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Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 88/17. és 27/18. szám –  
másik törvény) 67. szakaszának 1. bekezdése alapján az Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Miniszter 

meghozza az alábbi

SZABÁLYZATOT AZ ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS ÉS 
OKTATÁS PROGRAMALAPJAIRÓL
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1. szakasz
Jelen szabályzat meghatározza Az iskoláskor előtti nevelés 
és oktatás programjának alapjait, bevezetésének és alkal-
mazásának módját az iskoláskor előtti köz- és magánintéz-
ményekben, illetve általános iskolákban, melyek iskoláskor 
előtti programot valósítanak meg.

Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás programjának alapjait 
(a továbbiakban: Programalapok) a jelen szabályzat mellék-
leteként nyomtatják ki, és azok ennek szerves részét képezik.

2. szakasz
A Programalapok alapját képezik: a nevelési-oktatási prog-
ramok kidolgozásának és fejlesztésének intézményi szin-
ten (iskoláskor előtti program), illetve egy óvodai csoport 
szintjén; különféle programok és formák kidolgozásának 
az iskoláskor előtti nevelésben és oktatásban; az iskoláskor 
előtti nevelés és oktatás minőségének ellenőrzésére és érté-
kelésére vonatkozó kritériumok kidolgozásának, valamint az 
iskoláskor előtti intézmény és egyáltalán annak tevékenysé-
ge előmozdításának és fejlesztésének, a törvénnyel és a jelen 
szabályzattal összhangban.

3. szakasz
Jelen szabályzat a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye – 
Oktatási Közlönyben való közzétételétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba, alkalmazása pedig:

1) 2019. szeptember 1-jétől kezdődik az alábbi önkormány-
zatok intézményeiben: Újvidék Város, Čačak Város, 
Loznica Város, Pirot Város, Mitrovica Város, Smederevo 
Város, Zimony Városi Község, Vračar Városi Község, Kar-
lóca Község, Aranđelovac Község és Aleksinac Község;

2) 2020. szeptember 1-jétől kezdődik az alábbi önkormány-
zatok intézményeiben: Zombor Város, Nagykikinda 
Város, Szabadka Város, Versec Város, Požarevac Város, 
Kruševac Város, Novi Pazar Város, Užice Város, Vranje 
Város, Zaječar  Város, Leskovac Város, Šabac Város, 
Jagodina Város, Čukarica Városi Község, Mladenovac 
Városi Község, Rakovica Városi Község, Stari Grad Városi 
Község, Kosjerić Község, Čajetina Község, Bogatić Köz-
ség, Paraćin Község és Vlasotince Község;

3) 2021. szeptember 1-jétől kezdődik az alábbi önkormány-
zatok intézményeiben: Niš Város, Pancsova Város, Nagy-
becskerek Város, Kraljevo Város, Kragujevac Város, Bor 
Város, Prokuplje Város, Barajevo Városi Község, Voždovac 
Városi Község, Zvezdara Városi Község, Lazarevac Városi 
Község, Újbelgrád Városi Község, Palilula Városi Köz-

ség, Žagubica Község, Kladovo Község, Negotin Község, 
Kúla Község, Kevevára Község, Fehértemplom Község, 
Alibunár Község, Palánka Község, Verbász Község, Teme-
rin Község, Ópázova Község, Ada Község, Magyarkani-
zsa Község, Zenta Község, Óbecse Község, Ruma Község, 
Pecsince Község, Šid Község, Arilje Község, Požega Köz-
ség, Nova Varoš Község, Priboj Község, Prijepolje Község, 
Sjenica Község, Ljig Község, Gornji Milanovac Község, 
Vrnjačka Banja Község, Rekovac Község, Knić Község, 
Blace Község, Kuršumlija Község;

