jól láthatóan más színnel jelezzük, mint a többi megvalósítási
célt.
Évente ellenőrizzük, hogy mely megvalósítási célok valósultak meg, ezeket jelöljük.
A gyermek személyes portfóliójában a kitűzött és megvalósított nevelési célok is szerepeljenek.
Verzió 1. 4. Lépés
Meg kell vizsgálni végül, hogy a megvalósításhoz rendelkezünk -e a megfelelő szaktusáddal. Itt
a könyvárban fellelhető szakirodalomhoz kell fordulni, ha szükséges. A jól képzett kolléganők,
akik tudják, hogyan kell bánni a szakirodalommal, támogassák a többieket.
Verzió 2.
Az Infans-rendszerrel még csak ismerkedő pedagógusoknak bonyolult lehet az első verzió,
ezért könnyen kedvüket szegheti a folyamat. Azt javasoljuk tehát, a 2-es verzió keretén belül az
újoncoknak, hogy a fő csapásvonalat már a 2. lépésnél ejtsék meg. Abból induljanak ki.
Ennél a verziónál is legyenek egyértelműek a nevelési célok és csoportosítsuk őket 3
csoportba.
Továbbra is ugyanazt a kérést tegyük fel az egyes nevelési célokkal kapcsolatban:
„Honnan tudni egy adott felnőttről, hogy rendelkezik a nevelési célban megfogalmazott
képességekkel, tudással?”
Most olyan válaszokat gyűjtünk csupán, melyek kimondottan felkeltik a nevelők érdeklődését.
Ez a kérdés segíthet:

„Mi motiválna engem, milyen szituáció vagy körülmény, esemény sarkallna arra, hogy a fenti
tudást megszerezzem, a fenti képességemet fejlesszem? Mi az az élethelyzet, ahol hasznos
lehetne számomra ez a tudás és képesség?”
Írjunk ilyen eseményeket, akár ágyazzuk történetbe is. Ebből az a végső kérdés ered, hogy
hogy lehetne az óvodában is hasonló, ösztönző környezetet és szituációkat generálni. Tehát:
„Mit kell nekünk, nevelőknek tennünk, hogy a gyermekek, hasonló, érdeklődést felszító
szituációt átélhessenek, annak érdekében, hogy ezirányú képességeik fejlődhessenek?”
Az érdeklődés felszítása hosszabb távú hatású, mint egy rövidtávú motiváció.
Ez a verzió gyorsabb, és egyszerűbb. Korlátozott számú szituáció alapján történik a közös
munka.
Aki már tapasztaltabb a megvalósítási célok tekintetében, maga is eldöntheti, melyik verziót
választja…
A feladatok felosztása – határidők
Megvannak a megvalósítási célok. Ám el kell dönteni, ezeket ki és mikorra valósítja meg.
Nagyobb feladatoknál a folyamat köztes állomásait is ellenőrizni kell, így átlátható a munka.
Buktatók a megvalósítási célok megfogalmazásakor
A megvalósítási célok megfogalmazása nem könnyű. Sokszor maga a rendszer teljesen eltér a
korábbi, pedagógiai gyakorlattól. Sokszor, kezdetben lelkesek a kollégák, majd ez alábbhagy…
Sokan kockázatosnak tartják feladni azt a rendszert, amit oly sok évig használtak. Félnek tőle,
hogy elvész az ilyen irányú szakmai múltjuk és tapasztalatuk. Ez gátolja a közös munkát, a
célok közös megfogalmazását, kimondását.
Tisztázni kell a csapatban, hogy nem vész el mindez, hanem az új rendszer ezekre az
eredményekre épül rá. Erről még részletesebben az 5. Modulban lesz szó.

A nevelési célok, és a megvalósítási célok dokumentálása
Már a nevelési célokkal való munka elején használjunk mappákat a csapatfolyamatokhoz és
eredményekhez. A meetingeken használt kártyák szövegeit és egyéb jegyzeteket legépeljük és
kinyomtatjuk. Ezek a nevelési célok-mappába kerülnek.
A személyes nevelési célok a célokhoz kapcsolódó személyes élményekkel, beszámolókkal
együtt kerülnek külön mappába.
Külön kerül továbbá:
-

A szülők nevelési céljai

-

Társadalmi (előírt jogi stb) nevelési célok

-

Óvoda nevelési céljai

A nevelési célokat is dokumentáljuk. Ha ezeket módosítani szeretnénk, akkor a 2. ponttól
kiindulva kell eljárnunk.
Ha nagyobb számú nevelő dolgozik együtt, érdemes a célokat lefénymásolni, szétosztani.
Sok intézményben általánosabb nevelési és megvalósítási célok már az épület bejáratánál
olvashatók a vendégek és a szülők számára.
Megéri a befektetett energia
A nevelési célok, és a megvalósítási célok a nevelőknek és az intézmény vezetőjének is
iránymutatásként szolgál. Ez segít megteremteni a megfelelő körülményeket, ez vezeti a
beszélgetéseket, segít megismerni a gyermek számára fontos dolgokat, a gyermek
portfóliójának alapja. Fontos ezért kellő energiát fektetni a célok megfogalmazásába.
Mindezek mellett a nevelők, mint csapat működnek együtt, és egy tanulásra hajlandó
szervezetként fejlődnek. Közös munka, közös eredmények, egymás fejlesztése közös célokért.
Meddig aktuálisak a nevelési célok és mikor frissítsük őket?
Ha új kolléga érkezik a csapatba, ő maga is hozzájárul a nevelési célokhoz, saját célokat
fogalmaz meg saját tapasztalata alapján. A csapat pedig feltárja az új pedagógus előtt a már
megfogalmazott célokat. A mappák tartalmát is hozzáférhetővé teszik számára, milyen
pedagógiai munka folyik az intézményben a nevelési célok alapján.
Még ha az új kollégai nem is egészíti ki a célokat újabb célokkal, akkor is fontos ez a fajta
integráció. A csapatnak ki kell fejeznie, hogy hajlandó együttműködni az új taggal a közös célok
érdekében.
Új körülmények hatása a nevelési és megvalósítási célokra
Igen, időközönként, egyesesetekben újra meg kell vizsgálni a célok létjogosultságát. Az alábbi
kérdések segíthetnek:
„A nevelési célok és megvalósítási célok lefednek minden képzési területet?”
„A megvalósítási célok egyénre szabottak?”
Gyakran kiderül, hogy egyes megvalósítási célok nem fedik a gyermek érdeklődését, kedvelt
témáit. Ez a gyermek személyes portfóliójának fejlesztésekor fel fog tűnni.
Mindig meg kell vizsgálni, hogy a megvalósítási célok kellő kihívást jelentenek -e a
gyermeknek, ez rendkívül fontos. Nem szabad gyermekek képességeit alábecsülni.
Összefoglalás
1. A pedagógusok saját nevelési célokat fogalmaznak meg.

2. A csapat megbeszéli a célokat, a nevelők saját tapasztalatuk élményeik alapján számolnak
be a célokról.
3. A célok szortírozása
4. A szülőket bevonjuk a folyamatba és ha olyan értékes, tesztelt és működő célt neveznek
meg, melyre a nevelők még nem gondoltak, a célt integráljuk.
5. Szociális, társadalmi, jogi és szabályok szerinti szempontok bevonásával kiegészítjük a
célokat.
6. A célokat A, B, C csoportba osztjuk
7. A célokat konkretizáljuk (lásd variációk).
8. Szaktudásra való összpontosítás (pedagógia, fejlődéspszichológia)
9. A nevelési célokat és megvalósítási célokat kétévente felülvizsgáljuk

Modul 2
A gyermekek megfigyelése és a szakmai kiértékelés

Kiderült, hogy a gyermekek megfigyelése és ennek helyes dokumentációja rendkívül fontos.
Ez nem csak azért elengedhetetlen, mert így kapunk képet a gyermek képességeiről és
határozhatók meg a további lépések, hanem azért is, mert remek lehetőség a nevelő számára,
hogy pedagógiai képességei tovább fejlődjenek.
Mit értünk megfigyelés és dokumentáció alatt?
A gyermek megfigyelése, nem a nevelő önálló törekvése, hanem egy adott cél érdekében
történő, szisztematikus megfigyelés és annak rögzítése.
A megfigyelés első feladata, hogy egy Michaelis és Haas (1994) féle eszközként, a gyermek
látható tevékenységét megfigyelve minél korábban észre vegyük az esetleges hiányosságokat.
A megfigyelés emellett alkalmas mindenféle kutatáshoz is. Persze az Infans rendszer legelső
lépése az, hogy a gyermek viselkedését megfigyeljük, és cselekvéseit, viselkedéseit rögzítsük.
Ezt, a rögzített szöveget hétköznapi nyelven is meg lehet fogalmazni, de tartalmazhat
szakkifejezéseket is. Ezek után a dokumentációt egy adott cél tükrében értékeljük. A cél
többnyire az, hogy feltárjuk milyen témák érdeklik a gyermeket, mi mozgatja őt. Mi ad értelmet a
gyermek cselekvéseinek?
Mit szeretne elérni a gyermek az adott cselekvéssel? Leegyszerűsítve azt is kérdezhetjük, ha
egy felnőtt tette volna ezt, miért tette volna. A cél, olyan irányok és témák feltárása, melyek
érdekesek a gyermek számára.
Az Infans-rendszer a választ megragadva szeretné a gyermek számára személyre szabni
magát a képzést. Kulcsszavak: Képzés az érdeklődés alapján.
A kiértékelés csapatban történjen. Minden kollégai szakértelmére és diverzitására szükség van,
világos, hogy ez ügyes időbeosztást kíván meg.
A megfigyelés alapján készített dokumentáció tehát meghatározza a pedagógiai tennivalókat és
a környezet kialakítását is.
Minek ennyit vesződni a jegyzeteléssel?
Idő. Oly kevés van belőle, játszunk a gyermekkel, együtt sütünk, anyák napja, takarítás... Hol
van még idő arra, hogy a gyermek érdeklődését kutassuk?
Nos igen. El kell dönteni, hogy alkalmazzuk -e az új rendszert, vagy sem. Ezt már az elején el
kell dönteni. Ez az egész nem könnyű. Hogy nincs idő a jegyzetelésre és a kiértékelésre? Akkor
még egy szót sem ejtettünk magáról a megfigyelésről. Mennyi mindent tehetne egy nevelő,
ahelyett, hogy ül és figyeli a gyermeket, hogy mit csinál, igaz?
Nehéz. És írni is nehéz. De muszáj. Mert, ha le van írva valami, az megmarad, arról vitázni
lehet, elemezni lehet. Ez a dokumentáció lehet a pedagógiai munka alapja. Nincs más út, le kell
jegyeznünk a gyermekkel kapcsolatos tapasztalatokat.

Próbáljuk meg. Az elején nehéz lesz, kitartás, figyelem és elszántság kell hozzá, de egyre
könnyebben megy majd, egyre világosabb lesz, milyen hasznos dolog és bőségesen megtérül
majd a sok fáradozás!

Megfigyelés, Megértés, Megértetés
Megértés. Nekünk felnőtteknek könnyű megérteni a másikat és magunkat megértetni sem
nehéz. Ezerféle képpen el tudjuk mondani amit szeretnénk. Ám gyermek és felnőtt viszonya
koránt sem ilyen egyszerű, mert a gyermek a beszédből, testbeszédből, öltözködésből
gesztusokból, felnőttkorra kialakított, komplex rendszert még nem uralja.
Tudomásul kell venni, hogy minél fiatalabb a gyermek, annál nehezebb leírni, megfogalmaznia
mit érez, mit tapasztal.
A pedagógia elengedhetetlen célja, hogy segítsük a gyermeket a világ megismerésében, annak
a világnak, kultúrának a megtapasztalásában, melybe beleszületett.
Ez egyrészt azt jelenti, hogy engedni kell a gyermeket, hogy önállóan fedezhesse fel a világot.
Ehhez megfelelő környezetet kell számára biztosítani.
Másfelől más gyermekekkel és felnőttekkel is interakcióba lép. Itt jelenik meg a már sokszor
említett „gyermek érdeklődése, kedvelt témái” koncepció.
A feladat egyik részről sem könnyű: a gyermeknek meg kell értenie a felnőttet, a felnőttnek
pedig a gyermeket, hogy feltárhassa, mi érdekli a gyermeket, hiszen ez segíti hozzá a nevelőt
ahhoz, hogy teljes kulturális bőséget adhasson neki.
Az Infans-Rendszer egyik egyedi ígérete a tradicionális pedagógiával szemben, hogy a
kommunikáció a gyermek felé, nem formális monológ. A gyermeket komoly
beszélgetőpartnerként kell kezelni.
Ez a három lépés: megfigyelés, dokumentáció, értékelés már komoly reformot jelent a legtöbb
intézménynek.
Komoly rugalmasság és kreativitás kell ehhez, de az eredmények magukért beszélnek.
Megfigyelés az Infans-rendszerben.
Ebben a rendszerben el kell különíteni a nevelést magát, melyet ugye a nevelő folytat. Ide
tartoznak a célok megfogalmazása, a környezet alakítása, az interakció a gyermekkel.
Másfelől el kell különíteni a gyermek saját fejlődését, teljesítményét, önálló tanulását. A
képességek elsajátítása és a tanulás mindig kapcsolatban van a gyermek érdeklődési körével.
Ezt figyelembe kell venni a pedagógiai munka során.
Minden gyermek másként éli meg a világot, ezért a nevelőnek, mint kutatónak kell kifürkésznie
minden egyes gyermek lelki világát. Ehhez nyitottság kell.

Mindent le kell jegyezni. Mi érdekli a gyermeket, kik a barátai. Fontos ezt tudni, mert a
fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy saját korú gyermekekkel együtt tudjon játszani, beszélgetni
és alkotni.
Rendszeresen frissíteni kell, hogy a gyermek mire irányítja a figyelmét, képességei ki vannak -e
elégítve, hozzáférése van -e a megfelelő eszközökhöz. „Képzési területek\eszközök”
A „fejlődés mérföldkövei” nevű eszköz azt a célt szolgálja, hogy minél előbb felismerjük, ha a
gyermek valamiben elmaradott.
A nevelők alaposan megismerik a gyermeket a megfigyelés által, esetleges előítéleteik is
leépülnek.
A megfigyelést minden nap folytatni kell, ami az első időszakban nehéz lesz, de pár hónap után
a nevelő el sem tudja képzelni a munkáját nélküle.
Minden gyermeket hozzá kell rendelni egy nevelőhöz, aki aztán személyesen felel a gyermek
portfóliójáért. Legyen ezért mapparendszer kialakítva, tárolóhelység a mappáknak, fénymásolt
példányok a belső kommunikációhoz, teret kell engedni a belső ellenőrzésnek, határidőket kell
felállítani a megfigyelések kiértékelésének… Ezt a lépést ne becsüljük alá.
Az Infans-rendszer. Áttekintés.
Gyermek fejlődési dokumentációi:
-

Érdeklődési területek.

-

Fejlődési területek, elérhető eszközök 3-4 évesek számára

-

A gyermek családi háttere fejlődés szempontjából

-

Barátok és más kapcsolatok

-

Szociogram

Kiegészítések
-

Jegyzetek

-

Kommentárokkal ellátott fotók

-

A gyermek kommentárral ellátott művei

A gyermek egyéni nehézségei, és a pedagógiai dialógus a gyermek portfóliójának része.
Kockázatok:
„A fejlődés mérföldkövei” (Hiányosságok korai felismerése)

A megfigyelés folyamata
A szervezet

Az organizációban tisztázni kell, hogy kinek mi a feladata. Minden gyermekre ki kell terjeszteni
a megfigyelést. (1-es munkalap)
A szülők
A szülőket informálni kell, hogy az infant-redszert alkalmazza az óvoda, egy beszélgetés
keretében kell megosztani velük a részleteket. Már itt említsük meg, hogy ők is részesei a
nevelési célok kidolgozásának. Fontos, hogy megértsék, miért jó a rendszer és ne érezzék,
hogy esetleg a megfigyelések és dokumentációk a gyermektől vesznek el időt.
Nem árt, ha összekészítünk egy speciális anyagot, mely bemutatja a rendszert és magát a
megfigyelést. Ez egy eszköz lehet, melyet mindig elő lehet venni, ha új szülő érkezik az
intézménybe.
A szülőket nagyon érdekli, hogy pontosan mit figyelünk meg és mit jegyzünk le. Aggodalmakkal
telve tudni akarják, lejegyzésre kerül -e, ha gyermekük valamiben nem olyan jó, vagy más
minta többiek.
Az igazság az, hogy sok szülőt elfogadja a rendszert, ha a nevelő, aki bemutatja szimpatikus és
szakszerűen magyarázza el a részleteket. Ami általánosan elmondható: amint meglátják a
szülők az első dokumentációkat, jegyzetekkel ellátott képeket elillan minden kétségük.
Lenyűgözi őket a részletesség, hogy milyen alaposan látszanak a gyermek képességei,
szociális jellemzői és érdeklődési területei.
A gyermek
Ez nem titkos megfigyelés. Nyugodtan mondjuk meg a gyermeknek, hogy az ő érdekében nézni
fogjuk, amint játszik. Örömmel veszi majd ezt a különleges figyelmet.
Az idősebb gyermekek nagyon kíváncsiak, hogy mi került a papírra. Nyugodtan mutassuk meg,
olvassuk fel. Néha a pici ki fogja egészíteni azt. Néha a gyermek is másol minket és elkezd
megfigyelni minket. Tehát ez a munka könnyen játékba csaphat át.
Ha a gyermek kifejezetten kéri, hogy valamilyen tevékenységében ne figyeljük, akkor azt
fogadjuk el. Ha ez túl sok tevékenységére terjed ki, beszéljünk róla a csapattal. Ez egyébként
igen ritka és általában az derült ki: a gyermek csak fél, hogy esetleg valamit rosszul csinál. Jobb
ezt tisztázni. De az is lehet, hogy nem bízik kellőképp a gyermek a nevelőben. Ilyenkor a
kapcsolaton javítani kell.
Ha aztán képekkel tarkított bejegyzéseket lát a gyermek, az roppant felcsigázza. A portfólió
fantasztikus lehetőség szülő, gyermek és nevelő számára a beszélgetések elindítására.

A csapat
Az Infans-rendszer akkor hatékony, ha a csapat egyként valósítja meg a célokat. Egyénileg túl
nagy kihívás. A csapat mindenkiből felszívja a szakképzettséget, a tudást, és tapasztalatot és
egyé kovácsolja. Felnőtt, fejlődő közösség ez, hasonlatos a gyermekek csoportjához.

A dokumentációk kiértékelése is csapatfeladat. Mindenki eltökéltsége kell hozzá, hogy mindenki
időt tudjon szakítani a közös munkára. Igen fontos, hogy azok is megosszák a tapasztalataikat
egy gyermek kapcsán, akik nem felelősek személyesen az adott gyermek portfóliójáért. Az
ezzel kapcsolatos együttműködés fontosságát az 5. modulban még említeni fogjuk.
A kollégáknak érezniük kell, méghozzá magabiztosan, hogy folyamatosan és bármikor
hozzáférhetnek a többi kollégai jegyzeteihez, forrásaihoz, hiszen csak így tudják végezni a
dolgukat. Már a megfigyelés is együttműködést kíván meg.
A megfigyelő
A megfigyelés úgy folyjék, hogy a gyermek mellett egy másik nevelő is van, aki leköti. Főleg az
idősebbek felismerik, hogy ő partner, és hozzá intézik kérdéseiket, kéréseiket, míg a másik
nevelő a megfigyelést végzi.
Ez a másodlagos nevelőnő legyen jó partner, akiben a gyermekek megbíznak, máskülönben
ignorálják, és a megfigyelőt kérlelik majd, és kérdezgetik… Ha ez történik, azt fogadjuk el, és
reagáljunk a gyermek kéréseire, jelzéseire. Ha elég egy biccentés, akkor egy biccentéssel, ha
komolyabb segítséget kérnek, azt is adjuk meg, majd folytatódhat a megfigyelés.
Kisebb óvodákban, az emberhiány miatt nincs lehetőség erre, itt bizony a pedaggógus
kénytelen megosztani figyelmét. Ilyenkor ebből kell kihozni a legtöbbet.
A megfigyelés eszközei
A gyermek fejlődési területei, érdeklődési körei, témái
Mindig abból kell kiindulnunk, hogy bármit tesz is a gyermek, okkal teszi. Még akkor is, ha az
felnőttként nem is teljesen követhető. A cél az, hogy feltárjuk a gyermek számára érdekes
fejlődési területeket, a gyermek érdeklődési köreit körbehatároljuk. Ehhez komoly odafigyelésre
és a gyermek igényeinek és érzelmeinek megfelelő empátiára van szükség.

A megfigyelés eszközét a következő tagolással érdemes használni:

Mi történik?
Mit tesz és mond a gyermek egyedül és
társaságban?
Személyes kiértékelés 1

Személyes kiértékelés 2
Érdeklődés
Személyes kiértékelés 3
Csapat-kiértékelés 1
Csapat-kiértékelés 2
Csapat-kiértékelés 3
Csapat-kiértékelés 4

Csapat-kiértékelés 5
(pedagógiai, pszichológiai értékelés)
Csapat-kiértékelés 6

Hogyan hat rám a szituáció?
1. Milyen reakciót vált ki belőlem? (Mérges
leszek, aggódom stb)
2. Milyen gondolatokat, emlékeket ébreszt
bennem?
Empátia
Szerintem hogyan érzi magát a gyermek?
Mennyire éli bele magát a gyermek az adott
cselekvésbe, mennyire motivált?
Mik az első asszociációink?
Melyek a gyermek egyértelmű érdeklődési körei,
melyek megfigyelhetők az adott szituációban?
Mi ad értelmet az adott cselekvésnek?
Milyen egyéb információk segíthetnek ennek
feltárásában?
Szakmai szempontból hogyan értelmezhetők a
látottak?
Felvetődnek további kérdések?
Végkövetkeztetések a pedagógiai eljárásra
vonatkozólag
Célokkal való egyeztetések

Mely szituációkban kell megfigyelést folytatni?
Nem könnyű kérdés. Attól függ mi a szituáció és mi a megfigyelés célja.
Természetesen a megfigyelésekkor figyelemmel kell lenni a nevelési célokra. Célszerűbb a
megfigyeléseknél nagy nyitottsággal eljárni és megnézni egyes időközönként mi köti le a
gyermeket.
A csapat összeül, és azt fürkészi mik a gyermek érdeklődési területei, majd a csapat személyre
szabja a további megfigyelést a további részletek felderítése érdekében. Ezt újabb értékelés
követ, ahol további kérdésekre keresünk választ, különösképpen ha a gyermek egy olyan
fejlődési terültre érkezik, mely eddig kevésbé érdekelte.
Kezdetben olyan szituációkat elemezzünk, ahol a gyermek teljesen szabadon dönti el kivel mit
csinál, mit tesz. Itt nagyobb a gyermek szabadsága, jobban látni mit élvez, mintsem akkor,
amikor egy felnőtt irányítja magát a tevékenységet pl. ebéd, mosdás sbt.

Egyes kérdések azonban pont pl a fogosás megfigyelésével válaszolhatók meg. Vagy más
kérdések adott fejlődési területhez köthetők. Ehhez komoly rugalmasság és figyelem kell a
nevelő részéről. Akkor jegyzeteljen, amikor kell!
Mennyi ideig figyeljük a gyermeket az „érdeklődési körök, kedvelt fejlődési területek”
témakörben?
Kezdetben talán minden nap egy másik gyermek megfigyelése javasolt. De vannak nevelői
csapatok, akik egy gyermeket figyelnek napokig. Csapatszinten ez megoldható, de egy nevelő
egy gyermeket mindenképpen figyeljen, minden nap.
Kisebb intézményekben, vagy ahol kevésbé nyitottak új rendszerekre egynél több gyermek
megfigyelése úgysem volna lehetséges. Esetlegesen, ha a nevelők kapacitása engedi, esetleg
egy másik nevelő bevonásával két nevelő párhuzamos (egyszerre) figyelhet meg egy
gyermeket. Ez dupla tapasztalat és igen hasznos. Olyan ez, mintha több nevelő együttesen
nézne, elemezne egy videófelvételt.
Megfigyelés – Időkeret - a gyermek kedvenc témái
A gyermek kedvelt fejlődési területeinek megfigyelésére napi 5 percet legalább szenteljünk. A
jegyzetek kiértékelésére viszont legalább 20 percet szánjunk.
Megfigyelés és értékelés 5 lépésben
Elsőként a nevelő önállóan értékeli ki a leírtakat. Az első kérdés, hogy mi volt magának a
nevelőnek a reakciója, mikor a gyermeket látta az adott szituációban?
A második kérdés, hogy vajon a gyermek mit érezhetett ekkor. Perspektívaváltás. Ezután azt
kell eldönteni, hogy a szituáció jelentős -e tanulási, fejlődési szempontból.
Végül csapat szinten beszéljük meg a jegyzetek alapján a történteket.
1. Lépés – Mi történik
Minél részletesebben le kell jegyezni, hogy a gyermek mit tesz és mond. Ha a gyermek
másokkal beszélget, játszik, a többiek tevékenységét is le kell jegyezni.
A megfigyelés személyes feladat és szubjektív. A nevelő karaktere, tapasztalata befolyásolhatja
a munka milyenségét, ezért folyamatosan összpontosítani kell a megfigyelés céljára!
Fontos: a cél a gyermek megismerése. Tudnunk kell, mit szeret, mi érdekli, mi mozgatja és el
kell fogadnunk, hogy bármit tesz, annak értelme és célja van.
Néha, összetett eseményeket nehéz leírni, ezért használhatunk fényképeket, videókat is.
Ez nehéz munka, de egyre könnyebben megy majd, egyre információdúsabb jegyzetek
születnek, kivált, ha a csapat erre motivált.
Ne „ítélkezzünk” a gyermek tettei, magatartása felett, mert ebben a szakaszban csak
lejegyezzük, hogy a gyermek mit tesz és mond.

2. Lépés – Hogy hat rám a szituáció?
Írjuk le, ránk hogyan hatott az adott szituáció, ez segíthet leküzdeni és megismerni saját
előítéleteinket. Ha csak unalmat éreztünk is, azt is írjuk le. Mindenki máshogy érez ugyanazon
esemény láttán.
Ha például egy gyermek rámpát épít, hogy azon golyókat röptessen a végtelenbe, akkor van aki
nevelőként ezt érdekesnek találja, más aggódhat, hogy valami eltörik, megint más számára
teljesen unalmas látvány.
3. Lépés – Szerintem mit érez a gyermek az adott szituációban?
A gyermek viselkedése, gesztusai és mimikája alapján határoljuk el saját érzéseinket azon
érzelmektől, melyek a gyermekben munkálhatnak. Mit érezhet a gyermek? Írjuk le!
4. Lépés – Mennyire eltökélt a gyermek az adott tevékenységben?
Az itt használatos koncepció a Ferre Laevers (1997) -es koncepció, aminek a lényege, hogy
azon tevékenységek, melyeket a gyermek nagy lelkesedéssel végez, komoly fejlődési
potenciállal rendelkeznek.
Az ilyen módon végzett tevékenység egyik jele, hogy a gyermek elveszíti időérzékét. Elrepül az
idő, úgymond.
Az eltökéltség alatt tehát, motivációt, koncentrációt, érdeklődést és ezek válfajait tapasztaljuk a
tevékenység során.
Az erre vonatkozó kérdések
Fel kell mérni, mennyire eltökélt a gyermek az adott tevékenységében, hogy következtetni
lehessen a fejlődési terület fontosságára. Ennek segítségével az is látható, hogy egy
bizonyos tevékenység egy, fejlesztendő fejlődési terület a gyermek számára, vagy azt
rutin szerűen, könnyűszerrel végzi.
Ehhez számos kérdés került kidolgozásra (2-es Munkalap)
Ha nem látunk a megfigyelések során olyan tevékenységet, amit nagy lelkesedéssel végez a
gyermek, akkor arra külön oda kell figyelni. Ilyen esetben szánjunk egy egész napot a gyermek
megfigyelésére, a fenti tevékenységek néha nem mutatkoznak meg azonnal.
Ha még ezek után sem találtunk ilyen tevékenységet, össze kell ülnie a csapatnak. Lehet, hogy
az intézmény nem kínál elég tapasztalni valót, elég kihívást, így nincs, ami igazán lekötné a
gyermeket. Lehet, hogy csak egy barát hiányzik neki, akivel beszélgethet, vagy egy olyan
nevelő, aki érdeklődik a gyermek szenvedélyei iránt.

Ilyenkor, minél rugalmasabb empátiával kell fordulni a gyermek felé, és azon fáradozni, hogy
tárgyi bevonással, a környezet alakításával, szociális eszközökkel kielégítsük igényét és
izgalmas kihívások elé állítsuk.
A gyerek eltökéltségének vizsgálata irányt ad a további megfigyeléseknek, és arra is
rámutathat, hogy esetlegesen az intézmény nem elég jól felszerelt, mert nem fedi le egyes
gyermekek érdeklődését, nem ad választ kérdéseikre…

5. Lépés – Szakmai elemzés a kollégák részéről
Ennél a résznél arra keressük a választ, hogy a gyermek figyelme hol mire összpontosul, a cél,
hogy megismerjük a gyermek kedvelt témaköreit. Ez komoly csapatmunka.
A jegyzeteket együtt kell kiértékelni.
Természetesen kérdés még, hogy hogyan lehetne a gyermeket az adott témában jobban
elmélyíteni. Ne feledjük bevonni a korábban megfogalmazott célokat sem.
Hogyan terjesszük ki a segédanyagokat, hogyan karoljuk fel a gyermek kedvelt témáit, ez egy
személyre szabott pedagógiai terv lesz.
Persze más a helyzet, ha több napon keresztül figyeli a csapat egyik-másik gyermeket. Ilyenkor
pár nap után készüljön el a pedagógiai terv, lásd 3-mas modul.
Ki kell emelni továbbra is, hogy több nevelő többet lát, mint egy. Mindenki, a saját tapasztalata
tükrében járul hozzá a munkához, ami nagyon hasznos. Ezen felül pedig: minél idősebb egy
gyermek annál összetettebb kérdés annak megválaszolása, hogy mi érdekli. De, mivel másmás háttérrel rendelkeznek a nevelők, más szempontok szerint elemzik a gyermek
viselkedését, ezért így könnyebb feltárni – sok szemmel nézve - , hogy mi a fontos a gyermek
számára.
Kisebb intézményekben ez nem könnyű, de fontos, hogy egy nevelő, legalább egy másikat
vonjon be a munkába. (Lásd modul – 5 – megbeszélések szervezése)
Szakirányú megbeszélések formái
A megbeszélés nem vita, és a célja nem a saját vélemény kidomborítása, vagy más
vélemények elvitatása. Meglátások megosztása a cél.
Fontosak az alábbiak:
-

A megbeszélés eredménye, a gyermek kedvelt témáit, fejlettségét illetően nem végső
eredmények, hanem csak átmenetiek.

-

Meg kell válaszolni a kérdést, hogy hogyan lehet felkarolni ezeket a témákat, hogyan lehet
támogatni a gyermeket, mely kompetenciák fejlesztendőek?

-

A feltevéseinket ellenőrizni kell, a gyermekkel történő interakció keretében

-

Attól függően, hogy hogyan reagál a gyermek a kezdeményezéseinkre, újra összeül a
csapat. Legyünk kritikusak saját hipotéziseinkkel kapcsolatban. Itt minden eredmény
átmeneti.

Egy megbeszélésen a felek nem egymás ellen beszélnek, hanem egy közös cél érdekében
beszélgetnek. A cél a tapasztalatok megosztása, ami folyamatos; nem kell mindenképpen egy
adott eredményre törekedni. A dialógus alapja az empátia. Legyen konstruktív, és vezérelje
közös indíttatás.
A megbeszélés résztvevői inkább kérdezzenek, mintsem okoskodjanak. Vezérelje a
beszélgetést érdeklődés, és ne kioktatás. Hassa át a légkört a diverzitás és mások
véleményének elfogadása. Mások értékrendjét, világnézetét fogadjuk el.
Lásd még: milyen egy jó megbeszélés (Thürer-Rohr 1997 3. oldal)
A megbeszélés struktúrája
Lásd 3-mas munkalap
Magát a vázat az az alapfolyamat alkossa, miszerint egy adott nevelő felvet egy impulzust
(kérdéseket, jegyzetrészleteket), melyre a többiek reagálnak.
Szervezeti kérdéseket máskor kell megvitatni. Természetesen a célok egyeztetését, ha a
pedagógiai gyakorlat megkívánja bevonhatjuk.
A gyakorlatban:
A pedagógus felolvassa a jegyzetéből az egyik megállapítást, melyet megfigyeléskor tett.
Hozzáteszi saját meglátásait is. A pedagógus saját, ezzel kapcsolatos élményeit is elmeséli, és
azt is, ő maga, személyesen hogyan viszonyul az adott szituációhoz.
Ezt egy körkérdés zárhatja, ahol tisztázhatunk minden részletet.
A többiek, kellően nyugodt légkört teremtve, szakmai tudásukat és tapasztalatukat és annak
diverzitását kamatoztatva beszélgetnek. De először csak azt taglalják, belőlük mit váltott ki az
adott szituáció. Képeket, asszociációkat, emlékeket élesztenek fel. „Mit tesz velem ez a
szituáció?”
A gyermek érdeklődési körei
Bár a megfigyelés csak pár perc, ezért nem lehet tökéletesen elemezni a teljes tevékenységet,
de következtetni lehet a gyermek érdeklődésére.

Mi az ok a gyermek cselekvése mögött?
Most hipotéziseket állítunk fel, hogy miért tette a gyermek, amit tett. Nagy empátiával kell eljárni
és feltárni a kérdést, hogy vajon mi lehetett a szándéka: jó ötlet, ha mi magunk is másoljuk a
gyermek mozdulatait, és leutánozzuk, amit tett. Ez segít.

Ha például építőkockával épített a gyermek, lehet, hogy képességeit akarta fejleszteni, lehet,
hogy egy másik gyermeket szeretett volna lenyűgözni az alkotásával…
Rendkívül fontos, hogy az esetleges deficiteket, abnormális viselkedést észre vegyük, valamint
azt is látnunk kell, hogy a többiek bántják -e, zavarják -e a gyermeket, áldozatnak érzi -e magát.
Ha több nevelő is jól ismeri a gyermeket, az nagyon jó, minél több szempont és tapasztalat,
annál jobb.
Ha idősebb gyermekről van szó, a csapatbeszélgetés előtt akár még a kislánnyal vagy kisfiúval
is le lehet ülni és csevegni egy kicsit. Később a csapat ennek bevonásával is vizsgálódhat:
„miért tette a gyermek amit tett?”
A gyermek cselekvésének indítéka kulturális szempontból
Ez bizony egy nehéz szociológiai kérdés. (Lásd objektív hermeneutika) Vegyünk egy szituációt,
valamit, amit pl. a gyermek mondott (később majd ráérzünk, milyen szituációt érdemes
elemezni) és tegyük fel a kérdést: hogyan hatna, ha ezt egy felnőtt mondta\tette volna?
A kérdés továbbá, hogy felnőttek által is elfogadható lenne ugyanez, ha egy felnőtt
mondaná\tenné?
A nevelőnő ezért rendelkezzen a szép beszéd értékével és ítélje meg helyesen, mi helyénvaló
és mi nem az. Mindez persze a saját kultúránkra vonatkoztatva értendő.
Egy példa:
A gyermek azt mondja: „Gyerünk!” Meg kell vizsgálni, hogy a saját nyelvünkben mikor mire
használjuk ezt a kifejezést, és hogy a gyermek miért mondhatta. Mondjunk példamondatokat.
Esetlegesen a szó használatából következtethetünk a gyermek lelki világára? Ha a viselkedése
társítható avval amit mondott (például folyton nyugtalan, türelmetlen) akkor igen,
következtethetünk. De ne feledjük, hogy itt fontos a kellő mennyiségű információ.
Példa cselekvésre
Egy kisfiú teker a biciklijével az udvaron és folyton leveti magát róla. Ha egy felnőtt tenné ezt az
elfogadható lenne? Vegyünk olyan szituációkat, ahol igen.
Például látja a felnőtt, hogy egy akadály van előtte és nem tud megállni, ezért leveti magát a
kerékpárról. De a gyermek esetében nem volt akadály. Ezt a példaszituációt ezért el kell vetni.
Egy másik szituáció lehet, hogy egy felnőtt bohóc teszi mindezt, a közönség szórakoztatására.
Utóbbi esetében a nevelők némi kiszolgáltatottságot éreznek. A gyermek ezen túlmenően
sokszor nem talált „méltó” játszótársat magának, aki legalább ugyanannyira ügyes, mint ő. A
megoldás az, hogy segítünk a gyermeknek olyan csoportba kerülni, ahol hozzá hasonlóan
ügyes fiúk is vannak.
Ezen szituációknál fontos meglátni, hogy hol is miben van szüksége a gyermeknek
támogatásra.

További eszközök a megfigyelés pontosabb megértéshez
Ha segít fellapozhatjuk más jegyzeteinket, a szülők beszámolóit, bármit ami segíthet egyes
szituációk értelmezésében
Kitérő – mi a hermeneutika
A hermeneutika a szövegek értelmezésének tudománya. A mi esetünkben a hermeneutika az
egyes események, képek, szituációk és minden más megértése, értelmezése, legyen akár szó
a gyermek viselkedéséről, vagy pedagógiai gesztusokról.
Ki, mit, miért tesz, miért ír, mi a célja vele?
A hermeneutika igen hasznos lehet mindezek megértésben, különösképpen hipotézisek
felállításában.
A gyermek viselkedését és mondandóját is értelmeznünk kell. Ehhez a nevelő
-

Ismerje a gyermek kultúráját

-

A gyermek kultúrájának nyelvét tökéletesen ismerje, tudja használni

-

Tisztában van vele, hogy előfordulhat, hogy nem értik meg a gyermekkel egymást azonnal.

A hermeneutikus körforgás
Az Infans-rendszerben cirkulárisan értelmezzük a gyermek cselekvéseit és mondandóját. Maga
az értelmezés nem egyirányú, hanem minden elemet együtt feldolgozva tárjuk fel a gyermek
érdeklődési körét, kedvelt fejlődési területeit. Ez a körkörös folyamat nem zárul le, hanem
ismétlődik, míg a gyermek el nem hagyja az intézményt.
A megértéshez elengedhetetlen a nyitott szem és empátia, az előítéletek teljes kizárása. A
megértés folyamatosan fejlődik változik, újabb és újabb kérdésekre van szükség.
Az objektív hermeneutikai metódus
Maga a metódus Ulrich Overmann-tól származik, lásd még: Andreas Wernet: Objektív
hermeneutika.
Az alapelv Overmann szerint a szövegek értelmezését arra kell alapozni, hogy az ember egy
szociális lény, és a társadalom formálta szabályok szerint él és a cselekvéseit ez
meghatározza.
Az elemzéshez fontos, hogy a szöveg, melyet vizsgálunk anyanyelvi írótól származzon. Vagy
olyasvalakitől, aki messzemenőkig uralja a nyelvet. Ez azt jelenti, hogy például egy gyermek
szavait sem lehet teljes hatékonysággal elemezni.
Ezzel tisztában vagyunk ezért is emeljük ki a hipotézisek fontosságát. Ugyanez vonatkozik a
gyermek cselekvéseire is.

Fontos tisztázni, hogy a legtöbb esetben az infans-rendszer nem kíván többet, mint azt, hogy
hipotéziseket állítsunk fel, kivált akkor, mikor azon fáradozunk, hogy a gyermek számára fontos
területeket, témákat, ismereteket, fejlődési területeket fürkésszük. Tehát az objektív hermetika
fényében ugyan, de a gyermek cselekedetei és kimondott szavai nyomvonalán is csak
hipotézisek útján közelíthetjük meg az igazságot, hogy mit miért tett a gyermek.
Ne feledjük, hogy a szavaknak és tetteknek kulturális lenyomata is van, melyre a nevelőnek
tekintettel kell lennie.
Szakmailag megállapított végkövetkeztetések
Végül a pedagógusok kimondottan szakmai szemmel vizsgálják meg a megfigyelés
dokumentációját.
A gyermek kedvelt témáira vonatkozó első hipotézisek
Ha a csapatnak sikerül feltárnia egy témát, akkor az új formát ölt. Megnevezzük és ennél fogva
ezentúl a pedagógiai munka alapját képezheti.
Lehetőség van a témák közös fejlesztésére gyermek és pedagógus között. Ehhez az kell, hogy
a nevelő elmagyarázza, szavak segítségével képpé kovácsolja, hogy hogyan nevezhető meg
az adott téma, mely a gyermek számára fontos.
Persze egyetlen megfigyelés alatt nehéz ezeket a témákat azonosítani, ez inkább a
megfigyelések sorozatának folyamata.
Ismételten fontos, hogy a hermeneutikus rendszer mentén hipotéziseket állítsunk fel. Maga a
téma egy összetett fogalom, magában foglalja az értelmet, mely az adott cselekvést
meghatározza és annak kulturális töltését is.
A témák meghatározásánál még nem szelektálunk egyelőre csak ötletel a csapat, figyelembe
véve a gyermek fejlettségi fokát és világképét.
Hogy egy adott szituáció a gyermek fejlődése szempontjából releváns -e , attól is függ, hogy a
gyermek mennyire elszánt a cselekvés közben. (Fejlődéspszichológiai ismeretek is
szükségesek ennek megállapításához.)
Az intézmény szerkezetétől függetlenül a csapat közös döntése, hogy mely témákat érdemes
felkarolni.
Nyitott kérdések
Az adott témákra, vagy tágabb értelemben véve a gyermek fejlődési folyamataira vonatkozó,
megválaszolatlan kérdéseket tisztázni kell. Mindig kérdőjelezzük meg az eredményeinket,
tartásunk legyen mindig kérdező, sohase előlegezzük meg magunknak, hogy már mindent
tudunk a gyermekről.
Ez tehát egy köztes lépés volt. Ezek után forduljunk a gyermekhez, a gyermekkel való
interakció, illetve az intézményben eszközölt változások úgymond arra keresik a választ: „Jól
értettünk téged? Megértettük, hogy mit miért csinálsz?”

Akármi legyen is a válasz, megalapozza a következő lépéseket.

Út a pedagógiai megvalósításhoz
A gyermek témáinak feltárása után felmerülnek a kérdések: milyen új játékokra, eszközökre van
szükség, mit változtassunk meg az intézményben, milyen interakcióra van szüksége a
gyermeknek? Több támogatásra van szüksége, vagy nagyobb kihívásokra? Vagy csak több
szabadidőre, hogy kedvelt témáit megossza másokkal? Ezeket kell átbeszélni.
Mindez csak szakszerű együttműködés mellett lehetséges.
Ne feledjük, hogy az infans-rendszer által kínált csapatszinten megalkotott „válasz” mindig
komplexebb, mintha egy pedagógus egyedül próbálná optimalizálni a környezetet. Bármit tesz
is egy nevelő, többen együtt egész biztosan többre képesek.
Célok egyeztetése
Végül le kell fektetni, hogy kinek mi a dolga, mit mikorra kell megvalósítani. Lásd 4-es és 5-ös
munkalap. (Példák és útmutató)
A gyermek fejlődési területei
A pedagógusnak az is a feladata, hogy a fejlődési területek megfigyelése nyomán feltárja, hogy
gyermek előnyben részesít -e bizonyos módszereket, melyekkel a világ megismerésére
törekszik.
Ez ehhez használatos koncepció Howard Gardnertől ered. Az elv lényege, hogy az embernek
több viselkedési lehetősége is van, melyet a környezet mind intelligens viselkedésnek titulál.
Ezért tehát minden ilyen törekvést egyenként is értékesnek kell ítélni, nem kell ezeket
összefűzve, egy dimenzióba erőltetni. (Így az IQ teszt sem elfogadható.)
Ide kapcsolódik David Feldmann koncepciója is. A két elv együttesen manifesztálódik az Infansrendszerben. A cél: a gyermek erősségeinek feltárása. A gyermek gyengeségeit oly módon kell
felkarolni, hogy elsőrendű irányvonalként a gyermek erősségeire fektetünk hangsúlyt. Egy
ehhez használatos eljárás a „bridging” (angol: híd építés) azaz hidalás, mely során egyes
tevékenységeket oly módon generálunk, hogy azok a gyengeségeket és az erősségeket is
érintsék.
Már korábban voltak kísérletek, melyek során úgy rendeztek be termeket, olyan eszközöket
helyeztek el, melyek segítségével a gyermekek örömmel és boldogan játszhattak, mellyel
képességeik fejlődtek.
A termek berendezését, strukturálását a „Projekt Spektrum” (lásd Gradner, Feldmann,
Krechevsky) szerint valósították meg és egy skálával egészítették ki. Főleg öt éves
gyermekeket vizsgáltak, a skálán a képességeiket mérték. Ezt a rendszer az Infans-rendszer
integrálta, ám 3 éves gyermekeknél fiatalabbakhoz nem alkalmazható.

Ezért tehát az alapskálát úgy kellett módosítanunk, hogy fiatalabb, 3-4 éves gyermekek is
élvezhessék a rendszer adta előnyöket.
Egyes részeket eltávolítottunk, mert nem relevánsak a megfigyeléseinkhez.
Természetesen van egy idősebb gyermekek esetén alkalmazandó verzió is. Ide tartozik a
képzőművészet is, mely nem része a fiatalabbakra vonatkozó verziónak.
Van még egy fontos megközelítésbéli különbség: magát a skálát nem beskatulyázásra
használjuk. Azt a célt szolgálja, hogy minél jobban feltárjuk a gyermek kedvelt területeit és
azokat fejlődési területekhez csatoljuk.
A 7 fejlődési területből melyik az, amelyik igencsak érdekli a gyermeket? Ez segít megismerni a
gyermeket, így látni mely módon igyekszik megismerni a világot.
A rendszer nem csak azt teszi lehetővé, hogy a gyermekeket egyenként tekintve jobban
megismerjük, kifejezett hangsúllyal a kedvelt témáikat illetően, hanem a rendszer lévén
lehetőség van egyes gyermekcsoportok megfigyelésére is, akik hasonló érdeklődésűek.
Számukra közös foglalkozásokat lehet szervezni. Ha a gyermekek szeretik a matematikát,
bevonhatjuk a Matekkirályt is. (A Matekkirály egy német matematika könyv gyermekeknek).
Az új környezettel, feladatokkal, foglalkozásokkal kísérletezni kell és figyelni az eredményt,
hogy mennyire sikeres a gyermek számára. Ezeket tovább kell fejleszteni. Az azonos irányba
érdeklődők köre bővülhet, akár még „várólisták” is kialakulhatnak. Egyszerűen mások is kedvet
kapnak. Az is előfordul, hogy valaki azért csatlakozik a kis csoporthoz, mert az egyik barátja
annak már tagja. Ezeket a tényeket a gyakorlat igazolja.
Annak ellenére, hogy fontos felismerni, hogy mik azok a képességek, melyekkel a gyermek
elmaradott, a kérdés mégsem ez, sokkal inkább az, hogy mit tud? Ezért is kérdezzük: mit tesz a
gyermek? A cél, a gyermek érdeklődési irányainak feltárása a tettein keresztül. Ez ad alapot a
pedagógiai munkának.
Egyes kérdésekre nem apunk választ, mert az óvoda nincs elég jól felszerelve, vagy nem
adódik megfelelő alkalom az adott tevékenység megfigyelésére. A csapatnak ezért össze kell
ülnie, és átnéznie milyen eszközökre és interakciókra van szükség. (Lásd 6-os Munkalap)

Szülők bevonása.
A szülőket nagyon érdekli, hogy mit tesz a gyermek az óvodában, kivált, hogy sokszor máshogy
viselkednek a gyermekek otthon. Ők is tölthetnek ki megfigyelési íveket az otthoni
tevékenységeikről.
A pedagógusok együtt kiértékelhetik az óvodában és otthon készített jegyzeteket,
összehasonlíthatják azokat, és ez a pedagógusnak is hasznos. Egy példa igazolja, hogy volt
olyan gyermek, akit szemlátomást nem vonzott a zene az óvodában. Ennek oka pedig csak az
volt, hogy otthon muzikálisan messze jobban ki tudott bontakozni, kiélhette magát, az óvodában

ezért inkább más kihívások után nézett. Minden információ a gyermek portfóliójában kapjon
helyet.

A gyermek kedvelt tevékenységeire és érdeklődési köreire vonatkozó dokumentáció
Ha egy gyermek valamit szeret megismételni, újra és újra megteszi, azt valószínűleg élvezi,
ezért jegyezzük le. Ezt a pedagógusok kiértékelik, feltárják a mögöttes tartalmát, hogy jobban
megértsék a gyermeket, képességeit, és kihívások elé állítsák.
Néha aggasztja a pedagógust, ha azt látja, hogy a gyermek folyton ugyanazt teszi. Ezért is
érdemes ezt lejegyezni, hogy a csapat együtt gondolja át, mit érdemes ilyenkor tenni?
Lehet, hogy csak az adott tevékenységben szeretne fejlődni. Ha például játékokat válogat,
lehet, hogy több szempont alapján rendezi a dolgokat, ami nem könnyű neki. A nevelő
megvárhatja, míg a gyermek kellően elégedett a teljesítménnyel. Ez után a pedagógus
komplexebb feladatokat is adhat. A megfigyelés ezekhez a pedagógiai döntésekhez
elengedhetetlen.
Hosszútávú érdeklődésekre is következtethetünk így. Az egyik brandenburgi óvodában, az
egyik gyermek érdeklődését helyesen felismerve csúszómászókról készült könyveket, képeket
adtak a gyermeknek, aki végül szinte szakértővé vált a témában. Ehhez az érdeklődéshez sok
egyéb mást is csatolni lehet majd.
A gyermekek rengeteg minden felé érdeklődést mutatnak ugyanis, ami kicsit is kapcsolatos
azzal, amit nagyon szeretnek. Ezek az érdeklődések egyébként lehetnek motorikusak is. Nem
is csoda, hogy ezeket művészi szintre lehet fejleszteni.
A cél később tehát a porfólió elemzése alapján, hogy az érdeklődést megragadva olyan
fejlődési területeket is ráfűzzünk az adott témára, melyek kevésbé érdekesek a gyermek
számára, de azért fontosak.

A fentiekből látszik a megfigyelés és dokumentáció fontossága, hisz ez képezi a pedagógiai
munka alapját karöltve a már korábban megfogalmazott célokkal.
A családból hozott tanulás
A család bevonása az Infans-rendszerben rendkívül fontos. A gyermek portfóliója sem csak azt
a célt szolgálja, hogy a szülőket informáljuk. A szülő és az intézmény közösen fáradoznak a
gyermek fejlesztésén, képzésén és nevelésén.
Fontos tehát a szülőkkel folytatott beszélgetések, ahol meg kell hallgatni, milyen tanulási,
képzési folyamatok zajlanak otthon, mit tesz a gyermek, mit szeret, hogyan viselkedik, mik az
egyéni igényei, kik a barátai stb. A szülő, ha van kedve dokumentálhatja a közös kirándulást,
ünnepeket stb.