4) 2021. szeptember 1-jétől kezdődik az alábbi önkormány-
zatok intézményeiben: Valjevo Város, Obrenovac Vá-
rosi Község, Savski Venac Városi Község, Sopot Városi 
Község, Surčin Városi Község, Grocka Városi Község, 
Veliko Gradište Község, Golubac Község, Malo Crniće 
Község, Žabari Község, Kučevo Község, Majdanpek 
Község, Petrovac na Mlavi Község, Velika Plana Község, 
Smederevska Palanka Község, Apatin Község, Hódság 
Község, Bács Község, Ópáva Község, Antalfalva Község, 
Zichyfalva Község, Szécsány Község, Begaszentgyörgy 
Község, Magyarcsernye Község, Petrőc Község, Belcsény 
Község, Zsablya Község, Kishegyes Község, Szenttamás 
Község, Topolya Község, Inđija Község, Ürög Község, 
Törökkanizsa Község, Csóka Község, Törökbecse Köz-
ség, Titel Község, Bajina Bašta Község, Ljubovija Köz-
ség, Mali Zvornik Község, Lajkovac Község, Ub Köz-
ség, Mionica Község, Osečina Község, Krupanj Község, 
Koceljeva Község, Vladimirci Község, Ivanjica Község, 
Lučani Község, Despotovac Község, Ćuprija Község, 
Svilajnac Község, Aleksandrovac Község, Brus Község, 
Varvarin Község, Ćićevac Község, Trstenik Község, Raška 
Község, Tutin Község, Batočina Község, Lapovo Község, 
Rača Község, Topola Község, Boljevac Község, Knjaževac 
Község, Sokobanja Község, Ražanj Község, Lebane Köz-
ség, Medveđa Község, Bojnik Község, Žitorađa Község, 
Doljevac Község, Merošina Község, Gadžin Han Község, 
Bela Palanka Község, Svrljig Község, Bujanovac Község, 
Trgovište Község, Preševo Község, Bosilegrad Község, 
Surdulica Község,  Vladičin Han Község, Babušnica Köz-
ség, Dimitrovgrad Község, Crna Trava Község és a Kosovo 
és Metohija Autonóm Tartomány területén levő önkor-
mányzatok.

Iratszám: 110-00-612/2018-04.
Belgrád, 2018. augusztus 30-án

Mladen Šarčević
miniszter
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Bevezetés

Csak egy olyan életidőszak létezik, amelyben oly sok a nyitott lehetőség, és az ember rengeteg energiával, kitartással és lelkese-
déssel sajátíthatja el és fejlesztheti azokat az összetett kapacitásokat, amelyektől a jövőbeli lehetőségei függnek. Ez az időszak az 
iskoláskor előtti kor.1 Emiatt az iskoláskor előtti éveket a felrepülés éveiként tartjuk számon, s ebből ered a program elnevezése 
is. Hogy mekkora és milyen lesz ez a felrepülés, tőlünk, az iskoláskor előtti nevelésben és oktatásban részt vevő dolgozóktól függ.

Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás programjának alapja (a továbbiakban: Programalapok) az a dokumentum, amely megha-
tározza az iskoláskor előtti gyermekek nevelésének és oktatásának koncepcióját. A következőket foglalja magába:

•	 az iskoláskor előtti nevelés és oktatás programja kidolgozását és fejlesztését egy-egy iskoláskor előtti intézményben;
•	 a valós program kidolgozását egy-egy óvodai csoportban;
•	 az iskoláskor előtti nevelési és oktatási program és formák fejlesztését;
•	 az iskoláskor előtti nevelés és oktatás minősége követésére és értékelésére vonatkozó kritériumok kidolgozását;
•	 az iskoláskor előtti intézmény és teljes tevékenységének előmozdítását és fejlesztését;
•	 az iskoláskor előtti és az iskolai nevelés és oktatás folyamatosságának megteremtését;
•	 a Programalapok koncepcióját operacionalizáló és konkretizáló kísérőanyagok kidolgozását.

A Programalapok koncepciója az alábbiakra épült:

•	 az aktuális stratégiai dokumentumokra és jogszabályokra az oktatás és nevelés terén Szerbiában;
•	 az időszerű elméleti felvetésekre a gyermekkorral, a tanulással és a gyermekek korai fejlődésével kapcsolatban;
•	 az idevágó nemzetközi dokumentumokra: az 1989. évi Gyermekjogi egyezményre; Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága 2005. 

évi, 7. számú átfogó kommentárja a gyermekek jogainak megvalósításáról a korai gyermekkorban; az UNESCO 21. századi 
oktatás című dokumentuma2; Az Európai Unió Bizottsága 2006. évi Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcs-
kompetenciák című dokumentuma3; Az Európai Unió Bizottsága 2014. évi, Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás minőségi 
keretének alapelvei című dokumentuma4; Az Európai Unió Bizottsága 2011. évi Kompetenciák az iskoláskor előtti nevelésben 
és oktatásban című dokumentuma5;

•	 a Szerbiai iskoláskor előtti oktatás és nevelés programjának hagyományos alapjaira, mely a humanista értékekben, az ápo-
láshoz, neveléshez és oktatáshoz való integrált hozzáállásban, a gyermekek korosztályi sajátosságainak figyelembevételén 
és a játéknak a gyermek tanulásában és fejlődésében játszott vezető szerepében leli alapjait;