A Szociogramm
Az óvoda az első olyan hely, ahol a gyermek sok más gyermekkel találkozik és van együtt
hosszasan, akik más-más korúak és esetleg származásúak, és máshogy viselkednek. Erre arra
ösztökéli a gyermeket, hogy egy módszert dolgozzon ki a velük való interakcióra, és ez a mód a
felnőttek stratégiájától eltér. A gyermek perspektívákat és viselkedésmódokat alakít ki.
A közös léthez elengedhetetlen egy igazságosságon alapuló, morál által vezérelt életszemlélet.
A morál fejlődését leíró Kohlberg féle modell a mérvadó. (Belső meggyőződéseken nyugvó
morál.)
James Youniss nagyon helyesen állapította meg, hogy az óvodában a gyermekek egymásra
hatva, egymással interakcióban formálják egymás világnézetét, és ez a morál fejlődésére is
kihat.
A gyermek az intézményben megtanulja, hogyan kell másokkal viselkedni, kapcsolatokat
kialakítani. Azt is érti, hogy ezek a kapcsolatok kihűlhetnek, de rájön, hogy ezt meg lehet előzni.
Röviden összefoglalva tehát a gyermek az óvodában sajátítja el a szociális viselkedés alapjait,
mely meghatározó lehet a felnőtté válás során.
Rendkívüli fontossággal bír a barátság fogalma. A gyermeknek ez nagy kihívás. A vágyak,
lemondás, elvárás, kommunikáció, együttműködés egyvelege adja meg, lesz -e barátja az
embernek vagy sem. (Lásd még: Krappmann, Oswald 1995)
Mindez akkor lehetséges, ha a gyermeknek sikerül felépítenie a kapcsolatot a többiekkel.
Pedagógusként erre különösen figyeljünk oda. Előfordul, hogy egy gyermek rövidebb, vagy
hosszabb időre egyedül marad, vagy elzárkózik a többiektől. Ezt szemmel kell tartani. Ehhez
nagy segítség az úgynevezett szociogramm.
Elképesztő, hogy mennyire ritkán használják ezt a szociológusok által is elfogadott, hatékony
módszert. Nem is csoda, hogy a pedagógiai munka kvalitásában komoly hiányosságok vannak.
A 6. munkalapon részletes leírás található a szociogramm kidolgozására vonatkozólag

Barátság és kapcsolat gyermek és gyermek között
A gyermekek között kialakuló kapcsolatok igen értékesek, de ahhoz, hogy el tudjuk fogadni
őket, észlelnünk kell kialakulásukat. Rendkívül fontos ezért, hogy a gyermek kapcsolataira
vonatkozó megfigyeléseinket részletesen lejegyezzük, ez a gyermeknek, a nevelőnek, de a
szülőnek is fontos lesz majd.
Hogyan máshogy mérhetnénk fel a gyermek szociális képességeit. Ismeretes a csoportszociogramm hasznossága is, de az egyéni szociogramm adja a legrészletesebb képet az
egyénről.

Kiegészítő jegyzetek
A részletes megfigyelési ívek kitöltése mellett meg kell említenünk a gyors jegyzeteket is,
melyekhez a megfigyelések során folyamodhatunk. Ezek a jegyzetek vonatkozhatnak bármi
olyanra, ami érdekes lehet.
A pedagógusok folyamatosan fejlődnek az Infans-rendszerben, ezért egyre könnyebben jegyzik
le azt, ami igazán fontos. Szinte fáradság nélkül jegyzetelnek.

Különösképpen a gyorsjegyzeteknél fontos megemlíteni, hogy mindenki „személyesen” felel
minden gyermekért. Mindenki készítsen jegyzetet mindenkiről, ha valami fontos dolgot lát, mert
a gyermek sokszor különböző termekben mozog, ahol más-más nevelő láthatja, hogy mit tesz.
Ezeket a jegyzeteket beépítjük a gyermek portfóliójába, hogy jobban megértsük mit miért tesz,
mit tesz szívesen, mi köti le. Ez tehát úgymond egy közös felelősség.
Különösen figyelni kell a gyermek elszántságára: mekkora örömmel, beleéléssel teszi, amit
tesz. Vagy alig érdekli az adott játék, tárgy? A pedagógusok által elérhetővé tett eszközök,
foglalkozások kérdések, a gyermek választ ad ezekere a kérdésekre, melyet értelmezni kell.
Minden jegyzet az adott gyermek mappájába kerül. Annak tartalmának elemzése lehetetlen a
csapat elhivatottsága és együttműködése nélkül.
A gyermek rajzai, munkái kommentekkel ellátva.
A gyermek fejlődési folyamatáról szó szerint jó képet ad egy jó kép! Fényképezzük le a
gyermek rajzait és írásait. A szakszerű kommentár se maradjon el, hogy lássuk, az adott rajz,
munka, hogyan kapcsolódik egy adott tanulási folyamathoz. Mindez a gyermek portfóliójába
kerül.
A gyermekek rendkívüli örömmel vesznek részt saját munkáik kommentálásában, leírásában.
Sokszor ők maguk javasolják, hogy melyik rajzuk, festményük kerüljön archiválásra. El is
mesélik nagyon szívesen, mit rajzoltak és miért. Erre még a 4-es modulban részletesen
visszatérünk.
A fejlődés mérföldkövei
Egy adott korosztályhoz tartoznak bizonyos fejlődési stációk, mérföldkövek. (Képességek) A
fejlődési-mérföldkő-táblázat tartalmazza a legfontosabb állomásokat. Ha egy gyermek ebből
kilóg, akkor a gyermekorvosnak vagy a gyermekpszichológusnak kell megvizsgálnia az esetet,
hogy mi a teendő.
A „fejlődés mérföldkövei” nem pedagógiai eszköz. Sokkal inkább arra szolgál, hogy az
esetleges hiányosságokat időben észleljük. Arra használjuk az eszközt, hogy
megakadályozzuk, hogy a 6 legfontosabb terület egyikén is visszaessen a gyermek. (Ez olyan
képességekre vonatkozik, melyekkel a gyermekek 90-95%-ának az adott korcsoportban
rendelkeznie kell.)
A módszert igen könnyű alkalmazni a mindennapokban. A klinikai diagnózist persze nem
helyettesíti, de remek módszer a fontosabb jelek felismerésére. Tehát a végső megfigyelést
szakembernek
kell
elvégeznie:
gyermekorvosnak,
gyermekpszichiáternek,
szociálpedagógusnak stb.
Az eljárás
A fejlődés mérföldkövei nevű eszköz 3 hónapostól 5 éves gyermekek számára lett kidolgozva.
Részleteket a CD-n találhatók. A hiányosságok korai felismerése nem feltétlenül jelenti azt,
hogy egy adott képességet utólagosan ne lehetne feljavítani. Kutatások igazolják, hogy még a

6. életévben is hatékonyan javítható a beszédkészség. De a gyermekek képességeinek
fejlesztését tekintve alapvetően elmondható, hogy azokat minél korábbi stádiumában kell
szinten tartani. A kellő, mentőbeavatkozásokat azonnal meg kell tenni.
A korra vonatkozó állomások az alábbiak: 3, 6, 9, 12 hónap, 15, 18 hónap. A második életévtől
kezdve évente kell ellenőrizni a fejlődés mérföldköveit.
Három fontos pontra kell figyelnünk:
1. Ezt a metódust, teljesen magától értetődő szolgáltatásként ki kell terjeszteni minden
gyermekre.
2. A táblázatban szereplő időállomásokat pontosan be kell tartani, két hétnél hosszabb
csúszás már nem elfogadható a táblázat kitöltésénél.
3. A szülőket, illetve gondozókat tájékoztatni kell a megfigyelésről és annak eredményéről.
(Különösképpen, ha valami fontosat észleltünk.) A szülők viszonya a gyermekhez
megkérdőjelezhetetlen, ezért, ha hiányosságot, elmaradást észlelünk, akkor a megfigyelés
eredményét nagy fokú empátia keretében kell átadnunk.
Adatvédelem
Az adatvédelmi törvény és jogok fényében kell eljárni. A jegyzeteket csak az érintett nevelők és
a szülők láthatják. A jegyzeteket ennek értelmében kell tárolni és elzárni. Ha a gyermek az
intézményt elhagyta, a dokumentációt a szülőknek át kell adni.
Természetesen a jegyzeteket több pedagógus is látja, mert azok megbeszélés tárgyát képezik,
de fontos, hogy tisztában legyenek az adatok érzékenységével, személyes mivoltával. A
dokumentációt harmadik félnek átadni nem lehet, és ez kiterjed az általános iskolára is; csak
abban az esetben lehetséges, ha abba a szülő írásosan beleegyezik!

A megfigyelések időzítése
A gyermeket legfeljebb négy héten át kell megfigyelni, tehát, ha a táblázatban az áll „2 éves
gyermek” akkor két héttel a születésnapja előtt kell elkezdeni a megfigyelést és két héttel a
születésnapja után befejezni azt. Ugyanez vonatkozik a „18 hónapos” bejegyzésre. A 18. hónap
betöltése előtt két héttel indul a megfigyelés, a betöltés után 2 héttel fejeződik be.
Természetesen előfordulhat, hogy egy ünnep, vagy hosszabb zárva tartás miatt el kell
csúsztatni a megfigyelést. De ezt inkább előrefelé tegyük. Megnyugtató, ha a kérdésekre már
korábban „igennel” tudunk felelni. Ha van valamilyen készség, melyre „nem” a válasz, akkor
tovább kel folytatni a megfigyelést, és ha a probléma fenn áll, szakemberhez kell fordulni.
Előfordulhat, hogy először az adott képességre a válasz „nem” ami azán „igenné” fejlődik, de
erre figyeljünk nagyon oda, valószínűleg komoly kihívást jelenthet az adott terület a
gyermeknek.
Tapasztalatok

Más rendszerek is ismertek, melyek a gyermek hiányosságainak felmérését célozzák, de ezek
nem olyan hatékonyak, mint a fent leírt „fejlődés mérföldkövei” nevű eszköz. Különösképpen
brandenburgi intézmények rendelkeznek nagy tapasztalattal e téren. Túlnyomóan pozitívan
nyilatkoztak a nevelők az eszköztől.
Persze előfordult, hogy egy nyelvi különbözőségre nem tudott rávilágítani a táblázat, miközben
a nevelő azt észrevette. Egy másik esetben egy motorikus „nyugtalanságot” észleltek a
nevelők, melyet a negyedik évig a „fejlődés mérföldkövei” nem tudott feltárni.
Fontos tehát, hogy a pedagógus, az eszköz mellett maga is átfogó képet kapjon a gyermekről,
és úgymond „ráérezzen” ha valami nem egészen stimmel. Vagy más.
Vegyük figyelembe, hogy különösen tehetséges gyermekeknél előfordulhat, hogy furcsa a
viselkedése, mert az intézményben nem talál elég kihívást. Ekkor olyan eszközöket, játékokat,
foglalkozást kell biztosítani neki, mely a vele azonos korú gyermekek számára túl nehéz volna.
A második példára visszatérve tehát lehet, hogy a motorikus nyugtalanság arra vezethető
vissza, hogy a gyermek nem szembesül elég kihívással.
Mit kell tenni, ha lemaradást észlelünk a képességek terén?
Természetesen a szakember által adott diagnózis a mérvadó. A lényeg viszont, hogy olyan
szituációkat teremtsünk és olyan eszközöket biztosítsunk, mely a célzott fejlődési területre
vonatkozik. Hadd fejlődjön a gyermek abban, amiben le van maradva. De mindez legyen
egybekötve a saját és világképe megismerésével, tehát ne kimondottan izolált gyakorlásról
legyen szó.
A nyelvi eseteknél tehát kimondottan sok szituációt kell generálni, hogy a gyermek
beszélhessen, ám ne feledjük, hogy számukra a beszéd nem csak szavak. A szavak eszközök,
cselekvés eszközei, eszközök, melyekkel a világra hathatnak. Engedjük tehát, hogy szavak által
hasson ránk a gyermek. A gyermek tehát beszélgetni szeretne, válaszokat vár a kérdéseire stb.
Persze a legfontosabb, hogy azt érezze: meghallgatják.
Színes szituációkra van szükség, ahol verselni lehet, énekelni, mondókát mondani. Persze
olyan témákat kell megragadni, melyek a gyermeket érdeklik ezzel szó szerint „szóra bírjuk” a
gyermeket. Ne feledjük, hogy a nyelv más kommunikációs csatornákat is bevon, kifejezési
módokat, táncot, zenét, mimikát, gesztikulációt, festést és sok más egyebet.
A gesztusokkal, ritmussal tarkított szituációk a nyelvet a testi mozgással ötvözik, ezzel sokszínű
önkifejezésre sarkallva a gyermeket. Természetesen a megfigyelésről itt sem szabad
elfelejtkezni. Ha ismerjük a gyermek kedvelt fejlődési területeit, játékait, akkor azokra
felfűzhetjük a nyelvi gyakorlást is. (Szeret építeni a gyermek, kedvelt fejlődési területe a zene
stb.)
Összegzésül tehát: a fenti módszerekkel csökkenteni kell azon gyermekek számát, akik az
adott korcsoporthoz képest lemaradást mutatnak.

Modul 3
Témák mint kihívás és mint pedagógiai válasz

Az Infans-rendszerben a nevelési és megvalósítási célokon túl a gyermek kedvelt témái és
érdeklődési körei is igen fontosak. Akkor hatékonyan a tanulási folyamatok, ha azt a gyermek is
akarja!
Felnőttre és gyermekre egyaránt igaz: nem sajnál sem energiát, sem időt arra, ami igazán
érdekli. Ezért fontos feltárni, hogy mi érdekli a gyermeket. Ezt kell megragadni a tanulásnál!
Az igényes, minőségi pedagógiai munka alapját a megfogalmazott célok, és a feltárt
érdeklődési körök együttese adja. Ennek természetesen az a módja, hogy egyrészt jövőbe
vetett célokat fogalmazunk meg, másrészt az, hogy feltárjuk és fel is karoljuk a gyermek kedvelt
témáit érdeklődési köreit.
Ez persze nem könnyű, ezért a következőkben részletezzük. (A fogalmak terén a célokat
illetően az 1-es modul mérvadó, a témák alapfogalmait az 1-es munkalap tartalmazza.)
Érdeklődési körök
A gyermek tetteinek oka van. Ha hosszasan foglalkozik valamivel, annak az az oka, hogy
érdekli! Érdeklődés áll fenn. Ennek ezer iránya lehet, egy játék felé, egy személy felé, egy adott
kérdés vagy témakör felé.
Motiváció fedezhető fel, és öröm, hogy az adott tevékenységet végezheti. Öröm és
elégedettség. Ha egy tárgyat használ, akkor meg szeretné ismeri azt, sőt képességeit fejlesztve
szeretné a tárgyat minél ügyesebben használni, azzal minél kreatívabban bánni stb. Ez kivált
akkor fontos, mikor a tárgy iránti érdeklődés hosszútávú.

Persze az érdeklődés több tárgyra is kiterjedhet. Illetve több irányú is lehet az érdeklődés.
Példa: Anna szereti a fejenállást ezért egy héten át gyakorolja. A kertben pici csúszdát épít egy
barátnőjével… De nagy figyelemmel fest, és odafigyelve nézegeti a művészeti könyvben a
képeket is. Figyelmesen hallgatja a nevelőt, ha felolvasnak neki. Kitartóan kísérletezik a víz
felületi feszültségével.
A fenti példából az látszik, hogy Anna fontosnak tartja, hogy egyensúlya, testi képességei
fejlődjenek. Ad a szociális fejlődésre és a kreativitásra is. Ugyanakkor érdeklik a képek, az írt és
felolvasott szöveg is. Magatartásából leolvasható mi érdekli és miért mit tesz.
A megfigyelés révén könnyű felismerni mik a gyermek személyes érdeklődési területei. Az
egyes „témák” meghatározása már kicsit nehezebb. A következő fejezetben erről lesz szó.

Témák
A témák több érdeklődési területet foglalnak össze, és összefüggésben állnak a gyermek
énképével.
Az énkép összefoglalja az összes tudást és tapasztalatot, melyet a gyermek a saját
személyéről megszerzett. Ehhez önértékelési tényezők társulnak, úgy, mint az önbecsülés.
A szakirodalom megkülönbözteti az én-t, mint saját magunkról formált énképet, valamint a
szociális én-t, amit a szociális környezet alakít ki bennünk. (Az interakciók a gyermekekkel és
felnőttekkel), mindez együtt formálja az énképet.
Az utóbbi, a szociális én kialakulás nagyban függ a gyermekhez közelálló személyekkel való
kapcsolattól. Ide értendők a gyermek nevelői is az intézményben, ezért erre ügyelniük kell. A
többi gyermekkel való kapcsolat is fontos, a többiekkel való kapcsolat dönti el, hogy a
társadalom elfogadott tagja lesz -e.
A gyermek összetett viszonyai a környezettel témákba csoportosíthatók. (Kapcsolat a
személyzettel, gyermekekkel, barátokkal stb.) De téma lehet még, ha a gyermek szorong, hogy
nem fogadják el stb. Fontos megemlíteni, hogy a gyermek képességei, melyekkel a világ felé
nyit, jelentősen hozzájárulnak saját énképéhez. A nevelési célok során erre is tekintettel kell
lenni.
Egy további példa Annával kapcsolatban: (látni fogjuk, hogy határozható meg egy téma a
gyermek érdeklődései alapján)
Anna az óvodában hevesen reagál, ha tiltunk neki valamit. Ha látja, hogy más gyermekeknek
szabad valami, azt ő is akarja, méghozzá ugyanúgy, azért utánozza is a többieket, megépíti azt,
amit mások. A többi gyermek tiszteli, több barátja is van. A játékokat vezeti és a többiek
felnéznek rá.
Az űrlapon ezért építkezésre, logikára, matematikára 2 és 6 pontot kap. A nevelők a jövőben
mozgásban gazdag feladatokat adnak neki, és bevezetik a festészetbe.

A szülők viszont valami másról számoltak be. Folyton összevesznek a két évvel idősebb
testvérével, mert ő is azt szeretné tenni, amit ő. Fenntartja, hogy tudja mindazt, amit a testvére.
Az óvodába is egyedül szeretne menni, a lányos dolgokat nem tűri el magán, sőt, apu
asztalosműhelyébe vágyik…
Fontos számára tehát, hogy képességeit elismerjék. Fenntartja, hogy olyan jó, mint a
fiútestvére, talán ezért is szeretne inkább fiú lenni, de ezek csak hipotézisek.
A pedagógusok jó ötletnek tartják, ha a kislánnyal megismertetnek erős női karaktereket, hogy
lássa, nőként is lehetünk erősek. Pippi Langstrumf-ot olvasnak fel neki, mert Pippi egy ersős,
határozott kislány. (Egy svéd gyermekkönyv főszereplője. Német nyelvterületeken elterjedt –
szerk.)
A téma maga tehát egy harc az elismerését, és a testvér, mint konkurencia. Valamint harc a
„függetlenségért”, hogy minél több mindent megtehessen, mert ő képes rá!
A pedagógusok pontosan ezt ragadták meg, a tenni vágyást és az, hogy a lány képesnek érzi
magát, oly sok mindenre. Ezért vonták be Pippi Langstruf figuráját.
A példa alapján látható, hogy az érdeklődési köröket megragadva rá lehet érezni a fő csapásra,
azaz egy témára. (Lásd még: meghatározások az 1-es munkalapon).
Hogyan tárhatjuk fel az érdeklődési köröket és a témákat?
A gyermek viselkedése és cselekvése alapján látszik, mi érdekli. Meg kell figyelni a gyermeket,
a megfigyelést dokumentálni és azt kiértékelni. Ez a megfigyelés lehet mindennapos, és a
jegyezeteket akár egy cetlire is felírhatjuk, vagy használhatjuk az infans-űrlapot is.
Ez a nevelőket megtanítja rá, hogy rutinszerűen figyeljék a gyermekeket annak érdekében,
hogy motivációjukat mielőbb kiismerjék. Fontos a gyermek cselekvéseinél az intenzitás, a
koncentráció, a kitartás, és a tény, hogy gyakran foglalkozik ugyanazzal.
Ám témákat feltárni messze nehezebb. A 2-es modulban leírtak szerint kell eljárni,
szisztematikusan, az infans ív („érdeklődési körök, témák”) alapján kell vezetni a
dokumentációt, majd azt kiértékelni.
A témák feltárása tehát a megfigyelésen és a dokumentáció kiértékelésén alapul. A cél:
megtalálni azt a főcsapást, mely átvezet az érdeklődési körök mindegyikén. Mi a kapocs?
Egy másik módszer, ha egyetlen, részletes megfigyelésre hagyatkozunk. A dokumentációt
pedig hermeneutikusan vizsgáljuk majd hipotetikusan megállapítunk egy témát. Ezt a témát
felülvizsgáljuk egyéb megfigyelések és felvetések, megbeszélések fényében. Példa:
Egy öt éves kisfiúnak átad egy játékot a pedagógus, mire a gyermek azt mondja: „Köszönöm,
Kovácsné!” Vizsgáljuk meg, hogy mely szituációkban, hogyan hangozna ugyanez egy felnőtt
szájából. Kreáljunk szituációkat.
1. A titkárnő dokumentumokat készít elő a főnökének, aki azt mondja -Köszönöm, Kovácsné!”
(Professzionális köszönetnyilvánítás)

2. Egy kolléga kisegíti a másikat egy igen nehézkes feladatban. (Autentikus köszönet.)
3. Egy kolléga túlvállalja magát, kéri, hogy segítsenek neki, ám a segítség helyett kap egy
csokor virágot, amir azt feleli irónikusan: Köszönöm, Kovácsné!”
A szituációkat összevetjük a gyermek viselkedésével. Sem a második sem a harmadik eset
nem áll fenn. Valószínűsíthető, hogy tisztelettudó szeretett volna lenni, és felnőttek irányába is
igyekszik szociális maradni.
Természetesen további megfigyelések, azok kiértékelési, az otthoni viselkedés ismerete további
asszociációkhoz segít hozzá.
Kulcsszavak: érvényesítés, szervezés. A családtól kiderül, hogy a szülők igen elfoglaltak és a
gyermek pedig pont részt vesz az óvodában egy cirkuszos projektben. Egyébként is jellemző
rá, hogy szervezkedik az óvodában, játékokat kezdeményez. Felnőtteknél szereti a testi
közelséget.
Ennek értelmében a hipotézist a következőképp formálhatjuk újra: a gyermek igyekszik
megőrizni a maga körüli rendet, kapcsolatait rendben tartani, saját „vezetői” magatartásával
igyekszik szociálisan stabilizálni és átlátni.
A döntés azért az, hogy támogatni kell a stabil környezetben a gyermeket, új témákat egyelőre
nem vezetnek fel nála.
A módszer, a kezdetben nehéz, objektív hermeneutika, azaz a helyes értelmezés. Ne szabad
elfelejteni, hogy a megfigyelés és elemzés vonatkozhat egyes érdeklődési körökre, és az
azokat átfogó, vagy azoknak főcsapásvonalat adó témákra is. Esetenként előfordul, hogy egy
adott foglalkozás, játék, amit felajánlunk nem érdekes a gyermeknek, pedig a megfigyelések
alapján azt hittük az lesz. Az ilyesmit lehet módosítani.
Egy példa:
Egy kisfiút rendkívül érdeklik a lovagok, a lovagi tornák és ennek a világa. Ennek megfelelő
eszközt kapott, de közölte: az egész lovagi téma marhaság. Ez igen furcsa volt a csapat
számára, ezért összeültek és egy fontos részletet ismertek fel. A fiú előszeretettel beszél a
lovagokról az egyik betanuló nevelő férfival, de nem a nevelőnővel. A szülők beszámolója
szerint otthon is inkább az édesapjával vitatja meg a lovagi élet szépségeit. A csapat arra jutott,
hogy feltehetően a férfiság, férfivá válás, nemi identitás témája érdekelheti a fiút. A lovagok
tehát csupán részlegesen jelképezték a valóban fontos csapásvonalat.
Egy másik példa.
Egy kisfiút be szeretnénk vezetni a festés rajzolás világába, de nem érdekli őt sem a ceruza,
sem az ecset. Ám tudjuk, hogy az autókat nagyon szereti, még a márkákat is ismeri. A
Maybach-Mercédeszt különösen kedveli. A nevelők látogatást szerveztek egy gyárba, ahol a
kisfiú folyamatosan kommentálja a látottakat. A nevelők arra bátorítják a kisfiút, hogy tudását
ossza meg a többiekkel. A kérés az, hogy rajzokkal illusztrálja a látogatást, amit a gyermek
örömmel megtesz. Sok képet rajzol, melyekből azán „kiállítás” nyílt az óvodában.