•	 a Szerbiai iskoláskor előtti oktatás és nevelés pozitív tapasztalataira, melyeket olyan különféle projektek által szereztek, 
melyek az oktatáspolitika valamennyi alanyával, kutatóintézetekkel, a civil szektorral, az UNICEF-fel és egyéb nemzet-
közi szervezetekkel és alapítványokkal együttműködve valósultak meg (Egy nyitott program kidolgozása óvodai szinten; 
IMPRESS – A Szerbiai iskoláskor előtti nevelés és oktatás fejlesztése; Óvodák határok nélkül; Óvodák határok nélkül 2; 
Kaleidoszkóp – az iskoláskor előtti nevelési program diverzifikációja);

•	 korszerű programelméletekre, a program alapjainak nemzetek közötti elemzésére6 és sikeres gyakorlati példák alkalmazá-
sára, világszerte kiváló minőségű iskoláskor előtti nevelési és oktatási programok alapján.7

1  Az iskoláskor előtti kor alatt a gyermekeknek a születéstől az iskolába való indulásig tartó életkorát kell érteni.
2  Delors, J. et al. (1996). Learning: The Treasure Within. Paris: UNESCO.
3  Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December for lifelong learning (2006/962/ EC).
4  Key principles of a Quality Framework for Early Childhood Education and Care, EU Comission, 2014.
5  CoRe: Competence Requirements in Early Childhood Education and Care, EU Comission, 2011.
6  Krnjaja, Ž., Pavlović Breneselović, D. (2013). Gde stanuje kvalitet – Politika građenja kvaliteta u predškolskom vaspitanju. Knjiga 1, Beograd: 

Institut za pedagogiju i andragogiju.
7  Aistear, (2009). The early childhood curriculum framework, NCCA; Te Whariki, (2016). Early Childhood Curriculum, Ministry of Education 

New Zealand; Nacionalni kurikulum za rani predškolski odgoj i obrazovanje (2014). Hrvatska; National curriculum guidelines on early 
childhood education and care in Finland (2003).
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A Programalapok koncepciója megerősíti:

•	 hogy az iskoláskor előtti korú gyermekek képesek aktívan részt venni a tanulási folyamatokban, így lendítve saját fejlődé-
sükön, a játék jelentősége ebben a korban vitathatatlan, a gyerekek és a felnőttek közös részvétele meghatározó a tanulás és 
a fejlődés folyamatában;

•	 hogy az óvodapedagógus hivatása egyedülálló minden más foglalkozással szemben, lényegét tekintve erkölcsi és reflexív, 
összetett, egyéni kompetenciákon alapszik;

•	 hogy a szakmunkatársak szakmai szerepe egyedülálló a reflexív gyakorlat kialakításában és a minőségi reális program fej-
lesztésében az óvoda kultúrájának és szerkezeti felépítésének megváltoztatása által;

•	 hogy fontos a közösséggel és a családdal való kapcsolatteremtés, ennek jelentősége hangsúlyos az iskoláskor előtti nevelés 
és oktatás gyakorlatában.
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A Programalapok azoknak szólnak, akik közvetlenül vagy közvetve bekapcsolódnak az iskoláskor előtti nevelési és oktatási 
tevékenységbe ‒ az iskoláskor előtti intézmények alkalmazottainak (az egészségügyi nővérek-nevelők, az óvodapedagógusok8, 
a szakmunkatársak és munkatársak, továbbá az egyéb alkalmazottak számára), a családnak, a helyi környezetnek, a szakmai és 
akadémiai közösségeknek, továbbá minden állami és civil szervezetnek, intézménynek és testületnek, amely az oktatáshoz, az 
egészségügyi és társadalmi védelemhez és a művelődéshez kapcsolódik.

A Programalapoknak elsősorban a gyakorlatban tevékenykedőket9 kell szolgálniuk mint kiindulópont és irányelv a gyakor-
lat megértéséhez és felülvizsgálásához a saját elmélkedésük, valamint a kollégákkal, családokkal és gyermekekkel folytatott 
dialógus által.

A Programalapokra alapozni saját gyakorlatunkat nem csupán annyit jelent, mint a dokumentumot egyszer átolvas-
ni, hanem egy állandó és ciklikus olvasási folyamatot, a saját kiindulópontok és meggyőződések felülvizsgálatát és a 
saját gyakorlat módosítását. Ez egy olyan út, amellyel egyidejűleg elmélyítjük az alapok fogalmának megértését, és 
ezen koncepció alapján dolgozunk ki egy programot.

A dokumentum szerkezete a program és a tanulás természetének, valamint a gyermekek fejlődése természetének megértésével 
összhangban két részre oszlik: A Programalapok koncepciója és A Programalapoktól a valós programig című részekre (1. ábra).

1. ábra:
Az alapokat tartalmazó dokumentum szerkezete
VALÓS PROGRAM

az intézmény kultúrája és szerkezete

tér

KAPCSOLATOK

JÓLÉT

TEVÉKENYKEDÉS

közösség

korosztály

felnőttek

család

CÉL

nevelői stratégiák

elméleti értékposztulátumok

8  Az óvodapedagógus kifejezés alatt a továbbiakban minden olyan személyt értünk, aki óvodai csoportban, közvetlenül gyermekekkel dolgozik    
   (nevelők, egészségügyi nővérek-nevelők).
9  A gyakorlatban tevékenykedők kifejezés mindazokat jelöli, akik közvetlenül a nevelői-oktatói gyakorlatban dolgoznak (óvodapedagógusok,  
   szakmunkatársak és munkatársak, továbbá az iskoláskor előtti gyakorlat többi alkalmazottja). A szerb nyelv hímnemében használt főnevek    
   és egy-egy szakmát jelölő egyéb szavak a férfiakra és a nőkre egyaránt vonatkoznak.
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A dokumentumszöveg strukturálásának módja a fejezet tartalmának rövid leírásával

ELSŐ RÉSZ:
A Programalapok koncepciója

A dokumentum első része két 
fejezeten keresztül írja le a Prog- 
ramalapok koncepciójának kiin-
dulópontjait:

1.
A Programalapok kiindulópontjai: 
elméleti értékposztulátumok

Azokat az elméleti értékposz-
tulátumokat fejti ki, amelyekre a 
koncepció épül. Ezek a témák: ho-
gyan látjuk az iskoláskor előtti korú 
gyermeket, milyen óvodai gyakor-
latot szeretnénk, és milyen iskolás-
kor előtti nevelésben és oktatásban 
hiszünk. Minden téma keretén belül 
a szöveg két oszlopra oszlik. 
A bal oldali oszlopban a témák alap-
vető elméleti kiindulópontjait, a jobb 
oldali oszlopban a gyermek, az óvo-
da, valamint a nevelés és az oktatás 
bal oszlopban megadott elméleti 
kiindulópontokból eredő nézeteit 
tüntetjük fel.

2.
A Programalapok céljai

Az elméleti posztulátumok-
ból erednek a Programalapok 
általános céljai és a gyer-
mekközpontú iskoláskor 
előtti nevelés és oktatás cél-
jai. A gyermekre összponto-
sító célok a jólétet támogató 
hosszú távú célok és a valós 
program szintjén konkreti-
zált célok.

MÁSODIK RÉSZ:
A Programalapoktól a valós 
programig

A második rész három fejezeten 
át fejti ki és fejleszti tovább az első 
részben megadott Programalapok 
fogalmi alapjait, a valós nevelői-
oktatói gyakorlat kontextusában:

1.
A gyermek jólétének támoga-
tása a kapcsolatokon és tevé-
kenységeken keresztül

Ez a fejezet azt a tételt dolgoz-
za ki, mely szerint a gyermek 
számára a program az általa 
kiépített kapcsolatokban és a 
tevékenységi formákban (já-
ték, gyakorlati élethelyzetek és 
tervezett tanulási helyzetek) 
nyilvánul meg.
A kapcsolatok és cselekvések 
mindegyik aspektusához adot-
tak a meghatározások, azok 
fontossága és az óvodapeda-
gógus által nyújtott támogatás 
módjai.

2.
Az iskoláskor előtti intézmény – 
a valós program kontextusa

Konkretizálásra kerülnek az is-
koláskor előtti intézmény kon-
textusának azon kulcsfontosságú 
dimenziói, melyek a közvetlen 
nevelői-oktatói programot ala-
kítják (valós program): az intéz-
mény (azaz óvoda) kultúrája és 
szerkezete és az óvodai gyakorlat 
résztvevői (a kortársak, a család, 
a közösség és az óvodapedagó-
gusok).