Jól látható, milyen hatékonyan egybe lehet fűzni a nevelési célokat a megfigyelések
segítségével feltárt érdeklődési körökkel. Láthattuk, hogy a módszer a fenti példa esetében első
lépésként nem az írás és a rajz eröltetése volt, hanem az érdeklődés felkarolása: a
gyárlátogatás. Ezt követően kapcsoltuk össze mindezt a rajzolással, és működött, pedig, mint
tudjuk, az már túlmutatott a gyermek érdeklődési területein.
Anna esete is hasonló volt, ahol a lány elismerésre vágyott, de ennek kulcsa az volt, hogy a
képességeit kellett fejleszteni, hogy aztán a testvérei ügyességi szintjére jusson. Mint írtuk:
elsőként az olvasás iránti érdeklődését karoltuk föl és azt összekötöttük Pipi Langstrumpf
karakterével, ezzel követhető, erős női személyiséget felajánlva a kislánynak.
Rendkívül fontos kiemelni, hogy a fentiek egy pillanatig sem jelentik azt, (hanyagul
összefoglalva), hogy a gyermek mindig azt tehet, amit csak szeretne. Nem. A cél az, hogy
hozzásegítsük a világ minél tágabb megismeréséhez, ami végül önállósághoz vezet. A
gyermekek saját maguk alkotnak képet a környezetről és építenek fel modelleket, melyeket
bővítenek, csinosítanak, fejlesztenek.
Abból indulunk ki, hogy a világ megismerése felé tett gyermeki fáradozás alapvető sarokkövei,
alapigényei: a biztonság, a társas kapcsolatok, és az alkalmazkodás. A nevelők feladata, hogy
kulturálisan és más értelemben is kielégítsék ezeket az igényeket. Ehhez az út, a képességek
fejlesztése, tapasztalataik gyarapítása.
A témák a gyermek akarata mentén megfogalmazott területek, melyek mind képességeket
fednek le, gyakorlati képességeket: a gyermek a témák keretén belül – egy számára komplex –
feladatot próbál megoldani, valami kérdésre keresi a választ. A témákat átjárja a gyermek tenni
vágyása, akarata, és a hajlandóság új élmények megszerzésére, melyek formálják a gyermek
énképét.
A gyermek egyéni „tanterve” - (individuelles curriculum - IC)
A gyermek egyéni „tanterve”, az Infans-rendszer szerint (Individual Curriculum azaz IC) roppant
meghatározó. Tartalmazza a gyermek érdeklődési területeit, témáit, valamint a pedagógiai
elképzeléseket, melyek össze vannak kapcsolva az egyéni nevelési és megvalósítási célokkal,
illetve a minden gyermekre vonatkozó célokkal.
A dokumentáció kezelése folyamatos, de minden egyes gyermeket kétszer kiemelten a
figyelem középpontjába kell helyezni. Ennek a folyamatnak a pontos leírása a „gyermek egyéni
tanterv” nevű munkalapon található (3-as modul).
Az IC alapjai
A gyermek képzésére vonatkozó dokumentáció
A gyermekek portfóliója már pár hét után értékes anyagokkal, megfigyelésekkel, érdeklődési
körökkel kapcsolatos jegyzetekkel gazdagodik. Ez itt leírtak alapján jobban felismerhetők az
egyes képességek, és jobb pedagógiai képet kaphatunk a gyermekekről.

A képzés és tanulás a szociális kapcsolatok alakulása más gyermekek felé, illetve a felnőttekkel
együtt szerepel a portfólióban. Helyet kap itt az érdeklődési terület, a siker, a kudarc, és sok
minden más. Fontos időszakok tanulságai is lejegyzésre kerülnek.
Fontos az IC megírásakor, hogy teljességre törekedjünk az oktatási, nevelési folyamatok és
státuszok terén. A csapat szakszerűen a portfólióban szereplő, minden információ alapján
folytatja a munkát. (Kiváltképp a személyre szabott pedagógiai munkát.)
A dokumentáció alapján látható mi érdekli, mi köti le a gyermeket, de az is látszik mitől tart, mit
nem szeret. A megfigyelések leírják hogyan viszonyul a barátaihoz, a felnőttekhez és miként
formálódik a világképe.
Ez hozzásegíti a pedagógusokat a fent leírtakhoz.
Szent meggyőződésünk, hogy az érdeklődési körök, a témák, a gyermek szenvedélyei jelentik a
tanulás és fejlődés motorját. Elengedhetetlen tehát, hogy nagyon komolyan vegyük a
gyermekek egyéni motivációit, melyre ráépíthetjük a pedagógiai munkát.

Felnőttek nevelési és megvalósítási céljai
Az intézmény által meghatározott nevelési és megvalósítási célok fontos alapok, ezért az ICben való eljárás során is, mindennek összhangan kell lennie ezekkel a célokkal. A pedagógiai
tervezés és fejlesztés bevonja azokat a közös érdekeket, melyeket a nevelőnő, a szülők és a
társadalom képviselnek. Ezen célok kidolgozása és összhangba hozása nélkül nem lehet
optimális IC-t kidolgozni.
Fontos, hogy a célokat és megfigyeléseket megragadva megállapítsuk mely fejlesztési irányba
mozduljunk tovább egy adott gyermek esetében. Mindezeket a döntéseket természetesen a
gyermek érdeklődési köreit és témáit figyelembe véve kell meghozni.
A személyes IC kidolgozása
Az IC kidolgozása a csapat közös feladata. Minden nevelőnő más tapasztalattal rendelkezik,
máshogy látja a dolgokat, és ez lehetővé teszi, hogy minél hatékonyabban tárjuk fel a gyermek
motivációit.
A pedagógiai tervezés, és a későbbi kivitelezés is közös gondolatmenet eredménye kell, hogy
legyen. Ne feledjük, hogy a nevelőnők sokszínű tapasztalata összeadódik, más-más képzési
területekhez értenek és közösen hatékonyan tárják fel az egyes témákat és valósítják meg a
célokat.
Az IC összeállításához sok idő kell, egyetlen megbeszélés nem elegendő hozzá ha a nevelők
csak most kezdenek ismerkedni az Infans-rendszerrel. Később, ha már tapasztaltabbak
egyetlen óra alatt összeállíthatják az IC-t, ha előre ki vannak értékelve a megfigyelések.

Az IC tervezésénél ne az időmanagement legyen domináns. A lényeg, hogy a csapat minél
jobban rá hangolódjon a gyermek lehetséges fejlődési területeire, minél jobban megértse a
gyermeket…
Nagyon fontos, hogy minden intézményben, mely részben, vagy teljesen nyitott az Infansrendszerre, realizálódjon a csapatmunka fontossága. Sehol sem állhat elő olyan helyzet, hogy
egy pedagógus egymaga legyen kénytelen megtervezni az IC-t. Csakis a pedagógusok által
alkotott csapat kooperációja révén érhető el minél színesebb fejlődési kínálat.
Az első IC
Miután a gyermek eltöltötte az első pár hónapot az intézményben, el lehet kezdeni az első ICjének kidolgozását. A dokumentum nem alapulhat csupán „pár” megfigyelésen. A
beszoktatástól kezdve a megfigyeléseken, azok kiértékelésén át, minden másnak fontos
szerepe van. Ugyancsak legyünk tekintettel az IC megírásánál a legaktuálisabb
megfigyeléseinkre is.
Az IC konkrét tartalma:
-

Fejlődési terültek

-

Megfigyelések eredménye a gyermek témáit illetően

-

A gyermek érdeklődéseire vonatkozó jegyzetek

-

Szociogramm

-

A gyermek barátaira vonatkozó leírások

-

Más nevelőnők jegyzetei

-

A gyermek rajzai, művei, szülők beszámolói

Az IC-be bekerülhet minden olyan esemény, mely fontos lehet a gyermek szempontjából. Egy
testvér születése, a szülők válása, vagy bármi egyéb, hasonló.
A jegyzeteket és megfigyeléseket a pedagógusok puzzle darabokként rakják össze, hogy minél
összetettebb képet kaphassanak a gyermekről. A javaslatunk, hogy elsőként a fejlődési,
képzési területekkel kezdjük a munkát, majd a megfigyelésekkel az érdeklődésre vonatkozólag.
Keressünk azonosságot a megfigyelések között. Ennek segítségével azonosíthatók igazán az
egyes területek, és így látni jól, hogy alakul a gyermek énképe.
Látni fogjuk, hogy már az óriási eredményhez vezet, ha egy helyen van minden dokumentáció.
Ha elkezdődik a közös gondolkodás, könnyen összekapcsolhatók az érdeklődési körök és
témák. Az egyes gondolatok a beszélgetés folyamán cirkulálhatnak, vissza-visszatérhetnek,
felülvizsgálhatjuk őket. A csapatmunka jobban rávilágít, hogy a gyermek hogyan értelmezi a
világot, jobban látni, mik a képességei.
Ekkor folyamodhatunk a nevelési és megvalósítási célokhoz melyek összekapcsolhatók a
gyermek érdeklődési területeivel. Kihívással téli célokra van szükség.

Meg kell beszélni, hogy mely témák fontosak és melyikpedagógusnak mi lesz a feladata.
Később át kell nézni, hogy a gyermek hogyan reagált az adott témával kapcsolatos
impulzusokra. Ez is dokumentálásra kerül és ezzel befejeződött az IC-vel való munka. Ide két
munkalap is tartozik.
Az IC-vel kapcsolatban le kell szögezni, hogy ez egy fontos dokumentáció és gyakorta vissza
lehet hozzá nyúlni, hogy merítsünk belőle. Persze ehhez hozzá jönnek az aktuális
megfigyelések, de mindenesetre az IC az aktuális pedagógiai munkának megadja a hátterét.
Összefoglalás:
-

A gyermek a magatartása révén mutatja meg, mi érdekli.

-

A nevelők a gyermeket megfigyelik, ezt dokumentálják, amit kiértékelnek.

-

A megfigyeléseken alapul a pedagógiai munka. A vezérfonal: a gyermek érdeklődési
területei, témái.

-

Az új eszközök bevetésével, a környezet alakításával úgymond dialógust kezdeményeznek
a gyermekkel. Az új környezet és játékok, kellékek, „kérdések” a gyermek felé. „Jó neked
az amit most teszünk?”

-

A gyermek a magatartásával megválaszolja, hogy képzése, fejlődése szempontjából jó -e a
pedagógiai folyamat révén bevont téma. Ha a gyermeket a témák nem hozzák lázba, a
nevelőknek újra kell gondolniuk meglátásaikat.

Modul 4
Tanulási és nevelési folyamatok dokumentációja

Portfólió dokumentáció az Infans-Rendszerben
A portfólió rendkívül fontos, mert egyrészt a személyzet számára biztosít alapot. A benne foglalt
megfigyelések alapozzák meg a pedagógiai tervezést, és segítenek a nevelőknek, hogy arra
fókuszáljanak, ami igazán lényeges, például a gyermek tanulási és nevelési folyamataira.
Másfelől pedig a portfólió nevelési dokumentáció, mely a család és az óvoda közötti
együttműködést erősíti.
Végezetül pedig ez egy olyan dokumentáció, melyben a gyermek is nyugodtan belepillanthat.
Hasznos lehet, ha a gyermek is elmondja a véleményét saját cselekedeteiről, saját maga is
kommentálja saját munkát. Ez segít megérteni a gyermeket.
A portfólió egyes részeit másra is lehet használni: kiállítást lehet rendezni belőlük. Ezeket nem
csak a szülők és a gyermekek nézik szívesen: más érdeklődőknek is hasznos lehet.
A dokumentáció tartalmazza a megfigyeléseket, a tanulási folyamatokra vonatkozó jegyzeteket,
azok elemzését, a pedagógiai tervezést, és a korábban leírt pedagógiai dialógust gyermek és
nevelő között. A cél az, hogy képet kapjunk hosszasabb időszakra vonatkozó tanulási
folyamatokról. Lássuk a nevelők szakmai véleményét, és legyen nyilvánvaló mik a gyermek
főbb érdeklődési körei.

Igazság szerint az Infans-Rendszerben megfogalmazott portfólió olyan dokumentáció, mely az
Egyesült Államokban és egyes európai országokban alapkövetelmény (Svédországban).
Minden portfóliót dokumentációit mappában kell tartani. Tartalmát a fentiekben részleteztük.
A gyermek tanulási folyamataira vonatkozólag meg kell említeni, hogy nagyon fontos, hogy
minél többen szempontból vizsgáljuk a gyermek tevékenységeit, viselkedését, munkáit és hogy
közvetlenül, vagy közvetlenül mit mond a gyermek. Felkészültnek kell lennünk ugyanakkor
váratlan események lejegyzésére is.

Az Infans-Portfólió részei:
-

Beszoktatásra vonatkozó leírások, megfigyelések

-

A gyermek kedvelt tanulási területei

-

A gyermek kedvelt tevékenységei

-

A gyermek rajzai, fényképei, írásai – szakszerű leírással ellátva.

-

A gyermek viszonya másokkal – elsősorban barátokkal.

-

A gyermek, mint a csoport része. (Szociogramm)

-

Családban tapasztalt tanulási folyamatok

-

Tanulási folyamatokkal kapcsolatos óvodai, szakmai feljegyzések, azok értelmezése és
elemzése, a gyermek kedvelt fejlődési, tanulási területei, pedagógiai lépések melyek az I.C.
részei.

A portfóliót a gyermek munkái egészítik ki, melyek mind leírásokkal vannak ellátva. A gyermek
első óvodai napjait akár naptárszerűen is fel lehet jegyezni. (Beszoktatás). Ezek mindenesetre
átlagos jegyzetek, így mindenképpen ki kell őket egészíteni főként a gyermek kedvelt témáival,
társas kapcsolataival lásd fent.

A gyermek „művei” rajzai, fotók kiválasztása
A gyermek problémamegoldásáról és világképéről sokat elmondanak, a művei. Pár szempontot
ezért említsünk meg.
Akkor van értelmük ezeknek a fényképeknek, illusztrációknak, ha összhangban vannak a
képzési területekkel, érdeklődési körökkel. Olyan szituációban örökítsük meg hát a gyermeket,
mely fontos a fejlődése szempontjából. A képeket szakmailag kell kommentálni és hozzáfűzni
valamelyik területhez.
A másokkal, gyermekekkel való kapcsolatra vonatkozó fényképeket is olyan élethelyzetben kell
készíteni, mely tipikusan kifejezi gyermek viszonyát. (A leírás itt sem hiányozhat.)
Ne feledjük, hogy a fényképek készítése is csak egy eszköz a pedagógus tárházában. A cél az,
hogy ennek segítségével is minél közelebb kerüljünk a gyermek megértéséhez. A kedves kis
képek a gyermekről, melyekhez még leírás sincs egyáltalán nem hasznosak.
A gyermek bármely más munkájához, művéhez fel kell tenni a kérdést, hogy azt mennyire
hasznos dokumentálni. Milyen fejlettségi szintről árulkodik, miért készült, hogyan értelmezik a
felnőttek a művet, hogyan árulkodik a mű a gyermek világnézetéről stb.
Mérlegeljük tehát, hogy eltesszük -e az adott rajzot, vagy sem. Talán nem való a portfólióba,
inkább egy külön mappába…mindenesetre a gyermekek a rajzaikat legszívesebben hazaviszik.
Persze tarthatunk mappákat melybe műveket gyűjtünk. Lehet ez egy közösségi mappa is.

A gyermek bevonása
Ha fel szeretnénk venni egy művet a portfólióba és ott szeretnénk tárolni, kérjünk engedélyt a
gyermektől. Általában rendben van a dolog, ha pedig haza szeretné vinni, fényképezzük le a
művet.
Sok gyermek izgalmasnak találja a portfóliót és ő maga kéri, hogy tegyünk el benne valamit.
Nincs mit titkolózni a portfólió körül, olyan, mint a megfigyelés: nyugodtan vonjuk be a
gyermeket.
A portfólió a szülők bevonásával
A portfólió remek képet ad a szülőnek arról, mit tesz a gyermek az óvodában, hogy érzi magát,
milyen a közösség. A szülők még azt is láthatják, hogy milyen képességekre tett szert a
gyermek az intézményben.
A szülők számára ez egy jó lehetőség, mert jobban látják, hogy milyen fejlesztési területek
fontosak a gyermeknek: ezt szisztematikus megfigyelések nélkül ők maguk nem tudnák ilyen
hatékonyan feltárni.
Fantasztikus felület a portfólió, mert az aggódó szülőt megnyugtatja, az érdeklődőt inspirálja, a
kevésbé érdeklődőt megmozgatja. Látható a portfólióból, hogy a gyermek az óvodában
támogatást kap, törődést, figyelmet és segítik a tanulásban és a fejlődésben.
Összefoglalva: a portfólió kiváló felület a szülővel való együttműködésre.
Kezdetben még nem világos a szülőknek mit várhatnak el a portfóliótól, ezért jó ötlet egy
beszélgetés keretében tisztázni mi is az. Amint lehet, mutassuk meg a portfóliót. Ne feledjük,
hogy a portfólió tartalmát személyi, adatvédelmi szabályok védik. A tartalmát a szülő láthatja,
olvashatja. Erre a két dologra oda kell figyelni, és megoldani, hogy elzárt helyen legyen a
dokumentáció, de a szülők számára, minél gyakrabban elérhető legyen.
Kétévente mindenképpen látják a szülők a portfóliót, hiszen megbeszélésre kerül sor, de lehet
akár portfólióesteket is szervezni.
Mindent láthatnak a szülők, ami a portfólióban van?
Egyetlen kivétel van, ami nem tartozik a szülőkre. Ez pedig a tanulási, fejlődési területek
eszközre vonatkozik, méghozzá arra a részre, amikor a pedagógus saját érzéseit, emlékeit,
élményeit vázolja. Arra a kérdésre felel: „mit tesz velem az adott szituáció”. Természetesen, ha
nevelőnő úgy érzi, külön kezelheti ezeket a bejegyzéseket, vagy ha úgy látja jónak,
megoszthatja a szülőkkel, ám nem kötelessége.
A portfólió szerkezete
A tanulási és fejlődési folyamatok leírása egy hosszabb időszakhoz köthető, ezért tehát fontos,
hogy világosan és egyértelműen rendezzük a tartalmat, hogy mindent könnyen megtaláljunk.
Alapvető szabályok:
- A portfólió a gyermek bemutatásával indul. Mikor született, mi a jele, melyik csoportba jár,
van -e testvére az óvodában stb. Egy képet is csatolhatunk. Ezt a részt a gyermekekkel
együtt is kitölthetjük.
-

A folytatás a beszoktatásra vonatkozó jegyezetek, ahova már felírtuk azt is, mi érdekli a
gyermeket, kivel barátkozik stb.

-

A továbbiakban a tanulási és fejlődési folyamatok jegyzetei kerülnek időrendi sorrendben.
De rendezhetők a jegyzetek más tematika szerint is: például ha bezárult egy adott témára
vonatkozó dialógus, akkor az egy egységként, egy lépésként értelmezhető.

-

Egyes pedagógusok teljes összhangba hozzák a portfóliót az I.C.-vel, tehát, amikor egy I.C.
lezáródik, akkor az azzal kapcsolatos dokumentáció átkerül a portfólióba, mint függelék. Ez
is lehet időrendi, vagy tematikus. Mindenképpen legyen nyomon követhető a gyermek
fejlődése. Gyakorta egy adott fejlődési, tanulási téma adja a jegyzetek fő csapásvonalát,
mert hosszasabb időn keresztül például azt figyeltük, hogy a gyermek egy adott témával
kapcsolatban mit tett egy bizonyos időszakban. Utóbbi rendszerezésről a nevelők pozitívan
nyilatkoztak.

Az év folyamán végrehajtott és tervezett megfigyelések jó áttekinthetősége remek kontrollingot
biztosít (lásd 1-es munkalap, valamint kontrolling munkalap, portfólió-dokumentáció, 4-es
modulhoz tartozó munkalapok.)
Felelősség és feladatkörök
Mielőtt elkezdődik a megfigyelések dokumentálása, tisztázni kell, hogy kinek mi a feladata.
Erről részletesebben az 5-ös modulban lesz szó.
Egy pedagógushoz csak korlátozott számú portfólió tartozhat. Az ő felelőssége, hogy az érintett
gyermekek megfigyelése megtörténjen, azok dokumentálva legyenek különös tekintettel a
tanulási és fejlődési folyamatokra.
De: bár több portfólió tartozhat egy pedagógushoz, ez nem jelenti, hogy minden érintett
gyermek megfigyelését ugyanaz a pedagógus folytatja. Már említettük, hogy minden gyermek
megfigyelése közös munka.
Már korábban részleteztük, mennyivel hatékonyabb, ha többen figyelnek egy gyereket, aki
mozog az épületen belül. Csapatmunka kérdése, hogyan lehet egy gyermeket optimálisan
megfigyelni, és a megfigyeléseket lejegyezni.
Kifelé folytatott dokumentáció
Már kifejtettük, hogy a portfólió nem csak a pedagógus számára fontos eszköz, de felületet
biztosít az intézmény és a szülők számára is.
Mivel a szülők láthatják a portfóliót, ezért képet kaphatnak az intézmény működéséről is. De ez
a kép korlátozott, hiszen a portfólió egy adott gyermekre vonatkozik, és a tartalma is főként a
szülőnek szánt információ.
Ugyanakkor az intézmény munkájába más szervek is bepillanthatnak, legyen szó politikai
adminisztrációról, vagy más testületekről. Újonnan más óvodákból és egyetemekről,
főiskolákról is érkeznek szakemberek, akiket érdekel az Infans-Rendszer.
Időpontok egyeztetése révén lehetőséget kell biztosítani számukra, hogy tanulhassanak és
láthassák a rendszer előnyeit. Sajnos a portfóliót nem szabad kiadni számukra, de ennek
ellenére is átláthatóvá kell tenni az intézmény működését.
Egy külön vezetett dokumentáció, mely akár nyilvános is lehet, folyosókon kihelyezve nagyon
hasznos, mert ezáltal a szülők is gyarapodnak. Persze, főként saját gyermekük sorsa érdekli
őket, de örömmel látnak más részleteket is, mellyel átfogóbb képet kapnak az óvoda
pedagógiai felfogsáról. Nem utolsó sorban, a kifüggesztett anyagok gyakorta szolgálnak remek
beszélgetésindítóként gyermek, és felnőtt számára egyaránt.
Kifelé folytatott dokumentáció tartalma
Az Infans-Rendszer ismerői főként beszédes képekre, és azok szöveges magyarázataira
támaszkodnak. A folyosón és egyes szobákban is ki lehet alakítani kisebb „kiállítást” a

gyermekek alkotásaiból. Bárit közzé lehet tenni, gyurmafiguráktól kezdve a festményeken át az
első versekig.
A korábbi óvodai profil inkább mesterkélt módon mutatta be az óvodai életet. Vettek egy képet,
és aláfabrikáltak egy mondatot, mintha a gyermek mondta volna. (Kép egy tortáról, alatta,
mintha gyermek írta volna: „nem tudok neki ellenállni.)
A Reggio-féle pedagógia a kifelé történő kommunikációt egészen máshogy közelíti meg. Az
egyes műalkotások, fényképek szakszerű kommentekkel vannak ellátva. Szakirányú
szemszögből írják le mi látható a képen és hogyan, miként következtethető ki a készítő
szándéka, világképe. Közelebb hozza a nézőt annak megértéséhez, miért történt, ami történt.
Mindezek együttese nem ritkán lenyűgözi a felnőtteket is.
A „Kis csibészek Háza” nevű brandenburgi óvodában is ilyen kiállítás tekinthető meg. 3-5 éves
gyermekek „klasszikusan” modern művei láthatók. Egy freiburgi intézményben a gyermekek a
helyi templomot nézték meg és arról rajzoltak. Ezekből a példákból látszik, hogy a gyermekek
képességeit nem szabad alábecsülni. Igen komplex művekre is képesek ugyanis.

A műveket tehát tematikusan is csoportosíthatjuk. Ennek tárgya lehet egy problémakör, egy
tanulási, fejlődési terület, vagy bármely csoportos tevékenység. Bármilyen festmény vagy
alkotás helyet kaphat.
A fotókon megörökített mozgáskultúra is érdekes lehet. Például ahogy a gyerekek valamiféle
pályát a homokban kialakítva az ugrálást gyakorolják. (Lásd még: 2-es munkalap és hozzá
tartozó anyagok)
Egy, nem csak ide vonatkozó megjegyzés
Minden dokumentáció célja, hogy a gyermeket helyezze a középpontba. Bárki keresse is fel az
óvodát, azt szeretné tudni, mivel foglalkozik a gyermek az óvodában, milyen lehetőségeik
vannak az önkifejezésre, milyen fejlődési lehetőségeik vannak szociális téren és a fizikai világ
megismerésére, hogyan segítik a nevelők a gyermeket a világ feltárásában?
Ennek előfeltétele, hogy a gyermeket és munkáit komolyan vegyük. Nem elfogadható, hogy
saját mondandónkat adjuk a szájukba, még akkor sem, ha a jóindulat vezérel minket. (Lásd
Kazemi-Veisari 2004)
Szinte meg sem kellene említenünk, annyira nyilvánvaló, hogy gyermeket nevetségessé tenni
nem szabad!
Intim szituációk fényképezésétől tartózkodjunk. Mindezek természetesen a portfólióra is
vonatkoznak.
A kifelé történő dokumentáció formája
Nem csak a falra akaszthatunk ki képeket, festményeket, rajzokat és verseket. Az asztalra is
elhelyezhetünk albumokat, melyek lapozgathatók. Ha az albumba vannak befűzve a munkák,
azok nem sérülnek.
Látni fogjuk, hogy a gyermekek is örömmel lapoznak vissza, hogy lássák egykor hogy alkottak,
és hová fejlődtek!

Adatvédelem
Semmilyen kép nem kerülhet nyilvánossága a gyermekekről a szülők engedélye nélkül. Ez a
videókra is igaz.
A sikeres dokumentáció technikai háttere
Mindig legyen kéznél egy jó, digitális fényképezőgép és legyen egy számítógép megfelelő
szoftverekkel.
Sok intézményben videókamera is van, melynek segítségével élethűen lehet visszaadni az
óvodai mindennapokat. Stuttgart-ban kisfilm is készült, mely bemutatja a városi intézmények
működését.

Modul 5
A siker feltételei – az óvoda és környezetének
kapcsolatrendszere

Az első négy modul konkrétan leírta, hogyan kell eljárni, hogy az Infans-Rendszer teljes kvalitása
érvényesülhessen. Az ötödik modul inkább arra keresi a választ, hogy melyek azok a feltételek, melyek
megteremtése optimalizálja a rendszert.
Alapvetően mindennek külső tényezők, politikai döntések adják meg a külső kereteit. Például, hogy
hány fős lehet a személyzet, mikor dolgozhatnak, illetve, hogy mik azok a körülmények, melyeket a
személyzetnek magának kell megteremtenie. Utóbbihoz tartozik természetesen a csapatmunka, a jó
vezetés, és a személyzet továbbképzése.
Az 5-ös modulhoz tartozik továbbá a minőség-ellenőrzés is.