3.
Programfejlesztési 
stratégiák

Az előző fejezetekben 
vázoltak alapján integrá-
lódnak a reális program 
kidolgozásának elvei és 
konkretizálódnak azok a 
stratégiák, amelyeket az 
óvodapedagósus használ a 
program kidolgozása so-
rán: a tervezés; a program 
közös fejlesztése; a követés, 
értékelés és dokumentálás.
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1. A Programalapok kiindulópontjai: 

elméleti értékposztulátumok

A Programalapokkal meghatározzák az iskoláskor előtti nevelés és oktatás koncepcióját, mely felöleli a gyermeknek és tanulásá-
nak, fejlődésének megértését, a gyakorlat és az iskoláskor előtti nevelői-oktatói program természetének megértését, továbbá az 
iskoláskor előtti korosztály nevelése és az oktatása szerepének és természetének a megértését. Ezek a nézetek képviselik a Prog-
ramalapok elméleti értékposztulátumait, mivel integrálják az elméleti ismereteket és az értékhatározatokat. Ezekkel szemléltet-
hető, hogy mi tekinthető fontosnak és értékesnek, valamint mire törekszünk az iskoláskor előtti nevelés és oktatás programjával. 
Annak érdekében, hogy a gyermekekkel folytatott nevelési-oktatási munka programja a koncepción alapulhasson, szükséges, 
hogy az óvodapedagógus ezeket az elméleti értékposztulátumokat a kölcsönös megértés megteremtésével és saját tudásának 
felülvizsgálásával alapozza meg mint személyesen jelentőseket és mint a saját gyakorlatával szorosan összefüggőeket.10

10  Az elméleti értékposztulátumok a tudáson, tapasztalatokon, meggyőződéseken és értékeken alapulnak, és értelmező keretet képeznek, amely 
formálja az oktatók cselekedeteit. Ez egy szűrő, amelyen keresztül a nevelő döntéseket hoz, kapcsolatokat épít és cselekszik.
11 Anning, A., Cullen, J., Fleer, M. (2004). Early Childhood Education, Society & Culture.  London: Sage Publication; Dahlberg, G., Moss, P., 
Pence, A. (2007). Beyond Quality in Early Childhood Education and care, New York: Routledge; James, A. & A. Prout (Ed.) Constructing & 
Reconstructing Childhood (227–247). 2nd Edition. London: Taylor & Francis e-Library.
12 Fleer (2009). Cultural-Historical Perspective on Play: Play as a Leading Activity Across Cultural Communities. In Pramling-Samuelsson, I., 
Fleer, M. A. (Eds). Play & Learning in Early Childhood Settings (1–19). London: Springer.
13  Marjanović, A. (1987). Válogatott művek. Predškolsko dete, 1–4.

ELMÉLETEK A GYERMEKKORRÓL ÉS 
A GYERMEKEKRŐL

A Programalapok alapjai a szociokulturális elméletnek, a 
gyermekkor szociológiájának és a posztstrukturalizmusnak 
az alapgondolataira épülnek. Ezekben közös a gyermek-
kornak mint önmagában értékesként és látható társadalmi 
kategóriaként való tekintése. Ezzel a gyermek megértésében 
a hangsúly az egyéni fejlődés kérdéséről a gyermekkorra 
mint szociokulturális konstrukcióra és a gyermeknek mint 
az adott kontextus társadalmi szereplőjének a helyzetére 
vándorol; a gyermeket lehetőségeiben gazdagnak tekintik, 
mint hatóanyag kompetens résztvevő a saját tanulásában 
és életében; kihangsúlyozzák a proaktivizmust és a gyer-
mekek részvételének jelentőségét; kihangsúlyozzák a gyer-
mekek és felnőttek gyakorlati közösségének kialakításában 
való együttműködést, amely kölcsönhatások révén az összes 
résztvevő átalakul. 11

A játék a gyermek domináns gyakorlata, amelyen keresztül 
kapcsolatokat épít, és amelyen keresztül történik a kultú-
ra befogadása és átalakítása.12 A játék „a valóság szerzői 
újraszerkesztése” és a tapasztalatok elképzelésének csele-
kedete.13 Ez a legmélyebb emberi vonás – a rugalmasság 