A modul egy leírással indul, mely az Infans-Rendszerre való átállást mutatja be, vezeti le. Olyan
csapatokat szólít meg a leírás, melyek még nem ismerik a rendszert, de érdeklődnek iránta, át
szeretnének állni rá.
A modul befejezése túlmutat az óvodai belső működésen: együttműködés más szervekkel,
könyvtárakkal, múzeumokkal, más fejlesztő csoportokkal, tanácsadókkal, iskolákkal.
A pedagógiai munka Infans-rendszerré való átszervezése
Ez a leírás az első organizatórikus lépésekkel indul.
Amikor első lépésekről beszélünk, el kell mondanunk, hogy sok módja van az átállásnak. Rendkívül sok
irányból meg lehet közelíteni az új, pedagógiai koncepciót. Mi azt várjuk el, hogy az intézmény elfogadja
az Infans-Rendszer alapvető koncepcióját. Az intézmény profilja lehet intézményenként természetesen
eltér, de mindenképpen legyen felismerhető az Infans-Rendszer.
A következőkben lépéseket sorolunk fel, melyek segítenek átláthatóbbá tenni a folyamatot. A lépések
mellé magyarázatot is írtunk. Íme:

Az Infans-rendszerre való átállás útmutatója
Elvárások tisztázása:
-

A vezetőség és a csapat informálódjon az Infans-Rendszerről

-

A csapat és a vezetőség megfogalmazza elvárásait, hogy miért kíván átállni az InfansRendszerre.

-

Források felmérése

-

Egyeztetés az óvoda üzemeltetőjével

-

Megbeszélés a szülőkkel

Döntés
-

Az intézmény dolgozói döntést hoznak, hogy a jövőben a pedagógiai munka alapja az
Infans-Rendszer lesz.

-

Üzemeltető egyetértése

-

Informáljuk a szülőket az Infans-Rendszer bevezetéséről

Az átállás első lépései
-

Időkeretek egyeztetése

-

A tárgyi és helyi körülmények adottak?

-

Az intézmény termeinek ellenőrzése és szükség esetén átalakítása

-

A portfólió-rendszerhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése

-

Termek berendezése, kellékek: betűk, számok, szövegek, művészet, képek, ábrák stb.

-

A szülők informálása az Infans-Rendszerre való átállással járó változásokról

-

Feladatok leosztása a csapatban (Ki melyik portfóliót vezeti majd?)

-

Nevelési célok megfogalmazása

-

A csapatdinamika vizsgálata, átállás az új rendszerre
Tesztfázis

-

Egy gyermek mindennapi megfigyelése (eszköz: fejlődési, tanulási területek). Ebben
minden nevelő vegyen részt.

-

Az ehhez tartozó munkalap kitöltése (Fejlődési területek)

-

Minden gyermek szociogrammjának kidolgozása

-

A gyermek kedvelt tevékenységeinek összegyűjtése, esetleg fotós kigészítése

-

Barátok összeítása (lásd munkalap)

-

A megfelelő korban lévő gyermekeknél a „fejlődés mérföldkövei” nevű eszköz használata

-

Heti szintű, csoportos megfigyelés-kiértékelés

-

Meg nem válaszolt kérdések esetén fel kell keresni egy, már működő központot, vagy azok
képviselőit vendégül látni.

-

Az intézmény kialakításának további fejlesztése, különösképpen a fejődési területekre

-

Kontrolling rendszer kidolgozása

-

A nevelési és megvalósítási célok további kidolgozása

Folytonosság
-

Az Infans-Rendszer folyamatos alkalmazása, tartalmának feltárása

-

Szülőkkel való egy együttműködés fenntartása

-

A személyzet folyamatos továbbképzése

-

Új kollégák felvétele, betanítása

-

Az Infans-Rendszerrel összhangba hozott minőségellenőrzés

-

Csapatmunka biztosítása, fejlesztése

-

Külső intézményekkel, csoportokkal való munka

-

Folyamatos, szakmai fórum, internálisan és externálisan.

Információ, elvárások, döntések
Ha döntést kell meghoznunk, fontos, hogy tudjuk, miről döntünk. Elengedhetetlen tehát,
hogy minden nevelő ismerje az Infans-Rendszer alapvető tartalmát. Előnyös, ha legalább
az intézmény vezetője jól informált az Infans-Rendszerről. Ennek köszönhetően a vezető

tisztázhatja a rendszer előnyeit, megválaszolhatja a kérdéseket, de elmondhatja azt is,
milyen nehézségekkel, kihívásokkal jár az új koncepció.
Ezeket a beszélgetéseket komolyan kell venni, mert az átállás rengeteg változással jár. Ne
felejtsük el, hogy a legfontosabb változás a gyermekközpontú gondolkodás felé való nyitás.
Ezért tehát a csapat a vezető segítségével tisztázza, hogy milyen elvárásuk van az InfansRendszerrel szemben. Vessék fel félelmeiket is.
Mielőtt meghozzuk a döntést az átállás mellett, tisztázni kell, hogy adottak -e a technikai,
materiális feltételek, alkalmas -e az óvoda épülete és termei?
Hasznos, ha felkeresünk egy az Infans-Rendszerről jól tájékozódott, azt használó
intézményt. De ne ez legyen az első lépés. Olvassunk utána és már kérdésekkel
felkészülve induljunk a konzultációra.
Az intézmény üzemeltetőjét is be kell vonni, mint ahogyan a szülőket is.
Rendkívül fontos lenne, hogy az az Infans-Rendszerre való átállás döntését a csapat
egyként mondja ki. Mindenkinek akarnia kell a változást, mert -főként az elején – sok
nehézség adódik majd, és komoly csapatmunkára van szükség, hogy teljes legyen a siker.
Tapasztalataink szerint a siker akkor garantált, ha 10-ből 8 nevelő támogatja az új
koncepciót.
Ha a döntés megszületett, arról informálni kell a szülőket. Ezt egy külön este kövesse, mely
az átállásról szól.
Az átállás első lépései
Gazdálkodás az idővel
Az Infans-rendszer komoly kihívás egy óvodának, és első ránézésre olyan, mintha a
koncepció lehetetlent kérne: hol van erre a sok tevékenységre mind idő?
Megfigyelések, dokumentáció, kiértékelés… Ki kell jelenteni, hogy az Infans-Rendszert
megkezdeni, és azzal egy időben a korábbi rutint folytatni lehetetlenség.
A legelső lépés tehát a jelenlegi rutin felülvizsgálata, és az év során rendszeresített
események vizsgálata, azok pedagógiai értékének szemügyre vétele. Ilyenkor teljesen
szisztematikusan járjunk el és szabjunk időkereteket az egyes tevékenységeknek. Ehhez
nagy segítség ha a nevelők vesznek egy átlagosnak nevezhető napot és alaposan
lejegyzetelik, mivel mennyi időt töltenek. Ehhez rendelkezésre állnak a specifikus
munkalapjaink, melyeket Martin Cramer állított össze.
Vegyünk figyelembe speciális eseteket is. Mint például, ha influenza járvány van ezért
kevesebb a gyermek. Ilyenkor persze kevesebb nevelőnőre van szükség, igaz ők is
lebetegedhetnek. Így állapíthatók meg egyes kieső időkeretek és ehhez kell hozzávenni azt
az időt, melyet az Infans-Rendszer megkövetel. Ezekhez is található megfelelő munkalap
(gyermekek jelenléti ideje).

Az időbeosztás Németországban tartományonként változhat,
Württembergben hetente nevelőként 7.5 óra áll rendelkezésre.

például

Baden-

Az időbeosztásokat kiértékeljük: meg kell állapítani, hogy mely tevékenységek mennyire
fontosak, pedagógiai hasznuk szerint. (Vagy, hogy az adott tevékenység mennyire
nélkülözhetetlen.)
Meg kell vizsgálni, hány ünnepet tartunk meg, kik vesznek részt ezeket az alkalmakon,
kinek mi lenne a feladata, és hogy agyermekek esetleg a szülők is tudnak -e segíteni.
Milyen új feladatok adódnak az előző évhez képest az adott ünnep kapcsán? Újra kell
alkotni a díszítéseket, vagy jó a tavalyi stb. A tapasztalatunk az, hogy ezen ünnepek
alkalmával rengeteg energia és idő elmegy a termek díszítésével, melyet értelmesebb,
pedagógiailag hasznosabb módon is el lehetne tölteni.
A mindennapi rutin vizsgálatakor is azt látni, hogy sok a felesleges idő, melyet fel lehet
használni és fel is kell. Főként a kezdeti időszakban, amikor át szeretnénk állni az InfansRendszerre. Ne feledjük, hogy az Infans-Rendszer-hez szükséges környezet
megteremtése fáradságos munka: a termek berendezése, mappák beszerzése, szekrény a
mappákhoz stb. Mindent alaposan, előre meg kell beszélnie a csapatnak, hogy hatékonyan
és gyorsan menjenek a dolgok.
Mindezek mellett a nevelési célok kidolgozására is kellő mennyiségű időt kell szánni. Majd
a megvalósítási célok ezekből fejlődnek ki, és ezek hosszútávra fektetik le a munka fő
csapásvonalát. Az igazság az, hogy két év elteltéve azt mondhatjuk majd: az Infansrendszer nem igényel több időt, mint más, korábbi koncepciók: egyszerűen csak másra
használjuk fel az időt.
Csak kezdetben tűnik úgy, hogy az Infans-rendszer sok energiát köt le, ez pár éven belül
megváltozik. A kezdeti idők megfigyelési ez igazolták: egyre könnyebben megy majd a
munka, egyre hatékonyabban, és már 3-4 gyermek megfigyelésének szakmai, csoport
szintű kiértékelése sem vesz 90 percnél több időt igénybe.
Kezdetben egyetlen gyermekre kell ennyi időt szánni. Ez érvényes a megfigyelések
lejegyzetelésére, vagy a portfólió vezetésére is. Mindazonáltal az időkeretekre mindig oda
kell figyelni.
A az idő optimális beosztásához szükség lehet egy kontrolling rendszerre, mely
segítségével jól látni minden gyermekre vonatkoztatva a munkafolyamat státusza, hogy a
hibák időben orvosolhatók legyenek. Egy folyamatosan önfejlesztő szervezet nehezen
biztosíthatja a minőséget kontrolling nélkül. Érdekesség, hogy a kontrolling rendszer
kifejezésünk, melyet az angolból, illetve németből vettünk át, valójában francia eredetű, és
„contre rouler”-t azaz ellenkormányzást jelent, nem pedig kontrolálást.
Nincs egységes kontrolling rendszer, melyet fel tudnánk kínálni: minden intézménynek
magának kell kidolgoznia azokat az eszközöket, melyek a minőségbiztosítást segítik. Maga
az Infans-rendszer sem sablon, azt is az intézményre kell szabni. Mindez azt jelenti, hogy
előfordulhat, hogy egyes nevelők fix időpontokban folytatnak gyermek-megfigyeléseket,

míg mások, ezeket az időpontokat variálják. A lényeg, hogy meglegyenek a megfigyelések,
és kiértékeljük azokat. Ebben a szellemben olvassuk az 5. modulban található javaslatokat.

Rendelkezésre álló eszközök, termek felszereltségének ellenőrzése
A minőségfejlesztés (Tietze\Viernickel 2002) megkívánja, hogy az Infans-rendszer
bevezetése előtt megvizsgáljuk, milyen státuszú az intézmény. A csatolt munkalap
kitöltésével (Eszközök) ellenőrizhető, hogy milyen eszközök, játékok stb áll rendelkezésre
az óvodában az átállás előtt.
Az Infans-rendszer megkívánja, hogy a környezet, mint „láthatatlan nevelő” segítse a
gyermekeket. Ez ellenőrzés feltárja, hogy milye hiányosságok figyelhetők meg az
óvodában, melyekre reagálni kell, a rendszer bevezetése érdekében.

Lehetőségek felmérése és a hiányosságok pótlása
Nézzük át magát az épületet és a termeket, hogy lássuk, mik az adottságok és mik a
lehetőségek. Legyünk figyelmesek, nyitottak és kreatívak. Az első időszakban azzal kell
dolgozni ami van…
A termek átrendezése, berendezése
Ne feledjük, hogy az épület falai adnak színteret a gyermek fejlődésének. A felszereltség
tekintetében fontos, hogy a kultúránk legalapvetőbb eszközei, játékai elérhetők legyenek.
Betűk, számok, kulturális képek, rajzok stb. Legyen egy szoba, ahol a mozgás kerülhet

előtérebe. Egy szoba kifejezetten a pihenésnek. Egy hely ahol alkotni, barkácsolni lehet,
egy kihívásokkal teli tér. Legyenek tárgyak, hangszerek: olyasmik, melyek kérdéseket
indítanak meg a gyermekekben, és melyek felkeltik a kíváncsiságukat technika, a
természet, a fizika iránt. (Mérőszalagok, nagyító, mérleg)
Talán kezdhetjük a munkát olyan szobák berendezésével, ahol specifikus foglalkozás folyik
majd (zene, mozgás, nyelv stb). Lásd: fejlődési területek, illetve fejlődési szigetek.
Persze a termek berendezése sosem teljesen állandó. Amint megváltoznak a nevelési és
megvalósítási célok, annak szellemében kell módosításokat eszközölni. (Lásd: 1-es modul)
A gyermekek érdeklődési területei és témái függvényében is aktualizálni kell a tereket.

A portfólió-rendszerhez szükséges anyagok
Minden gyermek kapjon saját mappát! Szükség lesz, egy kis szekrényre is, ahol
megóvhatjuk a dokumentumokat. Nyomtassunk már az átállás elején kellő számú
megfigyelési munkalapot. Ezzel kapcsolatban az 5-ös modul 3-mas munkalapja szolgál
némi áttekintéssel.
A szülők informálása
A szülőket egy délutáni csoportos megbeszélés keretében informáljuk az átállásról. Ahogy
a 2-es modulban megfogalmaztuk: a szülőkkel ismertetjük az eszközöket, a portfólió
rendszert: az Infans alapjait.
Ki kell emelni, mennyire fontos lesz a gyermekek kedvelt témakörei, érdeklődési körei, az,
hogy a gyermek mit szeretne! Legyen a szülőknek lehetősége kérdezni, legyen ez inkább
beszélgetés, mint előadás. Felszabadult légkör felel meg a legjobban.
Második programpontként vezessük be a szülőket a nevelési célok kidolgozásába; a
későbbiekben az ő meglátásaik is fontosak lesznek.
A fent leírt megbeszélés vázlata a 4. Munkalapon található.
Feladatkörök a csoportban
Mielőtt megkezdődik a munka és a megfigyelések, rögzíteni kell, kinek mi lesz a feladata
(lásd 4-es munkalap)
Ki melyik portfólióért felel?
Heti egyszer leglább 2 órás megbeszélés (kiértékelés)
Főleg az átállás elején 2, de legalább 3 nevelőnő szakszerű eszmecseréje szükséges.
Nevelési célok kidolgozása

A nevelési és megvalósítási célok, a gyermekek érdeklődési körei mellett igen fontosak. A
megfigyelésekkel karöltve ezen célok határozzák meg a pedagógiai munka alapját. A
nevelési célok megfogalmazása időigényes, ezért az átállás első lépése már tartalmazza
az egyéni nevelési célok megfogalmazását (lásd 1-es modul)
Csapatdinamika
Tapasztalatunk szerint minél nyitottabb a csapat működése, annál hatékonyabban
állhatunk át az Infans-Rendszerre. Ha egy csapat kevésbé nyitott rendszerű, nem biztos,
hogy azonnal fel kell adni, de ne feledjük, hogy még a speciális szobák kialakítása is
komoly csapatmunkát igányel.
Próbaszakasz
Mint már említettük: az Infans-Rendszerre való átállás komoly kihívás, ezért nem szabad
sem szabad siettetni. Tapasztalatunk szerint legalább hat, de inkább 10 hónap, mire az
alapvető munkafolyamatokat teljesen uralni tudjuk és azok a mindennapok részévé
váljanak.
Másfél, vagy akár két év is szükséges lehet, mire az intézmény eléri a rendszer által
támasztott optimális kvalitást. Itt nem arról van szó, hogy pár módosítást kell eszközölni,
vagy integrálni kell egy új folyamatot. Ez teljes átállás egy új pedagógiai modellre.
Az első hónapokat szenteljük a gyermekek megfigyelésére: mit tesznek és miért. Persze ez
csak úgy lehetséges, ha minden nevelő beleleveti magát a megfigyelésekbe.a gyermekek
megfigyelésére: mit tesznek és miért. Persze ez csak úgy lehetséges, ha minden nevelő
beleleveti magát a megfigyelésekbe, azzal minden nap foglalkozik és gondosan tölti a
megfigyelési kérdőíveket.
Ezen felül mindenki maga találja fel magát, maga dolgozza ki a rendszert úgy, hogy az
számára elfogadható legyen és beépülhessen a mindennapjaiba. Ne csak lemásoljuk a
rendszert, hanem szabjuk személyre, ismerjük meg, alkalmazkodjunk hozzá, ahogy a
gyermek is alkalmazkodni próbál a világhoz.
A gyermekek ugyanakkor hamar reagálnak majd a változásra, mert érzékelik, hogy sokkal
inkább a középpontba kerültek. Az a tapasztalatunk, hogy ha a pedagógusok még nem is
uralják tökéletesen a rendszert, akkor is, már pár héten belül jelentősen hangulatosabbá
válik az óvoda.
Adjunk magunknak időt! Inkább szánjunk több időt a munkára, mintsem, hogy stresszbe
kergetjük magunkat.
Kontrolling rendszer bevezetése
Már az átállás kezdeti stádiumában érdemes elgondolkodni egy kontrolling rendszer
alkalmazásán, és megfigyelni a működését. Segítségével például a csapat szintű
kiértékelések hiányosságait időben feltárhatjuk.

A kontrolling egy adott intézmény céljaira, vízióira vonatkozik. Közös célok alapján
fogalmazódik meg. A kontrolling célja, hogy lássuk megvalósulnak -e a kitűzött célok.
Ennek értelmében tehát vizsgálni kell a munkát és szem előtt tartani, hogy annak céljai
megvalósulnak -e, és ha nem, mi a teendő.
Tisztán kell látnia minden nevelőnek, mik az új célok, és miért fontosak. Vannak -e régi
célok melyek már nem érvényesek, és miért. Ez közös munka. Eredmény csak akkor
érhető el, ha ezeket a dolgokat csapat szinten látjuk be. Legyünk tekintettel rá, hogy az
egyes nehézségeket, csakis a rendelkezésre álló forrásokkal tudjuk orvosolni.
A kontrolling segít az új munka strukturálásában, koordinálásában. A cél az, hogy minden
nevelő el tudja végezni feladatát, és esetenként, ő maga is képes legyen a „javításra.” Az
egyéni felelősség ellenére a kontrolling csapat szintű felelősség.
Ennek szellemében a vezetőség feladatai is átláthatók! A pedagógusok ismerjék a
vezetőség kötelezettségeit, ellenőrizzék annak kvalitását. Ha ez nincs így, akkor a
csapatnak azon kell fáradoznia, hogy átgondolják milyen változásokra van szükség a célok
elérése érdekében.
Ellenőrizhető például, hogy megvalósulnak -e a nevelési célok, vagy helyesen vezeti -e az
intézmény a portfóliókat. A vezetőség, mint tanácsadó szolgálhat ötletekkel a javításhoz.
Hatalmas hangsúly fekszik a pedagógusok tapasztalatán! Csakis a tapasztalat segítségével
ismerhetők fel a problémák, segítségükkel dolgozhatók ki alternatív megoldások, de közös
feladat az ötletek elemzése és annak eldöntése, mely változás realizálása a legészszerűbb.
Természetesen sok esetben más-más segítség, támogatás, ötletelés szükséges, hiszen
minden intézmény más adottságokkal rendelkezik. A kontrolling-al kapcsolatos példák az 5ös modul anyagaiban találhatóak (Michael Wagner.)
Folytonosság
A próbaszakasz után kiindulhatunk abból, hogy a csapat biztonsággal uralja a koncepció fő
alapjait, azok elemeivel kellőképpen boldogul. A szervezeti kérdések ebben a stádiumban
már tisztázódtak, és nyitott az út a rendszer továbbfejlesztése felé. Mindennek persze az az
előfeltétele, hogy a nevelők mindegyike lehetőséget kapjon a továbbtanulásra,
továbbképzésre. Ehhez hozzá tartozik még a más intézményekkel való know-how csere is,
és külső szakértők bevonása.
Nemzetközi szintű tapasztalat, hogy a magas színvonalú munka nem kíván meg
kifejezetten nagy létszámú nevelőt, de szükségessé válhat új kolléga alkalmazása, akit be
kell vezetni a rendszerbe. Persze ez a betanulás messze könnyebb lenne, ha az InfansRendszer eleve része lenne a pedagógusképzésnek. Mindenesetre az óvodák egyre több
tapasztalatot gyűjtenek, ezért kiváló tanulási központokká nőhetik ki magukat.
Németországban vannak olyan intézmények, melyek funkciójuk mellett szinte
tanácsadóközpontok. Nekik a látogatásokat is lehetővé kell tenniük, azokat meg kell
szervezniük.

Az Infans-Rendszert nem egyszerűen lemásolni kell. Egy eleven rendszert kell kidolgozni,
mely folyamatosan törekszik a fejlődésre. Ezért is kell tovább képezni a nevelőket. A
fejlődéshez ezen túlmenően szükség van arra is, hogy az intézmény nyitott legyen: más
szervekkel is kooperáljon, vonja be a szülőket stb. Esetenként a köz felé, a médiában is
nyilatkoznunk kell.
Arra bátorítjuk az Infans-Rendszerfelé nyitó intézményeket, hogy tápláljanak szoros
kapcsolatot a már meglévő intézményekkel. Ez főként a kezdeti időszakban hasznos.
Folyamatos együttműködés a szülőkkel
A szülőkkel való együttműködés rendkívül fontos, és már a kezdetek-kezdetén szükség van
rá. Ezért kell ismertetni velük az átállás részleteit és ezért is kell bevonni őket a nevelési
célok megfogalmazásába. Jó lehetőség ez arra, hogy megalapozzuk a biztos
együttműködést óvoda és szülő között.
A későbbiekben folyamatos átláthatóságot kell teremteni. Betekintést kell engedni a szülők
számára a portfóliókba, hogy láthassák, mi zajlik az intézményben, hogy megnézhessék a
gyermekükről készült képeket, tudják, milyen szociális kapcsolatai vannak, és tudják, az
óvodában a gyermeknek mik a kedvelt területei. Hadd lássák, hogy az intézmény azon
fáradozik, hogy a gyermeket kihívások elé állítva minél jobb fejlődési lehetőséget teremtsen
meg.
Messzemenőkig megkönnyíti a kommunikációt és bizalmat eredményez, ha tájékoztatjuk a
szülőket a módszertanról és az aktuális eseményekről. Sokkal inkább nyitottá válnak,
segítőkészségük megnő. Tapasztalatból tudjuk, hogy esetenként a szülők nagyobb
projekteket is el tudnak vállalni, eseményeket megszervezni és az előkészületekben
segíteni, ami egyébként a pedagógusoktól veszi el az értékes időt, amit pedagógiailag
fontos munkával tölthetnének.
Nem mellékes szempont, hogy a szülők nem egyszer saját tudásukat, tapasztalatukat,
ismereteiket megosztják az óvodával (pl kémia), máskor pedig megengedik a
gyermekeknek, hogy ellátogassanak a munkahelyükre, ami hatalmas élmény (műhelybe,
könyvtárba stb).
Ha a szülők jól informáltak, akkor az óvoda azzal büszkélkedhet, hogy megvan az első,
külső segítőpartner. Természetesen ez az élénk kapcsolat, de főként a szülőknek azon
lehetősége, hogy ennyire kreatívan hozzájáruljanak az óvodához, új szemlélet a régivel
szemben. Természetesen nem értéktelen a már korábban kialakított segítő közösségek
köre, ezekre lehet építeni. Mi csak arra bátorítjuk az intézményt, hogy minden
kezdeményezést, mint ahogyan a mindennapi munkát is határozza meg a gyermekek
érdeklődése, és a kitűzött fejlődési területek.
A személyzet szakképzettsége
Ma már minden munkahely felé elvárás, hogy a dolgozók számára kellő továbbképzést
biztosítson. Ez természetesen érvényes az óvodákra is. Egy adott nevelő tudása nem
örökérvényű, ezért azt frissíteni kell. Nyilvánvaló tehát, hogy minőségfejlesztés

elengedhetetlen része a személyzet továbbképzése. Lásd még: Colberg-Schrader\Krug
2000; Irskens 2004
Ne feledjük, hogy a pedagógusok olyan intézményben dolgoznak, ahol végeredményben
képzés folyik. Természetesen például Németországban az adott tartományok eleve
elvárnak egy bizonyos képesítést, de jelen esetben arról van szó, hogy az intézmény, és az
ott dolgozó csapat, egyként úgy döntött, hogy az Infans-rendszerre tér át, ez pedig
megkívánja, hogy ellenőrizzük, kellő szaktudás birtokában vannak -e, az erre vállalkozó
nevelők. Nyilvánvaló, hogy amennyiben valakire vonatkozóan a válasz nem, akkor azt
haladéktalanul tovább kell képezni.
Ismételten: tény, hogy a pedagógusok már az átállás előtt rendelkeznek bizonyos
képesítéssel és képességekkel, melyek természetesen nem elvetendőek. Ahogy a
gyermekeknél meg kívánjuk ragadni a kedvelt fejlődési területeket, úgy teszünk a
pedagógusnál is: ki kell ismerni, ki miben jó, hogy egy adott kihívás esetén a megfelelő
kolléga tapasztalatát fel tudjuk használni. Ezek a képességek aztán megadják a
továbbképzés fő irányait is.
Annak eldöntése, hogy ki milyen irányba folytat majd továbbképzést ugyancsak csoport
szintű döntés legyen. Ne legyen sem egyéni döntés, sem a vezetőség parancsa. A közös
fejlődés a fő cél, mely persze egyének fejlődésének végeredménye.
A továbbképzés szisztematikus és folyamatos lefolytatásához az alábbi kérdések
segíthetnek:
-

Mi az amiben már most jók vagyunk, mire képest most a csapat és mik azok a képességek,
melyek hasznosak lehetne az átállás során?

-

Milyen képességek hiányoznak, melyek előfeltételei annak, hogy a gyermekek fejlődését
támogatni tudjuk, és megfelelő kihívások elé tudjuk állítani őket.

-

Mely metódusok segíthetnek bennünket, hogy a megbeszéléseink, és mindennapunk
megszervezése hatékonyabb legyen? A minőség-ellenőrzés terén kellő tapasztalattal bír a
csapat?
E kérdésekre adjunk választ, és ennek fényében gondolkodjunk el a lehetséges
továbbképzésen.
Ha például meghatározunk egy nevelési célt (például matematika terén) és azt tapasztaljuk,
hogy hiányzik némi szaktudás a cél megvalósításához, akkor közösen kell eldönteni, hogy
milyen belső tréninget érdemes választani, mely az egész csapatot gazdagítja.
Természetesen, akkor igazán értékes a belső tréning, ha minden egyes csapattag elismeri,
belátja, hogy az szükséges és értelmes.
Bárki, bármilyen továbbképzésen is vett részt, annak tartalmát meg kell valósítania a
mindennapokban, oly módon, hogy ez a tudás lassanként a többiekhez is elérjen. Csak ez
vezethet folyamatos és innovatív fejlődéshez. A cél még az is, hogy a jövőben a csapat
folyamatosan gondoskodjon a saját továbbképzéséről és annak megszervezéséről.
(Irskens 2004).

Fontos, hogy a továbbképzés olyan irányba indítsuk el a nevelőknél, melyek iránt
érdeklődést mutatnak, de ezek az irányok legyenek összhangban az intézmény
minőségfejlesztési céljaival. Azaz: álljon az óvod és a nevelő karrierjének érdekében. Így
nem csak az óvoda profitál, de motivált nevelőkkel dolgozhatunk együtt, ami hozzájárul,
egy hosszútávú, fejlődni akaró szervezet kiépüléséhez. (Persze mindezt megsemmisítheti a
nagy fluktuáció a csapatban…) Lásd még: Klebingat 2000, Schlummer 2000, Schwannecke
1999)
A továbbképzés tehát csapatszintű felelősség, ezért olyan légkör megteremtése a feltétele,
mely tolerálja a hibákat, elfogadja az eltérő véleményt és mindenképpen bizalmon alapul.
Legyünk szakszerűek, kritikusak, de egyúttal elfogadóak, mert ez a kulcs, a továbbképzés
közös, sikeres megtervezéséhez.
A vezetőség egyik központi feladata, hogy a minőségbiztosítás érdekében garantálja a
naprakész, szakszerű tudást. Naprakész csapatra van szüksége, ahol az Infans-Rendszer
elvárásai, alapkitételei minden nap garantáltak. A vezetőségnek szembesítenie kell a
csapatot a napi munka hiányosságaival is: a nevelőkkel egyenként is megbeszéléseket kell
folytatni, és mind a fejlődésre, mind a támogatásra lehetőséget kell teremteni.
A továbbképzés alatt ne csak a több éves képzéseket értsük. Ide tartozhat a kócsing, vagy
más intézmények által felajánlott oktatás, közös tréning és így tovább. Erről a
későbbiekben még lesz szó.
A csapat szintű együttműködés biztosítása és fejlesztése
Az Infans-Rendszerre való átállás lehetetlen a csapat közös munkája nélkül. Ideális
esetben a csapat, a vezetőséggel egyetemben és egyetértésben fáradozik a közös
célokért. Jó esetben a nevelők a munkájukat azért folytatják, hogy mevalósulhasson egy
közös ügy, ne pedig azért, mert kötelező elvégezni valamit. Ez abban is megmutatkozik,
hogy a nevelők egymás munkáját is segítik és tartják az egymással megbeszélt
megállapodásokat.
A nyitottság és a bizalmi alapú hangulat kulcsfontosságú, különösképpen a szakmai
megbeszéléseknél.
Ezért a nevelési célok szellemében végzett munka is csak akkor lesz igazán eredményes
és lelkiismeretes, ha már a nevelési célok átbeszélésekor, megfogalmazásakor teljes
nyitottság és őszinteség volt jelen. Hiszen ezt azt jelenti, hogy mindenki szabadon
elmondhatta a véleményét, meghallgatták és a döntések közösen születtek meg. Ezért hát
a nevelési célok is közös célok, amikért mindenki lelkesen tesz.
Ugyancsak nagyban meghatározza a sikert a fent leírt nyitottság, amikor megfigyeléseket
elemzünk, vagy I.C.-ket dolgozunk ki.
Persze, ettől függetlenül fontos, hogy kritikusak legyünk. Szakszerűek. Mindent meg kell
vitatni és a konfliktusokra is megoldást kell találni. A lényeg, hogy tisztelettudók, elfogadók
legyünk, de szakszerűek.

Fontos, hogy a megbeszéléseken mindenki elmondhassa véleményét, ne kelljen azért
küzdenie senkinek, hogy meghallgassák. Fontos, hogy más-más meglátások is teret
kapjanak, kivált, ha megfigyeléseket elemzünk. Ezek a vélemények, meglátások vezetnek
végeredményben diskurzushoz és eredményhez.
Nagyon fontos, hogy azt érezzék a csapat tagjai, hogy nem kell félniük attól, ha esetleg
valami rosszat mondanak, vagy ha véletlenül hibáznak. Fontos, hogy azt is érezzék, hogy a
többiek elismerik a képességeiket és tapasztalataikat és ha kell segítséget kérnek. Olyan
szakértelmen, elfogadáson és megértésen alapuló összhang ez, mely túlmutat az egyszerű
udvariasságon. Nem, ez magas fokú szociális és kompetenciát és szakértelmet követel
meg. Tehát például az segítség, ha szimpátia alakul ki a csapat tagjai között, de annak
hiánya nem lehet szakmai akadály, mert a hangsúly nem a szimpátián vagy a barátságon
van, hanem egy cél! A cél pedig a gyermekek képességeinek feltárása, és annak
fejlesztése, annak tudatában, hogy ez egy olyan rendszer segítségével lehetséges, melyre
át kell állni, ami még felnőttektől is rendkívüli erőfeszítéseket követel meg az első évben.
Olyan szemléletet kel követni mindemellett, mely azt célozza, hogy a gyermek olyan
felnőtté váljon, aki be tud illeszkedni jövő társadalmába; persze ezt megelőzi az iskolára
való felkészítés.
A közös munka sikeres, ha a csapat tagjai kellően képzettek és hajlandóak rá, hogy
egymástó eltérő tapasztalataikat megosszák egymással. A pedagógiai munka nem egyéni,
hanem kimondottan csapatmunka, ami csak akkor lehetséges, ha a tagok a tudásukat
megosztják egymással és közösen vesznek részt a feladatok megoldásában,
tanácsadással segítik egymást és mindent megtesznek a hatékony kommunikáció
érdekében, és azért, hogy a csapat egysége megmaradjon.
Arról számolnak be a csoportok, hogy roppant motiváló, ha közös cél érdekében egymást
segítve haladhat a munka, anélkül, hogy a csapat tagjai egymásra konkurenciaként
tekintenének. Egy fejlődő szervezetnek el kell jutnia arra a pontra, hogy a felmerülő
problémákat elsősorban önmaga próbálja orvosolni ahelyett, hogy külső segítőtől várná a
megoldást.
Persze nem várhatjuk el, hogy minden intézmény már eleve azzal büszkélkedhessen, hogy
ilyen csodálatos légkörrel rendelkezik. Tisztában vagyunk vele, hogy ez bizony komoly
erőfeszítések, kitartás és idő árán érhető el. Még akkor is sok gyakorlásra van szükség, ha
már a nevelők úgy érzik, hogy teljesen tudatában vannak az új rendszer által megkövetelt
felelősségnek. Meg kell próbálni a saját elképzelések integrálását a döntésfolyamatokba,
mert ha ez sikerül, akkor az motiválóan hat, és arra ösztönzi az embert, hogy jövőben is
felvesse saját ötleteit.
A vezetőség törekedjen demokratikus hangulatra, légkörre, ahol a párbeszéd a
meghatározó. A döntéseket közösen kell meghozni, nem pedig a vezetőség utasítása
szerint. A vezetőségnek is önkritikát kell gyakorolnia, és amikor a vezető a meglátását
megosztja a többiekkel, ne érződjön, hogy abban autoritás van.
Mindig, minden információt hozzáférhetővé kell tenni a csapattagok számára, hogy
mindenki lehetőleg azonos tudással felvértezve vehessen részt a megbeszéléseken. Ki kell

dolgozni egy rendszert, mely lehetővé teszi a megbeszéléseken kívüli eszmecserét is, ezen
felül tudnia kell mindenkinek, hogy hol vannak a mappák, az iratok, de lehet időpontokat is
egyeztetni további információcsere céljából.
Nagyobb intézményekben szükség lehet egy információs rendszerre, hogy az aktuális
információkat mindenki megkapja, és minél gördülékenyebb legyen a mindennapi munka. A
nevelők a saját munkájuk megszervezéséhez kapjanak hozzáférést szakkönyvtárakhoz is.
Az együttműködés tehát azt is jelenti, hogy a forrásokat (azokat is, melyeket a nevelők
magukkal hoznak) mindenki számára hozzáférhetővé tegyük.
Minőség-ellenőrzés és fejlesztés az Infans-Rendszer eszközeivel
Tartsuk szem előtt, hogy az 5. modulban leírt keretfeltételek, a szervezeti elvárások, más
szervezetekkel való kapcsolattartás, és a korábbi modulokban leírt tevékenységek mind azt
célozzák, hogy az intézmény, egy korunk, modern társadalmi elvárásainak megfelelő
pedagógiát folytasson.
Ennek egyik kulcsa a koncepció elvárt tevékenységeinek folytatása, másfelől mindennek
áttekinthetősége, felülvizsgálhatósága. Olyan térképre van szükségünk, melyre bármikor
rápillanthatunk, hogy ellenőrizzük: még mindig jó irányba haladunk -e.
Az alapelemek listája segít a belső ellenőrzés lefolytatásában.
A továbbiakban láthatjuk a listát, melyek kijelentések. Azt hivatottak vizsgálni, hogy az
aktuális eljárások összhangban vannak -e a rendszer fő üzenetével. Természetesen
tisztában vagyunk vele, hogy minden intézmény más, ezért hát a rendszert mindenki kicsit
a saját világához csiszolja, és ezzel nincs is gond: nem szeretnénk túlságosan szigorú
szabályokat hozni, a lentieket tekintsük inkább irányadóknak. (És nem kőbe vésett
dogmáknak, melyeket szó szerint, le kell másolni.)
A most következő alapelemek, nem feltétlenül leváltják, az intézmény már korábban
kidolgozott minőségellenőrzési rendszerét, ideális esetben ezeket integrálni kell, a már
meglévő rendszerbe.
Az Infans-Rendszer alapelemei
1. Az intézményben az Infans-Rendszer alapfogalmai, úgy mint: nevelés, oktatás,
támogatás, fejlődés, jól definiáltak, a pedagógiai munka alapjául szolgálhatnak.
2. A pedagógiai munka meghatározó irányvonala az a cél, hogy minél nagyobb segítséget
nyújtsunk a gyermekeknek.
3. Minden gyermek rendelkezik egy portfolióval, ahol fejlődési folyamatai dokumentáltak.
Ide tartoznak a megfigyelések, azok kiértékelése, fotók és szakszerűen kommentált
művek, melyeket a gyermek készített. (Vagy ezek fotói.) A portfoliók szolgálnak a
pedagógiai munka egyik alapjául. A portfoliók hozzáférhetőek a szülők számára.
4. Az intézmény olyan, minden tanulási-fejlődési területre vonatkozó nevelési célokat
fogalmaz meg, melyeket a későbbiekben megvalósítási célokként konkretizál. Ezen

folyamatok során mind a nevelők egyéni, nevelési céljait, mind a szülők elvárásait, a
társadalom elvárásait, nevelési-oktatási célokat is figyelembe veszi az intézmény.
5. A mindennapi munka során különös tekintettel kell lenni a gyermek érdeklődési
területeire, le kell jegyzetelni azokat, dokumentálni kell, elemezni és felkarolni, mert
meghatározó fontosságúak. Az Infans-Rendszer által alkalmazott megfigyelések,
dokumentációk és kiértékelések ezt a célt szolgálják, ezért ezek az eszközök
alkalmazandóak.
6. A gyermek fejlődésére vonatkozó, bizonyos időszakokat a portfolió alapján kell
kiértékelni, amit majd fel kell használni a gyermek I.C.-jéhez.
7. A pedagógiai munkát átláthatóvá kell tenni, és lehetővé kell tenni, hogy a szülők és
látogatók abba betekinthessenek. (Kifelé történő dokumentáció)
8. Az intézmény szobáinak, termeinek berendezése, elhelyezkedése, felszereltsége
fontos szempont, melynek megvalósítását a nevelési célokban megfogalmazott
tartalmak konkretizálják.
9. A csapat magáévá teszi az Infans-rendszert, egyéni formát adnak neki. Minden
csapattag szaktudása legjavát kínálja fel, mely közkincs lesz.
10. Az intézmény olyan, mindenkire kötelező érvényű szervezeti rendszert épít ki, mely
nem csak a források kezelését és időkeretek optimalizálását biztosítja, de megteremti
az ehhez szükséges adminisztratív előfeltételeket is, melyek a hatékony, mindennapi
pedagógiai munkát lehetővé teszik.
11. Az üzemeltető a rendelkezésére álló lehetőségek biztosításával támogatja az
intézményt.
12. A már megvalósított Infans-rendszert, (ha kell, akkor az ehhez szükséges Infans
ellenőrző-eszközök segítségével) kiértékeljük és a szakszerűen kidolgozott
minőségfejlesztési és biztosítási rendszerbe integráljuk.

Külső keretfeltételek, akadályok és az út a sikerhez
Az kétségtelen, hogy egy jól képzett és motivált csapat hegyeket képes megmozgatni, de
be kell látnunk, hogy ha külső keretfeltételek nem adottak… nincs esélyünk. Minden olyan
strukturális, minőségi tényező érintett, melyet a szakirodalom említ. (Tietze 1998).
A következőkben említsünk meg olyan tényezőket, melyek különösen fontosak. Ide tartozik
a személyi állomány, a rendelkezésre állási idő, és a személyzet fluktuációjának mértéke.
Ugyancsak megkönnyítheti, vagy éppenséggel megnehezíteti az Infans-Rendszert a
termek adottsága, vagy a részidős dolgozók száma. Itt az üzemeltető funkciója központi.
Ha nem is teljes részletességében, de egyes pontokat a következőkben alaposabban
megvizsgálunk. Ezeket felhasználva párbeszédet kezdeményezhetünk az üzemeltetővel az
óvoda javára.
A vezetőség kapacitásainak felszabadítása

Az Infans-Rendszer bevezetése nagy terhet jelent a vezetőségre nézve. A vezetőségnek
időt kell szánnia a tervezésre, a kócsing-ra és még sok minden másra, miközben az új
rendszerre való átállást is koordinálnia kell. Ezért minél több időt fel kell szabadítani
számukra: ki kell vonni őket egyes közvetlen feladatok alól, például a gyakorlati,
mindennapi nevelői munka alól.
A személyzet fluktuációja
Egy intézményben integrációs nehézségek támadtak az erős fluktuáció következtében,
mert a régebbi tagok magas tudásszintre tettek szert, amihez az új tagok képtelenek voltak
rövidebb idő alatt felzárkózni. Még ha továbbképzést tartunk is az új tagoknak: nyilvánvaló,
hogy akkor is fennakadás, lassulás lesz tapasztalható. Maga a személyzet továbbképzése
is bonyolult lesz így, hiszen más-más szinten vannak a csapattagok. Mindazonáltal a
fluktuáció okozta fennakadást intelligens tervezéssel, a rendelkezésre álló források
segítségével orvosolni kell.
Persze vannak olyan intézmények, melyek átvészeltek ilyen időszakokat: nevelőváltást,
vagy hosszabb betegségeket. A megoldás sokszor az élénk kommunikáció, melyet a
rendszer eleve megkövetel. Elképzelhető egy olyan szituáció is, ahol fény derül arra, hogy
egyes csapattagok kommunikációja nem megfelelő és helyettük olyan nevelő alkalmazása
indokolt, aki optimális csapatjátékos lesz.
Ugyanakkor nagy fluktuációval küzdő intézmények nem tudnak kielégítő megoldást
eszközölni.
Részidős dolgozók
Az óvoda kimondottan a női munkaerőre alapoz. Ez azzal is jár, hogy sokan családot
alapítanak, és családjukkal több időt szeretnének tölteni, ezért évekre távoznak az
intézményből, másfelől azt is jelenti, hogy az édesanyák nyitottnak a részmunkaidős
munkára. Sajnos a tapasztalat az, hogy igen bomlasztó hatással van az Infans-Rendszert
alkalmazó intézményekre, ha a csapat jelentős része, csak fél-fél napokat van az
óvodában, mert így sokszor egyes tagok nem tudnak részt venni a megbeszéléseken.
A kezdeti próbaszakaszban bevezetett részmunkaidős rendszerek túlzott használata
problémákhoz vezet. Különösképpen kedvezőtlen a hatás a csapat kommunikációjára, ami
kimondottan a nehezen egyeztethető munkaidőkkel magyarázható, főleg ha egyes nevelők
csak bizonyos napokon dolgoznak.
A gyermekek fejlődése is nehezen figyelhető meg, ha arra csak fél napja van a
nevelőnőnek. Esetleges megoldás lehet, ha az intézmény eleve csak fél napot van nyitva.
Egész napos nyitva tartással működő óvodákban a részmunkaidős kollégák csak nehezen
boldogulnak.
Ha csak egyes napokon jár be a pedagógus, nem tudja a megfigyelést és a kiértékelést
optimálisan végezni. Sőt, sokszor ők maguk jelzik, hogy nem teljes a kép számukra, és ez
érthető. Azt javasoljuk, hogy az ilyen kollégákat inkább valami speciális, külön feladattal
bízzuk meg. Persze a portfóliók kezelésében is segíthetnek, de csak úgy, hogy az egész

nap dolgozó nevelők rendelkezésére bocsájtják saját megfigyeléseik jegyzeteit. Ám ebben
az esetben megállapítható, hogy ilyen, részmunkaidős kollégából kevés is bőven elég…
Összegzésül elmondható, hogy a részmunkaidős megoldások csak nehezen integrálhatók
egy jól működő rendszerbe.
Támogatás az üzemeltető részéről
Az Infans-Rendszer megvalósításának elkerülhetetlen előfeltétele, hogy az üzemeltető
elfogadja, és engedélyezze az intézmény működését, annak céljainak, nevelési és
fejlesztési módszertanának tükrében. Az a tapasztalat a kezdeti fázist illetően, hogy
roppant hasznos, ha az üzemeltető érdeklődéssel fordul az intézmény új pedagógiai iránya
felé, elfogadja az átállást és támogatja az intézményt, ebben a nehézkes folyamatban.
Ezért is elengedhetetlen, hogy összhangba hozzuk az Infans-Rendszer fő céljait az
üzemeltető céljaival.
Meg kell említene ezen alapfeltételek mellett, hogy jó hatással van az óvoda és az
üzemeltető kapcsolatára, ha az üzemeltető látja az intézmény dolgozóinak szakértelmét és
elszántságát. Ez sok probléma megoldásához segíthet hozzá. Egyebek mellett a
munkarendeket illető rugalmasság és egyes költségek csökkentése is szóba jöhet.
Az üzemeltető minőséget többek között az jelzi, hogy milyen mértékű támogatást nyújt a
koncepció fejlesztésben, személyzet mendzselésében, a kooperációban és a szükséges
eszközök rendelkezésre bocsátásában. Németországi megfigyelések alapján jó látszik
mekkora befolyással vannak az Infans-Rendszer megvalósítására az üzemeltető döntései.
Csak, hogy egy példát említsünk: az üzemeltető beleszólhat, hogy mekkora a keret arra,
hogy hány megfigyelési űrlapot nyomtathatunk ki, fénymásolhtaunk le. Ez azt jelenti, hogy
a legalapvetőbb működési feltételekbe is beleszólhat, ami sorsdöntő lehet az InfansRendszerre való átállás tekintetében.
A nyomtatás és fénymásolás mellett egyéb technikai feltételeket is meg kell teremteni. Ide
tartozik egy digitális fényképezőgép, egy kamera és egy pc, amit nem csak a vezető
használhat. A legjobb az lenne, ha a csapatnak lenne egy külön számítógépe, amin a
dokumentációt folytathatja. Ezen lehetőleg internetkapcsolat is legyen, mert az megkönnyíti
a további szervekkel való kommunikációt.
Az üzemeltető feladata, hogy a pedagógusok számára elérhetővé tegye a szakirodalmat,
illetve előfizesse számukra a szükséges szakfolyóiratokat. Ez ugyanis elengedhetetlen az
új rendszerre való átállásra, mely nívós nevelés és képzést kíván nyújtani. Legyen
hozzáférés szakkönyvtárhoz! Annak érdekében, hogy a nevelők kellő színvonalú
szakirodalmat olvassanak, ami a helyes megfigyelés, kiértékelés, I.C. kidolgozáshoz kell,
ez elengedhetetlen.
Szükség van elengedő térre is. Sok intézményben a megbeszéléseket csak akkor lehet
levezetni, ha már minden gyermek elment, mert csak akkor szabadul fel elég hely.
Rendkívül megnehezíti a munkát, ha nincs legalább egy kisebb szoba, ahova félre lehet
vonulni, ahol a portfoliók vannak stb. Egyszerűen privát tár, nyugalom és csend kell hozzá,

hogy az ember figyelmesen át tudja nézni a jegyzeteket, képeket és azokat rendezni
tudja…
Az új rendszer a termekkel, terekkel kapcsolatban is új követelményeket állít fel. Ha az
újonnan épülő intézményt még csak tervezik, akkor ezt is figyelembe kell venni. Ha az
intézmény kicsi, komoly átszervezésre van szükség, vagy éppenséggel a gyermekek
számának csökkentésére, mert a fent leírt térre egyszerűen szükség van.
Komoly felelősség, hogy milyen kvalitású munkaerő képviselteti magát az intézményben.
Ez a fenntartó elvárása is. A minőségfejlesztés és minőség-ellenőrzés ki kell, hogy
terjedjen a személyzetre is. A szakértelem elengedhetetlen, ha a gyermekek
beszédkészségéről, vagy matematikai fejlesztéséről van szó. Ide tartozik még a zenei
képzettség, vagy a torna. A fenntartónak ezért erre figyelnie kell; feladatkörébe kell
tartoznia a nevelők számára nyújtott források garantálása és a továbbképzés lehetővé
tétele.
Az átállás során tapasztalt kezdeti folyamatok tapasztalatai azt mutatják, hogy a
továbbképzés alatt nem csak külsős képzéseket kell érteni. Nagyon hasznos a csapat
számára, ha nem csak egyikük megy el egy képzésre, hanem a nevelők a tudást évente
párszor, erre szervezett napok keretében megosztják egymással. Egyes intézményekben
csak a munka után volt lehetőség a tudás megosztására, és ők messze nehezebben is
boldogultak. Nehezebben ment számukra például a nevelési célok kidolgozása is.
A folyamatos továbbképzés mellett a tanácsadás és ellenőrzés elengedhetetlen. Ha egy
intézmény úgy dönt, hogy merőben új úton indul el, nagy kihívások elé néz, és gyakorta
ellentétek alakulnak ki a csapattagok között, és a meg nem oldott konfliktusok veszélybe
sodorhatják a sikeres átállást. A folyamatos felügyelet és tanácsadás többek között erre is
megoldás: garantálja a folyamatos munkát. Az üzemeltetőnek ezekben a folyamatokban is
támogatónak kell lennie.
Az intézmény közösségi kapcsolatai, hálózata
Mint tudjuk egy óvoda nem működhet elzárt szigetként, hanem kapcsolatokat kell ápolni a
világgal. Ezeket a kapcsolatokat ápolni, fejleszteni kell, hasznosítani és beépíteni a
munkába. Egyes kapcsolatokat maga az intézmény határoz meg, másokat az üzemeltető,
vagy más, külső szerv.
Már említettük, hogy elsősorban a szülőkkel való kommunikációra kell gondolni. Nagy
segítség a szülők támogatása, melyre akkor számíthatunk, ha jól informáljuk őket és tudják
miben segíthetnek. Sok intézmény már eleve azzal büszkélkedhet, hogy együtt szervez
eseményeket a szülőkkel, az ilyesmit meg kell őrizni. Mi csak annyit tennénk hozzá, hogy
számunkra igen fontos, hogy tisztázzuk, hogy a szülők mit tehetnek az intézményért. Ennek
megértése nagyon fontos, hiszen számos potenciál rejtőzik a szülőkben, de ezeket nem
szabad ész nélkül, véletlenszerűen használni, hanem ezeket bele kell építeni az intézmény
folyamataiba. Ennek során meghatározók a gyermekek érdeklődési területei, fejlődési
területei.

Természetesen amellett, hogy a szülők számos programot szerveznek, szervezhetnek, ne
feledjük, hogy az óvoda is megnyithatja a környék látványosságainak kapuit.
Megkereshetünk könyvtárakat, iskolákat, mozikat, színházakat, műhelyeket és még sok
minden mást. Minden attól függ, hogy a gyermekeket mi érdekli. Ha a festészet, akkor
tárlatra kell vinni őket, ha az autók, akkor szerelőműhelybe… Ha a gyermekek látták a
környéken a templomot és tetszett nekik, akkor arról beszélni lehet, írni és rajzolni.
Rajzolhatnak angyalokat, vízköpőket. Az inspirációnak nincsenek határai. Végül a műveket
egy „kiállítás” keretén belül akár közzé is lehet tenni.
Az Infans-Rendszernek különösen sajátja, hogy az óvodakörnyéki látványosságok
felkeresését a gyermekek érdeklődésével összekapcsolja ezzel lehetőséget teremte,
inspirációt adva, ami segít a képességek kibontakozásában.
A fenntartó is segíthet, saját létesítményeit megnyithatja az óvoda számára, hogy például
nagyobb térben is kiállíthassák a gyermekek munkáit, de ehhez az kell, hogy az óvoda
rendszeresen informálja az üzemeltetőt a saját munkájának milyenségéről, céljáról,
minőségéről.
Ki kell építeni a képzéssel és támogatással kapcsolatos kontaktokat is, mert az intézmény
folyamatosan, a nemzetközi tudásszinten kell, hogy maradjon, a kutatásra vonatkozólag is.
Németországban 2002 óta létezik egy tudástranszfer-kezdeményezés, mely nem csak az
európai, de a nemzetközi kutatások eredményeit felkarolja és közkincsé teszi. Az óvodai
dolgozói tovább képezhetik magukat a természettudomány, matematika és a technika
(multimiédia) területén. Az egyetemeken folynak olyan munkák, melyeknek célja a
kutatások legújabb eredményeinek gyakorlatba való átültetése, a pedagógia területén is.
Brandenburgi továbbképző intézmények már megbeszéléseket is tartanak az óvodákkal és
a visszajelzések alapján igyekeznek továbbképzéseket tartani.
Az óvoda számos lehetőségre tehet szert a kapcsolatépítés terén. Maga is kutathat külső
segítség után és az üzemeltetővel karöltve is kereshet szövetségeseket. Ügyeljünk rá, hogy
a megteremtett kontaktokat meg is kell őrizni. Ha ez sikerül, akkor már hálózatról
beszélhetünk.
Átmenet az általános iskolába
Szisztematikus kapcsolatot kell tartani azzal az intézménnyel, ahová a gyermek az óvoda
után továbblép. Tekintettel, hogy két, merőben más jellegű intézményről van szó, sok a
nehézség a kapcsolat felvétele és ápolása körül. Az egyik a nevelői és tanítói
státuszkülönbség… Az iskolának meg kell értenie, hogy az óvodai munka nem korlátozódik
kifejezetten arra, hogy a gyermeket felkészítsük az iskolára. Erre az utolsó években kerül
sor. Az óvodában komplex nevelés és fejlesztés folyik, melynek eredménye például jól
látszik, ha a gyermek fegyelmezetten tud ülni az órán, de abból is, hogy önállóan be tudja
kötni a cipőjét.
Ugyanakkor ha sikerül bevonnunk a tanítókat, nem egyszer elismeréssel beszélnek az
Infans-Rendszerről, mely szokatlan, érdekes és hasznos tapasztalat számukra.

Reménykedjünk benne, hogy a gyarapodó óvodák minél sikeresebben működnek, és ezt
látván az iskolák is egyre nyitottabbak lesznek a kommunikációra. (Kivált, ha a képzés és
az oktatás európai standardokon nyugszik.)
Fontos ugyan a két intézmény kapcsolata, de az Infans-Rendszer nem tartalmaz kifejezett
utasításokat az iskolába való átmenetre vonatkozólag, ezért azt javasoljuk, hogy ezt a két
intézmény együtt dolgozza ki. A lényeg összefoglalva a szoros együttműködés, egymás
pedagógiai modelljének megértése, hogy az átmenet mind a gyermek, mind a szülők
számára minél zökkenő mentesebb legyen.
Németországra vonatkoztatva lásd még: Ifjúsági és Sportminisztérium (Brandenburg 2010)
állásfoglalását óvodai és iskolai orientáció témájában…
Az iskoláknak is érdekükben állna olyan metódus szerint oktatni, mely tekintettel van a
gyerekek érdeklődési köreire. Persze nem szabad, hogy az iskolák azt érezzék, hogy
nyomás alá akarjuk helyezni őket, mert mindennek az alapja a szakmai megbeszélés.
Németországban politikailag is támogatást nyert ez az elképzelés, főleg BadenWürttenbergben, ahol elindult egy kooperáció óvodák és iskolák között az Ifjúsági és
Sportminisztérium kezdeményezése nyomán.
A nem hivatalos kapcsolattartás az iskolákkal nehézkes és sokáig eltarthat, míg kiépül.
Avval kapcsolatban, hogy az iskolák hogyan reagálnak az új diákokra, ezt olvashatjuk az
iskolák beszámolóiban, amit „Zsenik az óvodában” nevű projekt keretében fogalmaztak
meg. (Iskolaelőkészítő projekt)
„A gyerekek az új rendszerrel dolgozó óvodákban jól boldogulnak a házifeladattal és az
olyan feladatokkal, ahol önállóan kell utána járni a dolgoknak. Figyelmesebbek, kitartóbbak,
mint a többiek. Közlékenyek, motiváltak, rendkívül érdeklődőek és előszeretettel tesznek fel
kérdéseket. A szabályokat könnyen elfogadják és jó csapatjátékosok. A csapat-feladatokat
kedvelik, de ha egyedül, csendben kellett ülniük, azt csak némi nyugtalansággal-tűrték.
A projektet a szülők és a tanárnők egyaránt remek iskolai előkésztőnek tartották. Igencsak
tanácsos, hogy ilyen programban minél több gyermek részt vegyen.”
Hasonló leírásokkal találkozunk egyéb intézmények felkészítésével kapcsolatban is. Fő
problémakánt azt jelezték, hogy a gyermekeknek nehezére esik csendben, egy helyben
ülni, nem megszólalni; ugyancsak nem kedvelték a gyerekek a frontális órákat, és azokat a
gyakorlatokat, melyeket nem lehetett a mindennapokhoz kapcsolni.
Igen sok múlik azon, hogy a két intézmény mennyire sikeresen kommunikál egymással,
mennyire jól látják át a szükséges nevelési, képzési potenciálokat. Az igazság az, hogy
számos iskola elismerően nyilatkozott az Infans-Rendszert alkalmazó óvodákról és ez lehet
az alapja a kölcsönös, egymás elismerésén alapuló kommunikációnak. Különösképpen
elismerő véleménnyel voltak az iskolák képviselői a gyermekek portfóliójában feltárt
fejlődési folyamatokkal kapcsolatban.

A tapasztalatokat felhasználva kell kooperatív stratégiákat kidolgozni, és fejleszteni, amiből
végeredményben különféle együttműködési módok születnek meg, melyeket a jövőben fel
lehet ajánlani.

Kitekintő
A vezetőség munkájának fontossága az Infans-Rendszer és
modern vezetői koncepciók fényében
Bevezetés
A pedagógiai munka Infans-Rendszerre való átállítása komoly feladat, mely olyan
változásokkal is jár, melyekre talán elsőre nem is gondolnánk. A következőkben a
vezetőség megváltozó munkaszemléletéről lesz szó. Azért van erre szükség, mert a
vezetőséget az átálláskor rendkívüli teher nyomja. Természetesen az új szemlélet hatással
lesz a mindennapokra, melyet a nevelők is érezni fognak, a következőkben erről írunk.
A vezetőség feladata az intézményben
A szó már leírja, hogy mi a fő feladata a vezetőnek. Az fenntartó többnyire maga bízta meg
a vezetőt, és bizonyos feladatköröket szabott ki számára. Ugyanakkor jogain kívül
kötelezettségei vannak: a pedagógusok, a szülők, sőt a gyermekek felé, és elvárható, hogy
mindenki szabadon fordulhasson a vezetőhöz. Klasszikus értelemben szegény vezető
úgynevezett szendvics helyzetben van, felfelé, az fenntartó felé is meg kell felelnie, és a
csapatának is. Ez sokszor komoly surlódásokhoz vezet, és persze személyes
frusztrációhoz, amit el kell viselni. (Puch\Westermeyer 1999)
A következőkben a vezető csapatához és az fenntartóhoz való viszonyát vizsgáljuk, arra
utalva, mit kell szem előtt tartania egy olyan üzemeltetőnek, ami támogatni kívánja az
Infans-Rendszert.
A szociális intézmények eleve nehezen viselik el magát a vezető, főnök és hasonló
kifejezéseket, mert maga az szervezet szociális. Ez természetesen egy óvodára is igaz.
Ezért is tapasztalható, hogy a vezetők a vezetői munkát nem direkt módon gyakorolják.
Még ha azt is érzik a nevelők, akkor is ki kell mondani, hogy a vezető nincs egy szinten a
többiekkel, hanem funkciója van. Próbáljunk beletekinteni modern vezetői módszertanokba,
mely közel áll az Infans-Rendszerhez.
Ha klasszikus vezetés folyt az intézményben, egész biztosan alapvető változásokat kell
eszközölni.
Vezetői modellek az óvodában

Igyekezzünk minél jobban átlátni, mit is jelent a vezető szó, és ismerkedjünk meg különféle
vezetői modellekkel. Az igaz, hogy egyik-másik modell szinte naivan optimista, de lehet
meríteni belőlük, és igenis gyümölcsöző folyamatokat lehet belőlük kialakítani
A vezetés szinonimái a német nyelveben.
A német nyelvben a vezetés szó két szóval is kifejezhető: „Führung” és „Leitung” Ez a rész
azt taglalja részletesen, hogy míg a német „Führung” szó kimondottan személyek
befolyásolása útján, közös feladatok megvalósítására való törekvés, addig az ugyancsak
német „Leitung” szó inkább egy intézmény formális vezetését jelenti… (Ford.)
A patriarchális- és a csapatmodell
Egy intézmény szervezeti modellje lehet patriarchális vagy csapatmodell. (Lásd: Bader
1999). Egy patriarchális óvodában a döntéshozatal, és kontrolling a vezetőség kezében
lenne. Csak az üzemeltető felé van elszámolási kötelezettség. A kommunikáció csak egy
irányba folyna, az információcsere lassú lenne.
Ami a beosztottakat illeti: nem lenne döntési joguk, csakis a feladatok végrehajtása lenne a
céluk. A kreativitás és egyéb, egyéni képességek nem bírnának értékkel. Az egyéni
felelősség alacsony mivolta végett nem tudnának azonosulni a mindennapi munkával.
Egy ilyen intézmény bár bizonyos szempontból stabil lenne, de a változó hatásokra csak
nehezen tudna rugalmasan reagálni.

A csapatmodell
A fentivel teljesen ellentétes a csapatmodell. Az az intézmény, mely ezt a modellt választja,
horizontális hierarchiával rendelkezik, ahol a formális struktúrák kevésbé fontosak. Egy
ilyen intézményben a vezetőség feladata, hogy a nevelőket képviselje, munkájukat
felügyelje, koordinálja.
A modell megköveteli a tiszteletet, egymás elismerését. Az önállóság, az önálló munka és
szervezés, fontos, ám sok döntés közösen, megbeszélések fényében születik.
Egy ilyen modell dolgozói motiváltak, és azonosulnak a munkával, mely annak végzésére
pozitív hatással van. Egyéniségük érvényre jut, érdeklődésük, kreativitásuk érték.
Folyamatos megbeszélések révén a tudás közös. Az ilyen intézmény magasfokú
rugalmassággal bír, ezzel jól reagál a környezet változásaira.
Persze ennek a rendszernek is vannak gyenge pontjai: az egyik, hogy időigényes. A csapat
tagjai más és más tudásszinten vannak, ám ennek ellenére mindannyian részt vehetnek a
döntéshozatalban, mely nem szakszerű kompromisszumokat is eredményezhet. Egyes
döntések nem feltétlenül megbízhatóak, mert a vezetői struktúra nem teljesen egyértelmű,
és ezért a döntés végrehajtása is lassú lehet.
A modell mindzek mellett még megköveteli a dolgozóktól az elhivatottságot, a
felelősségteljes munkát és a minőségi kommunikációt is.

Az intézmény vezetése a jövőben
Be kell látnunk, hogy a fent leírt modellek egyike sem tökéletes. A mai valóság és gyakorlat
nem elégszik meg egyikkel sem. Ugyanakkor a fenti rendszerek ideális modelljeit kell alapul
vennünk ahhoz, hogy olyan rendszert dolgozzunk ki, mely modern társadalmunk és az
Infans-rendszer elvárásaink is megfelel.
Olyan pedagógus-képző intézményre van szükség, mely hisz a gyermekek önképző
folyamataiban, a gyermekek önállóságában, abban, hogy gyermek maga is részt vesz az
intézmény formálásában: ez az egész óvoda Kultúráját áthatja. Ennek a felfogásnak
mindent át kell járnia, tehát ne csak a nevelő-gyermek viszonyra terjedjen ki. Ezért ebből az
a kérdés vetődik fel, hogy egy patriarchális rendszerű vezetés egyáltalán
összeegyeztethető -e az Infas-Rendszerrel.
Inkább egy innovatív, rugalmas vezetői modellre van szükség, mely biztosítja az egyén
felelősségét. A jövő vezetősége olyan képességek felhasználója, melyekkel egymaga nem
rendelkezik. A csapatmunka elengedhetetlen és ma már egyetlen szociális intézmény sem
engedhet meg magának patriarchális rendszerű vezetőt. A csapat minden tagjának
tisztában kell lennie a célokkal, de azok megvalósítására akkor motiváltak igazán, ha részt
vehetnek a döntéshozatalokban is. Ez tehát azt jelenti, hogy gyakorlatilag a vezetőségnek
egy „vezetői közösséget” kell megalkotnia.
Ez persze nem jelenti azt, hogy a csapatmodell érdekében minden eddigi struktúrát el kell
vágni. Sok komplex feladat van, amihez igen alapos, már bejáratott rendszer és
feladatkiosztás kell. Csak akkor lehet egy csapatmodellt jól alkalmazni, ha a tagok
képességeit helyesen mérjük fel és osztjuk be. Ez pedig belátást és koordinációt igényel,
ami persze a vezetőség feladta, ezért maga a pozíció nem szűnhet meg, és amennyire
lehet elfogadást és támogatást igényel.

A vezetőség feladata
A jövőben tehát a vezetőség feladata főként a koordináció, mintsem a klasszikus irányítás.
Mindazonáltal a mindennapi munka kereteinek, mozgásterének meghatározása,
felelősségköre rendkívül fontos. A vezető szinte tanácsadó, támogató. (Lásd még:
(Puch\Westermeyer 1999, 210.o.)
Fontos, hogy a vezető személyisége mindezt lehetővé tegye. Ha a vezető a kontrollban
hisz, nem hajlandó másoktól tanulni, akkor azt tapasztalja majd, hogy a nevelők kevésbé
motiváltak. Ám ha belátjuk, megelőlegezzük nekik az önállóságot és felelősséget, akkor azt
fogjuk tapasztalni, akkor annak megfelelően viselkednek majd, a várt eredményt hozva.
Összefoglalásként tehát, az Infans-Rendszer szerint a vezetőnek nem feladata, hogy
közvetlenül motiválja a dolgozókat, és felelősségükre felhívja a figyelmet, hanem az, hogy
értelmezze, elfogadja a személyes felelősséget, melyet ennek hatására a nevelők

kibontakoztathatnak. A vezetőség csupán támogassa ezt a kibontakozást, vagy éppen
állítsa kihívások elé.

A vezetőség feladata a gyakorlatban
Ismételten: a vezetőség feladata nem célorientált vezetés, a beosztottak befolyásolása,
hanem a munka koordinálása, strukturálása. A cél az, hogy az egyes nevelők önállú
felelősségtudat mentén birkózzanak meg a napi feladataikkal.
Ide tartozik az is, hogy a gyermekeket támogatják a pedagógusok a fejlődési
folyamatokban. A pedagógus önálló feladatköre, felelőssége ez a támogatás. Az ilyesmit
nem is lehet igazán utasításba adni, előre leírni és számon kérni… Ha így tennénk, a
nevelő képességei nem bontakozhatnának ki. Ezt egyedül kell végezniük, de a vezetőség
támogatásával.
A célorientált, patriarchális vezetési stílus helyett tehát inkább azt kell lehetővé tenni, hogy
a nevelők képességeik szerint, saját felelősségük mentén vehessék ki részüket az
intézmény fejlődésében.
Feladatok és felelősség delegálása
A felelősséget szét kell osztani a csapatban mert az közös. A feladatok és felelősségi körök
elosztásánál arra kell törekedni, hogy ezt is egy közös cél eléréséért tesszük. Nem a
képességek közötti különbség a lényeg.
Alapos megbeszélések keretében kell egyértelműen tisztázni, hogy kinek mi a feladata és
felelőssége, hogy kinek milyen keretek között kell önállóan, felelősségteljesen dolgoznia.
Mindennek koordinálása a vezetőség feladata.
Sokkal hatékonyabb a folyamat, ha a pedagógusok maguk is részt vesznek benne. A közös
célokat is együtt kell meghatározni, hiszen a feladatok elosztása is ezért történik. A
vezetőség nem kitűzi a célokat: együtt határozzuk meg, mit szeretnénk elérni és hogyan.

Ezen túlmenően a nevelő maga választja meg, milyen eszközök segítségével oldja meg a
saját felelősségi körébe tartozó feladatot. Ebbe, ha nem muszáj, a vezetőség ne szóljon
bele.
De ezt jelentse azt is, hogy a pedagógus igenis vállalja a felelősséget. Mit ér, ha
megelőlegezik neki, de nincs felelősségvállalás? A vezetőségnek tudnia kell, ki mire képes,
kire mennyit lehet rábízni. Sem a túl nagy felelősség nem jó, sem a túl kevés. Ehhez a
vezetőnek szoros kapcsolatot kell ápolnia a pedagógussal, hogy kompetenciáit jól ismerje.
Ha a delegáció megtörtént, azután sem szabad a pedagógust „egyedül hagyni”, a
pedagógusok tevékenységét felügyelni kell, támogatni, fejleszteni. Ami a megállapodásokat
illeti: a vezetőség feladata, annak betartása és betartatása.
Az, hogy a fenti támogatás és segítség milyen mértékű függ a szituációtól, a feladattól, és
magától az intézménytől. Van olyan óvoda, ahol teljesen önállók a pedagógusok, máshol
egyértelműbb utasításokra van szükség. A vezetőségnek úgymond rá kell éreznie, hogy
milyen megközelítés a helyes az adott csapatnál, ha nagyfokú felelősségvállalást
tapaszasztal, akkor visszahúzódhat, ám ha bizonytalanságot észlel, előtérbe kell lépnie.
(Hatlappa-Eichstädt 1999, Lill 1998)
A vezetőség feladata az időbeosztásra vonatkozólag
Tisztázni kell, hogy vezetőnek is szüksége van időre, a feladatai ellátáshoz. Ez főként akkor
nehéz, ha ő maga is portfóliókat vezet. Az időt meg kell teremteni, ennek módja a jól
strukturált munkavégzés, az egyszerűbb feladatok folyamatos delegálása és a zavaró
kiszűrése. Javasoljuk a Cramer (2003) féle éves modell, és hozzá tartozó eszközök
használatát.
A vezetőség feladata továbbá, hogy biztosítsa a kellő időkeretet a nevelőknek a
megfigyelésekre, célok kidolgozására stb. A munkaidő szerkezetét tekintve, a
munkabeosztást illetően – melynek összeállításában a pedagógusok is részt vehetnek –
erre tekintettel kell lenni. Az Infans-Rendszerben a megfigyelések és azok írások
kiértékelése rendkívül fontos. Erre mindenképpen kellő idő kell hogy jusson.
Ugyancsak idő nyerhető, ha a megbeszélések jól szervezettek. Ennek érdekében ezeket
időben kell megkezdeni és nem szabad túlságosan hosszan elhúzni. Ennek érdekében egy
csapattag (nem kell vezetőnek lennie) moderálja a megbeszéléseket!
Fontos, hogy mindenki tartsa magát a megbeszéltekhez, ennek ellenőrzése a vezetőség
feladata.
A források helyes beosztása érdekében előtérbe kell helyezni az intézmény legfontosabb
funkcióit. Minden pedagógusnak tisztában kell lennie a legfontosabb szolgáltatásokkal,
melyek az óvoda főbb tulajdonságai. Ezért ezeket a pontokat össze kell egyeztetni az
Infans-Rendszer elvárásaival. Így sok idő nyerhető.
A vezetőség feladata, hogy folyamatosan kidomborítsa, hogy mi a legfontosabb (a
gyermekek fejlődésének támogatása). Ennek fényében, ha kell át kell rendszerezni, újra

kell gondolni az időbeosztásokat, még akkor is ha esetleg ez régi hagyományok
megtörésével jár együtt.
Tekintettel kell lennie a vezetőségnek a közösen meghozott nevelési célokra is, és ha kell,
emlékeztetnie kell a kollégákat, hogy azok fényében kell folytatni a munkát. Meg kell
jegyezni, hogy a régi, bevált munkafolyamatok nem semmisülnek meg teljesen, de
jelentősen megreformálódnak.
A vezetőség helyes meglátásokkal és érvekkel segítse a nevelőket, kivált, amikor teher
nehezedik rájuk és tanácstalanok. Például, ha konfliktusba kerülnek a szülőkkel.
Vezetés és kontrolling
A vezetőség feladata ugyancsak a kontrolling, melyet sajnos – főként szociális
intézményekben – igencsak rossz szemmel nézik és sokszor félre is értik.
Sokan a kontrolling szó hallatán félve arra gondolnak, hogy valaki folyamatos ellenőrzés alá
akarja vonni őket, mert bizalmatlan. Ez egy tévedés. (Lásd még Fischer 2001) A kontrolling
nem feltételez rosszat az emberekről és még csak nem is köthető a patriarchális vezetői
modellhez!
A kontrolling inkább tervezés, mérés, vizsgálat és esetlegesen javítás a mindennapi
munkára vonatkozólag. A kontrolling nem a bizalom hiánya! A kontrolling feladata nem az,
hogy a vezetőség szigorúan felügyelje a munkát, sokkal inkább azt a célt szolgálja, hogy a
vezetőség segítséget adhasson, ha szükséges. Természetesen ezt a kontrolling során
érzékeltetni kell, melyhez elengedhetetlen a nyitottság, objektivitás, őszinteség, egyértelmű
iránymutatás.
Milyen kvalifikáció szükséges a vezetéshez?
A vezetőségnek is folyamatosan frissítenie, fejlesztenie kell a képességeit, és ez nem csak
a pedagógiai tudásra vonatkozik, mert gazdasági tudásra is szükség van. A szakirodalom
az alábbiakat várja el egy jó vezetőtől (Puch\Westermyer 1999): szakértelem,
management, szociális és személyes kompetenciák.
Egy vezetőnek szakmai diplomával kell rendelkeznie például szociálpedagógus, és emellett
folyamatos továbbképzéseken kell részt vennie, hogy a managementet minél
hatékonyabban folytathassa.
Konklúzió
Az Infans-Rendszerre való átállás nem csak pedagógiai változás, hanem egy globális
reform. Érinti a mindennapi munkát, alapvető struktúrát és az intézmény vezetését. A
világunk folyamatosan változik, ezért az óvodának is rugalmasnak kell lennie és tartania a
lépést.
Ehhez csapatmunkára van szükség, közös célokra, és mindezek koordinálására.
A jövő intézményeinek kihívása, hogy egyensúlyra leljenek stabilitás és rugalmasság
között. A változások rugalmasságot követelnek meg, míg minden rendszer a stabilitáson

alapszik. A változások úgymond veszélyfaktorok, meg kell velük birkózni, de ezt mind a
nevelőknek, mind a vezetőségnek el kell fogadnia. (Jakubeit 2004)
A vezetőség feladata nem könnyű, a változással járó, néha egymással ellentétes
folyamatokat kell irányítania, miközben meg kell tartania a fegyelmet, de törekednie kell a
szigor és spontaneitás egyensúlyára.
Ehhez megbeszélések és egyeztetések soraira van szükség, mely kihasználja a nevelők
képességeit. Ez nehéz feladat, de remek lehetőség.
Meg kell említenünk, hogy hatalmas segítség, ha a vezetőség a fenntartó részéről
támogatást kap, és kellő időt a munkára. Erről az 5-ös modulban olvashatunk
részletsebben.
Mik a vezetőség részéről a legfontosabb feladatok az Infans-Rendszer megvalósításában?
Mik azok a feltételek, melyeket érdemes megteremteni?
Ezekről a kérdésekre egy interjú ad választ. Egy bádeni projekt kapcsán Claudy Frey
beszél tapasztalatairól, valamint Michael Wagner, a riesfeldi óvoda egykori helyettese. A
főbb pontok az alábbiak:

-

Egy vezetőnek hinnie kell a saját képzési, nevelési koncepciójában

-

Az egyes folyamatok szervezeti kereteit meg kell teremtenie

-

Ügyelnie kell rá, hogy ne szóródjon szét egy adott képzési téma

-

Legyen a csapat emlékeztetője

-

Ismerje a csapattagok erősségeit és használja fel azokat

-

Elvárásait egyértelműen közli, és támogatást nyújt, ha kell

-

A sikert mindig kilátásba helyezi (Elismerés)

-

Hosszabb folyamatokat is elfogad, azokat türelemmel kezeli

-

A képzési, nevelési rendszert összekapcsolja a minőségellenőrzési rendszerrel

-

A vezető és helyettes is egy csapatot alkot, ezért ki kell állniuk egymásért.
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I.

A Német Óvoda köznevelési intézmény alapító okirata szerinti intézményi
adatok

3/2016 - 4/2016 számú, 2016. március 24-én kelt határozataival módosította a Német Óvoda Egyesület, mint a
köznevelési intézmény fenntartója

Az Intézmény hivatalos
neve:
Az Intézmény neve német
nyelven:
OM azonosítója:

Német Óvoda

2.

Alapító neve:
székhelye:
Fenntartó neve:
székhelye:
Működtető neve:
székhelye:

Német Óvoda Egyesület
1121 Budapest, Beatrix u. 13.
Német Óvoda Egyesület
1121 Budapest, Beatrix u. 13.
Német Óvoda Egyesület
1121 Budapest, Beatrix u. 13.

3.

Az Intézmény típusa:

Óvoda

4.

Az Intézmény feladatellátási helye
Székhelye:
1121 Budapest, Beatrix u. 13.

5.

Alapfeladatának, szakfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:

1.

Deutscher Kindergarten
200551

Alapfeladata (Nkt. 4. § 1.)
Óvodai nevelés
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (2) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek napközbeni ellátásával
összefüggő feladatokat is.
Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozás keretében folyik.
A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete biztosított.
Az óvoda 2001-től saját nevelési program szerint dolgozik.
Német nyelven folyó óvodai nevelés-oktatás.
Szakfeladat:
851011
562912

Óvodai nevelés, ellátás
Óvodai intézményi étkeztetés

6. A felvehető maximális gyermeklétszám feladatellátási helyenként
Székhely:
7. Az Intézmény csoportjainak száma:
2 csoport

40 fő

csoportok átlaglétszáma: 20

8. Az Intézmény jogállása:

Önálló jogi személy, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (1) bekezdése, valamint a polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 3:1.§-a alapján

9. Az Intézmény működési területe:

Budapest és vonzáskörzete

10. Az Intézmény felügyeleti szerve:

Szakmai, törvényességi felügyelet: Német Óvoda Egyesület
Fenntartói (intézményi) tevékenység törvényességi és hatósági
felügyeletét Budapest Főváros Kormányhivatala látja el.

11. A feladatellátást szolgáló vagyon:

•
•
•
•
•

12. A vagyon feletti rendelkezés joga:

A fenntartó által biztosított támogatások
Intézmény bevételei
Tandíj, szülői hozzájárulás
Költségvetési törvény által biztosított normatív
támogatás
Álló és forgóeszközök

Az óvodavezető a vagyonnal a fenntartó döntéshozó szerve (a
Közgyűlés) által évente jóváhagyott költségvetés keretei között
önállóan rendelkezik. A óvodavezető a vagyon és költségvetés
tekintetében írásbeli beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó
döntéshozó szervének, a Közgyűlésnek.
A gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatokat a fenntartó székhelyén
látják el.

13. A
gazdálkodással
jogosítványok:

összefüggő Az Intézmény önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező
szervezet, vezetői felelősség mellett.

14. Az Intézmény vezetőjének kinevezési Az Intézmény élén a fenntartó elnöksége által kinevezett óvodavezető
áll. Az óvodavezető felett a fenntartó elnöksége gyakorolja a
rendje:
munkáltatói jogokat, az Intézmény minden más alkalmazottja felett az
óvodavezető gyakorolja a munkáltatói jogokat.

II.1. Egészségnevelés

Egészség:
•
•
•

Testi jólét, a szellemi épség és az egészséges lelkivilág összhangját hirdeti
Társadalomba, a közösségbe való beilleszkedés, elhelyezkedés meghatározója
A harmonikus személyiségfejlődés lényeges alapja

Az egészségnevelés céljai
•
•
•
•
•
•
•

Elősegíteni a gyermek felelősségvállalását
Biztatni a gyermeket az egészséges életmódra
Lehetőségeket adni, hogy a gyermek bizonyíthassa fizikai, lelki, szociális erejét
Elősegíteni az önismeretet és az önbecsülést
Fejleszteni a döntési képességet
Fejleszteni a szellemi, etikai, erkölcsi értékeiket
Kialakítani a társadalom iránti felelősséget

Az egészségnevelés kialakításának folyamata:
•
•
•
•

Információ, ismeret nyújtása, a tudás kialakítása
Magatartás, gyakorlat alakítása, attitűd formálása
A folyamat alakításának belső tényezői - IQ; motiváció; önismeret, önbizalom
A folyamat alakításának külső feltételei - információ hozzáférhetőség; családi, kortársi,
társadalmi elvárás; hozzáférés az eszközökhöz

Megvalósulás színterei:

•

Egészséges életvitel rugalmas napirend kialakításával

•
•
•
•
•
•

Egészséges, biztonságos környezet, és személyi higiéné feltételeinek megteremtése
Mozgás, edzés, kondicionálás
Baleset és betegségmegelőzés, elsősegélynyújtás
Egészséges táplálkozás
Alvás, pihenés
Elfogadó, nyitott, barátságos légkör

Óvodapedagógus feladatai:

•
•
•
•

•
•

Alapvető szükségletek kielégítése
Tudatos és felelősségteljes magatartás kialakítására irányuló sokoldalú
nevelőtevékenység
Ismeretek átadása, egészségi jártasságok, készségek, szokások kialakítása
Speciális gondozási, prevenciós, és korrekciós feladatok

Családdal való együttműködés
Személyes mintaadás

Komfortos munkakörnyezet kialakítása

•
•
•
•

Egészséges feltételek biztosítása
Károsító tényezők kiküszöbölése
Ergonómia előtérbe helyezése
Előírásoknak megfelelő munka- és védőruha

Dr. Székely Lajos nyomán

II.1.1. Szomatikus nevelés
Az óvodai nevelés egyik fő feladata a gyermek testi fejlődésének elősegítése, az egészséges életmód a
testápolás az étkezés az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés
szokásainak alakítása

a, Higiénés nevelés
Személyi higiénés nevelés: testünk ápolása, egészséges ruházkodás, anális toalettre nevelés, testi kontaktus
az óvodapedagógus és gyermekek, illetve a dajka és gyermekek között.
A higiénés testápolásban nagy szerepe van az utánzásnak, bemutatásnak, a gyermek által végzett
próbálkozásoknak és a felnőtt példamutatásának.
Környezet higiénés nevelés:
- a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása,
magatartás megalapozása

környezettudatos

- a környezet élővilágát rendszeresen gondozzák, ápolják az év minden szakaszában
- a csoportszoba, a felszerelések tisztán, rendben tartása
- prevenció: világítás, fűtés,
- udvar: balesetmentes mászókák, homokozó tisztasága, sérülésveszély megelőzése
- Az udvaron az óvónő a gyermekekkel együtt élő, együttes élményt kereső, olykor együtt játszó felelős
személy!

b, Betegségek megelőzése

A fertőző betegségek megelőzésére nevelés az óvodapedagógus preventív feladata:
- rendszeres kézmosásra szoktatás
- fertőtlenítő eljárások alkalmazása- beteg gyermek elkülönítése
- egészséges táplálkozásra szoktatás
- évszaknak megfelelő öltözködés

Egyszerűbb rendellenességek kifejlődésének megelőzése:
- érzékszervi hibák kialakulásának megelőzése ( látás, hallás )
- beszédhibák felfedezése, korrekciója
- tartási rendellenességek
- légúti problémák megelőzése

c, Táplálkozás

- A korszerű táplálkozás feltételeinek megteremtése: Több önkormányzati óvodához hasonlóan
intézményeinkben a gyermekek étkeztetését a Gyermekélelmezési Vállalat biztosítja.
- A konyha és az óvodavezetés szoros együttműködésének köszönhetően a gyermekek étkeztetésébe
beépültek a korszerű táplálkozási szokások.
- A szülőkkel együttműködve gyermekeink minden nap fogyasztanak zöldséget, gyümölcsöt.

- Folyamatos folyadékfelvétel biztosítása az óvoda teljes nyitvatartási idejében.
- Kulturált étkezés szabályainak megismertetése, alkalmazása.

d, Kondicionálás

A szervezet edzése, mozgás:
- a gyermek testi szükségleteinek, testi képességének, mozgásigényének kielégítése
- biztonságérzet biztosítása
- rendszeres testedzés
- hideg-meleghez szoktatás
- fokozatos fizikai megterhelés:
- alapvető mozgástevékenységek begyakorlása
- harmonikus, összerendezett mozgás kialakítása
- mozgásgyakorlatok megkedveltetése

e, Balesetmegelőzésre nevelés

- balesetveszélyes helyek és helyzetek elkerülése, helyes magatartás és eszközhasználat megtanítása
- közlekedési baleset megelőzésére nevelés: szabályismeret, helyzetismeret
( közlekedési - park, társasjáték, séták )
- felnőttek, szülők számára elsősegélynyújtás helyes technikája (tekintettel az otthoni gyermekbalesetekre is)

II.1.2. Lelki szükségletek ( Psichohigiénés nevelés )

A pszichohigiénés nevelés az egészséges személyiségfejlődést biztosítja, megóvja a személyt az
idegrendszerre és lelki életre ható káros túlzásoktól, devianciától, az idegrendszeri-pszichés túlterheléstől,
kimerültségtől:
- kiegyensúlyozott, nyugodt szerető, empatikus légkör biztosítása
- nevelők, szülők példamutatása

- gyermek-gyermek harmonikus kapcsolatra nevelés
- megfelelő szakemberek bevonásával – szülővel, óvodapedagógussal együttműködve – speciális gondozó,
prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.

a, Egészséges életrend

- egészséges napirend kialakítása - a szervezet bioritmusának megfelelően (óvodánkban az évszaknak
megfelelően is változik)
- hibás viselkedési programok megelőzése: magatartászavarok, felnőttek felülkerekedése, büntetés,
agresszió, balesetveszély
- családi életre nevelés: családi munkamegosztásra nevelés, anya-apa szerepre felkészítés, gyermekszületés
– testvér

b, Stressz – elhárítás

- stresszorok kiküszöbölése: káros környezeti hatások, fokozott mozgáskorlátozás, türelmetlenség
- a stresszhatás kompenzációja: feszültségek feloldása, az elfáradás okozta pszichés megterhelés
megelőzését szolgáló óvodai testedzés, udvari szabad levegőn mozgás, fizikai megterhelés, relaxáció...stb.

c, Az egészségre káros hatások csökkentésére törekvés

- az-óvodai dolgozók dohányzásának csökkentése munkahelyükön- az óvoda egész területén tilos a
dohányzás!
- édesség helyett gyümölcs, zöldség fogyasztása
- tartásjavító prevenció a mindennapi testnevelésben

d, Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása

A gyermekek gondozása az óvodai nevetőmunka alapvető feladata: olyan sajátos nevelési feladat, melynek
színvonalas megvalósítása nem csak a gyermek személyiségének fejlesztését alapozza meg, de lehetővé teszi
annak a kedvező környezeti hatásnak a kialakulását ami a gyermek további fejlődéséhez nagymértékben
hozzájárul . Az óvoda engedjen teret a gyerek önkifejező és önérvényesítő törekvéseinek. A lelkileg

egészséges és harmonikus személyiség formálásához elsősorban az elfogadó, türelmes, szerető, családias
légkör kialakítása szükséges az óvodában, amely segíti a szokás és normarendszer megalapozását. Az
óvoda a családinál tágabb, tagoltabb szocializációs erőteret hoz létre. Tudatosan alakítja, építi, kombinálja azokat a
nevelő hatásokat, amelyekben az együttműködés és a társas érintkezés elemiformái integráns egységet, szerves,
kölcsönös kapcsolatot alkotnak. Modell értékű az óvodapedagógus és az óvoda dolgozóinak személyisége,
viselkedése, bánásmódja, kommunikációja a gyermeki magatartás alakulása szempontjából. Pozitív attitűd,
érzelmi töltés jellemezze az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek - gyermek kapcsolatot.

Az érzelmi alapigények kielégítése, pl. a biztonságérzet, védettségérzet a feltétele annak, hogy a gyermek a
környezete iránt érdeklődést mutasson, kezdeményezzen, más emberekhez is kötődjön. Ismerje szűkebb és tágabb
környezetét, amely a szülőföldhöz való kötődés alapja.
A kiegyensúlyozott, harmonikus alaphangulat kialakítása nagyon fontos. Az olyan óvodai atmoszféra, amelyik
sokoldalú érzelmi kifejezéseket és pozitív élményeket tesz lehetővé, hozzájárulhat a gyermek boldog
alaphangulatának kifejlődéséhez és ezzel együtt a másik megértéséhez. Az óvoda lehetőséget ad arra, hogy a
gyermek kielégíthesse természetes társas szükségleteit , nevelje a gyermeket a különbözőségek elfogadására,
tiszteletére.

Az érzelmi nevelés feladatai:
- a szeretet és kötődés képességének fejlesztése
- a mások iránti tisztelet, megbecsülés érzésének fejlesztése
- az élménybefogadás képességének fejlesztése
- az érzelmek kifejező képességének fejlesztése
- az ösztönök és az érzelem irányításának fejlesztése - az érzelmi
zavarok tompítása, leépítése

II.1.3. Szociohigiénés nevelés
Az egészségnevelésnek a társas - társadalmi együttélésből adódó feladatai.
a, Kedvező társas környezet
- anya - gyermek, szülő – gyermek kapcsolat
- család- óvoda kapcsolat – közös programok, nyílt napok
- személyiség kibontakoztatása, valamint a személyiségben meglévő kreativitás fejlesztése
- A gyermekeknek a konfliktusok megoldására élettechnikákat kell megtanulniuk, ezek biztosítják a közösségi
élet tartós zavartalanságát!

b, Kommunikációs nevelés

- A kommunikációs zavarok okozta sérülések megelőzése, feloldása (gyermekek meghallgatására, gyermeki
kérdések érvényesülésére, a válaszok igénylésére szükséges figyelmet fordítani ).
- Kommunikációs zavarok feloldása: viselkedési rendellenességek, beszédhibák felszámolása.
c, Szerepfeszültségek feloldása
(feszültségoldó technikák alkalmazása)

Egyszerűbb pszichoterápiás módszerek alkalmazása:
- beszélgetés, meghallgatás, „kikérdezés”, „kibeszélés", meggyőzés lehetőségének megteremtése
- a család és az óvoda közötti nevelési feszültség feloldása (kettős nevelés)
- a szülők egészségnevelési kultúrájának emelése
- közös élményekre épülő közös tevékenység végzése

d, Társadalmi izoláció megelőzése
- különbözőségek elfogadása – migráns – halmozottan hátrányos helyzetű
- idős, rokkant, fogyatékos emberek elfogadása, tisztelete
- rehabilitáció: szívbeteg, mozgássérült, hallássérült gyermek, légzési nehézséggel küzdő

e, Egészségpropaganda

- konkrét egészségnevelési kérdésekről értekezlet
- család - óvoda közös programjai (családi sportnap)
- egészségügyi kiadványok terjesztése
- szoros együttműködés az egészségügyi intézményekkel (SZÍV Kincsesláda)

- Az óvodapedagógus feladata a szülők felvilágosítása, aktivizálása. a gyermekekkel közösen kiránduljanak
a szabadban és biztosítsanak otthon is a mozgásra, mozgásos játékokra lehetőséget.

- Sószoba jótékony hatásának megismertetése a szülőkkel, mind az elméletben, mind a gyakorlatban.

- Saját élmény biztosítása, só-szoba használatára ösztönzés:
- a légzési nehézséggel küzdő gyermekek megsegítésére,
- az egészséges gyermekek egészségmegőrzése,
- fertőző betegségek megelőzése

Az óvodapedagógus feladatai:

•
•
•
•

Egészséges feltételek biztosítása
Károsító tényezők kiküszöbölése
Ergonómia előtérbe helyezése
Előírásoknak megfelelő munka- és védőruha

A fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére:

Önálló:
- a tisztálkodásban, a tisztálkodási eszközök megválasztásában és azok használatában,
- fogápolásban,
- önkiszolgálásban,
- a kitálalt étel mennyiségének megítélésében,
- az adott hőmérsékleti viszonyoknak megfelelő ruházat kiválasztásában.
- öltözködésben képes megválasztania helyes sorrendet is,

Megfelelően használja:
- az evőeszközöket (kés, villa, kanál ), a játék- és egyéb eszközöket,
- az óvoda és az épület egyéb helyiségeit,
- a környezet tisztántartására szolgáló eszközöket ( lábtörlő, takarító- eszközök).

Tud:
- cipőt fűzni és kötni, ruhát gombolni,
- teríteni,
- hajtogatni (szalvéta, takaró, ruházat),
- ajtót nyitni, csukni, csendben közlekedni,

- természetes testtartással asztal mellett ülni.

Ismeri:
- a kulturált étkezés szokásait (csukott szájjal rág, ügyel az asztal rendjére, tisztaságára), - a
zsebkendőhasználat módját,
- a ruházatának tisztántartási lehetőségeit,
- a rendetlenség megszüntetésének módjait.

Segít:
- a környezet tisztántartásában, a rend megőrzésére irányuló tevékenységekben,
- a kisebbeknek a különböző önellátásra irányuló tevékenységekben.

III.A nevelés időkeretei

Tevékenységek és időtartamok a napirendben

3 + 4 ÉVESEK
TEVEKÉNYSÉGEK

Nevelési
évben

4+ 5 ÉVESEK
Nevelési

Nyáron

Játék, egyéb szabadon választott tevékenység*

4 óra

4 óra
45 perc
45 perc

Előkészületek az étkezéshez, étkezés

2 óra

Öltözködés, egyéb testápolási teendők

45 perc

30 perc

Pihenés /alvás/

2 óra

2 óra

30 perc 30 perc
*A nyitvatartásból adódó többletidőt a játékra kell fordítani
Tevékenységek hetente

5 + 6+7 ÉVESEK

évben

Nevelési
Nyáron évben

5 óra

6 óra

30 perc

Nyáron

45 perc

5 óra
30 perc
1 óra

6 óra
45 perc
1 óra

15 perc

1 óra

1 óra

1 óra

2 óra

2 óra

1 óra

1 óra

30 perc

30 perc

Játékba ágyazott
komplex
tevékenységek
Tevékenységek

Külső világ tevékeny
megismerése
Művészeti nevelés

3 - 7 ÉVESEK
Környezeti nevelés
Matematikai nevelés
Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
Verselés - mesélés
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Kötött tevékenység

Testi nevelés

Mozgás

A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a heti-rend
biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető, differenciált tevékenységek,
valamint a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5–35 perces) csoportos
foglalkozások tervezésével, szervezésével valósulnak meg.

A tevékenységek szervezése a nevelési év folyamán

3- 7 évesek

Szeptember 01 – június 30-ig

IV. Gyermekvédelmi tevékenység

4.1. A gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia, bizt osítva
minden gyerek számára az egyenlő hozzáférést.
Minden pedagógus és óvodai dolgozó kötelessége a rábízott gyermekek védelme, pedagógiai eszközökkel
való segítése! (1997. évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról )

Veszélyeztetett gyermek az, aki családjában vagy környezetében olyan ártalmaknak van kitéve, ami testi,
szellemi, erkölcsi fejlődését károsan befolyásolja.

Látens veszélyeztetettségről akkor beszélünk, ha a veszélyeztető körülmények fennállnak, de a gyermek még
nem károsodik.

Valódi veszélyeztetés esetében egy tartós veszélyhelyzet alakul ki és bekövetkezik a károsodás.

Hátrányos helyzetű az a gyermek, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett,
illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak. E csoporton belül halmozottan hátrányos
helyzetű az a gyermek, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője óvodás gyermek esetén a gyermek három
éves korában, tanuló esetén a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik
évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján járó
ellátásokon felül további kedvezmények, támogatások, segítő pályázatok igénybe vételére válnak jogosulttá.

Az óvodai gyermekvédelmi munka célja:
•

a gyermekek jogainak érvényesítése és tiszteletben tartása óvodán belül és kívül,

•
•
•

a különleges bánásmódot igénylő gyermekek jussanak el fejlődő képességük optimális fokához, és
ehhez lehetőleg minden segítséget kapjanak meg.
hogy legyen természetes gyermekeink, a felnőtt dolgozók és a szülők körében a másság elfogadása.
a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek az érvényesítése és az érvényesülés ellenőrzése.

A célok eléréséhez feladataink:
•

•

•

Megelőzés (prevenció)
o a gyermek és szülői jogok megismertetése és érvényesítése,
o rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel,
o együttműködés a gyermekvédelemben partner társszervekkel, a gyermekvédelmi jelzőrendszer
tagjaival,
o a családot, gyermeket megillető kedvezményekhez való hozzájutás elősegítése.
Feltárás
o a veszélyeztetettség, hátrányos helyzet tüneteinek felismerése, dokumentálása,
o tünetek okainak megkeresése,
o a gyermekek veszélyezettségeinek és hátrányos helyzetének megkülönböztetése.
Megszüntetés
o felzárkóztatás megszervezése,
o induló hátrányok csökkentése (egészségvédő, mentálhigiénés),
o szülők segítése a szülői szerep eredményesebb betöltéséhez,
o a gyermekek szociális helyzetének lehetőség szerinti javítása,
o segítő szakemberek igénybe vétele a problémák típusának megfelelően,
o konkrét esetekben együttműködés a segítőkkel, a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival.

Intézményünkben a gyermekvédelmi és a kapcsolattartási munkát évente tervezzük. Kapcsolatot tartunk a
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Népjóléti Iroda, Nevelési Tanácsadó munkatársaival.

V. Az óvoda személyi feltételei

Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. Az óvodában a nevelőmunka
kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermekek számára.
Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Az óvodapedagógus elfogadó,
segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek számára.
Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak
összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez.

AZ ÓVODA DOLGOZÓI
Óvodavezető

Státusz
1 fő

Jelenlegi állapot
1

Felsőfokú végzettségű főállású óvónők száma:
Középfokú végzettségű főállású óvodapedagógus

3 fő
-

Pedagógus összesen

4 fő

Pedagógiai asszisztens

-

Pedagógiai munkát segítő főállású szakképzett dajkák:

2
1

4 2fő

2 fő
2

VI. Az óvoda tárgyi feltétele
Az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezését úgy alakítottuk ki, hogy az szolgálja a gyermekek biztonságát,
kényelmét, megfeleljen változó testméretének, biztosítsa egészségük megőrzését, fejlődését.
- A tárgyi felszereléseket - melyeket a gyermekek használnak - számukra hozzáférhető helyen és
biztonságukra ügyelve helyezzük el.
- Intézményünk lehetőséget teremt a szülők fogadására rendezvényeinken.

Német Óvoda tárgyi feltételei és fejlesztési terve

Csoportok száma: 2
Az épületben ideális méretű korszerű csoportszobák
Fejlesztés: padlóburkolat folyamatos korszerüsítése

Kert:
Természetes anyagú sportmászókák, ütéscsillapítás a mászóka alá, füves –dombos- fás terület
csoportonként
A játékeszközök folyamatos cseréje, korszerűsítése rendszeres szabványossági felülvizsgálat
alapján,
Épület: Korszerű világítás, ideális gyermeköltözők, és kiszolgáló helyiségek
( Könyvtár-nevelői szoba)
Tornaterem: az iskolában kap helyet az óvoda
Fejlesztés: változatos kézi-szerek minden gyermeknek
Konyha:
Melegítő konyha –korszerű felszereléssel a HACCP előírásainak megfelelően,
Fejlesztés : folyamatos csere, korszerüsítés
Műszaki eszközök: , projektor, laptop, gyermek számítógép, Ipad, GoPro kamera
A meglévő eszközök folyamatos cseréje a kor követelményeinek figyelembevételével.
Fejlesztés: Scannar, fénymásoló
Felszerelések, eszközök:
Bútor: a gyermekek méreteihez igazodó székek és asztalok,

Egészségügyi: fiúknak és lányoknak külön WC, minden csoportnak külön mosdó és öltöző, folyékony
szappan és névvel ellátott saját törölköző
Pihenés: korszerű gyermekfektető matrac minden gyermeknek csoportonként
Fejlesztés: Az eszközök folyamatos ütemezett cseréje
Fejlesztő eszközök:
Fejlesztő játékok: a változatos , sokszínű gazdag játékkészlet minőségi cseréje természetes anyagú,
tartós játékokra, valamint a legújabbak beszerzése
Játékeszközök: folyamatos kiegészítése, bővítése
Könyvtár:
Gyermekkönyvek: a gazdag választék minőségi cseréje és kiegészítése
Szakkönyv: Csoportszinten szeretnénk biztosítani

Egyéb könyvek:
Az általános műveltséghez tartózó szakkönyvek óvodai bővítése, változatos szakmai folyóiratok
biztosítása az óvónők felkészüléséhez

VII. Német Óvoda dokumentumai

•
•
•

Alapító Okirat
Szervezeti és Működési Szabályzata
Német Pedagógiai Program + magyar törvényi előírások szerinti kiegészítése

Törvényi szabályozás

A pedagógiai program jogszabályi háttere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
2012. évi CXXIV. tv. a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
A kormány 363/2012. (XII.17.) kormányrendelete Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról
32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a
sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
1997. évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról
Az óvoda hatályos Alapító Okirata
a fenntartó által hozott rendeletek
nevelőtestület határozatok