A GYERMEK ÁTTEKINTÉSE

A gyermek egyedülálló és teljes lény. Minden gyermek 
egy személyiség, saját egyedi képességekkel, egyenlő joggal 
egyediségének elismeréséhez és tiszteletben tartásához. A 
gyermek egész lényével reagál, intellektuális, érzelmi, szen-
zomotoros, társadalmi és beszédfejlődése kölcsönösen fel-
tételhez kötött és összefonódik.
A gyermek kompetens és potenciálban gazdag. Nem-
csak szükségek által vezényelt lény, hanem potenciállal és 
fejlesztési kapacitásokkal rendelkezik, amelyek saját tanu-
lásának és fejlődésének kompetens résztvevőjévé teszik őt. 
A gyermek készségeivel nem önállóan rendelkezik, sem 
pedig elért állapot ez, hanem a gyermek készségei a fel-
nőttekkel és a kortársakkal fenntartott kapcsolatok révén 
alakulnak ki, és e kapcsolatok minőségétől függ, hogy ezek 
mennyire hatnak rá ösztönzően és támogatóan. Ahhoz, 
hogy egy gyermek elérje teljes potenciálját, megfelelő ellá-
tással és támogató környezettel, kapcsolatokkal kell rendel-
keznie, továbbá meg kell őt védeni minden elhanyagolástól 
és zaklatástól.
A gyermek aktív résztvevője kortársai és a felnőttek 
közösségének. A gyermek társas lény, természetéből fa-



18

képességének – korai kifejezése14, azaz az emberi lény leg-
fontosabb kreatív potenciálja megnyilvánulásának formája. 
Ez az emberi lényre jellemző képesség döntő jelentőségű az 
állandó alkalmazkodás és átalakulás folyamatában.

Ezeket az elméleti kiindulópontokat az agyi fejlődés kor-
szerű kutatásai támasztják alá, amelyek azt mutatják, hogy 
a korai gyermekkori tapasztalatok döntően befolyásolják 
az agy felépítését, és ezáltal a jövőbeni felnőttkori lehetősé-
gek típusát és mértékét; hogy a korai gyermekkor érzékeny 
fejlődési időszak, amelyben a tapasztalatokhoz mérten op-
timális lehetőségek vannak valami megtanulására; hogy a 
társadalmi interakciók kulcsszerepet játszanak a gyermekek 
fejlődésében, mivel befolyásolják az agy „hálózatának” kiala-
kulását, és hogy a gyermeket születése biológiailag a társa-
dalmi kapcsolatokra irányítja; hogy az agy mintákat keres és 
készít, és hogy a tanulás a kapcsolatok és minták észlelésén 
alapul; hogy a plaszticitás az agy kulcsfontosságú jellemző-
je, és a külső tapasztalatoktól és igényektől függően egyes 
idegi kapcsolatok megerősödnek, míg mások gyengülnek 
és elvesznek, ami a gyermek nagy tanulási képességéhez és 
ugyanakkor a gyermek sebezhetőségéhez vezet.15

ELMÉLETEK A PROGRAMRÓL ÉS A 
GYAKORLATRÓL

A modern szociokulturális elméletre és a posztstruktura-
lizmusra épülő tantervi elméletek alapvető feltételezései 
a következők: a program nem egy kész modell, amelyet 
közvetlenül a gyakorlatban valósítanak meg, hanem egy 
rugalmas keret, amely meghatározza az alapértékeket és 
alapelveket, amelyeket a sajátos környezethez idomítanak 
kísérletezés és innováció révén; hogy a program egy javas-

kadóan igényli a kortársaival és a felnőttekkel kialakított 
kapcsolatokat. A gyermek aktív résztvevője a családban, az 
óvodában és a saját közösségében létező társadalmi kap-
csolatoknak és folyamatoknak, részvételével pedig hozzá-
járul e közösség alakításához.
A gyermek elkötelezett a tanulás iránt. A gyermek egy 
veleszületett motivációval rendelkezik a tanulás és a tudás-
szerzés iránt. Születésétől fogva igyekszik megérteni a körü-
lötte lévő világot és elsajátítani annak fortélyait. A tanulás a 
tudás felépítésének (közös építésének) folyamata а társakkal 
és а felnőttekkel, olyan helyzetekben, amelyeknek személyes 
jelentése és jelentősége van a gyermek számára. A gyermek 
integráltan tanul: testi, érzelmi, társadalmi, nyelvi, érzéki, 
kognitív tanulása összekapcsolódik és egyszerre történik.
A gyermek kreatív. A gyermek kreatív potenciállal rendel-
kezik, sokféleképpen ki tudja fejezni magát és a világképét, 
valamint tapasztalatainak különböző dimenzióit kreatív 
módon összekapcsolja, ötleteit és tapasztalatait átdolgoz-
za. A gyermek az érzelmek, ötletek, gondolatok, értékek és 
hitek kifejezésére, megértésére és cseréjére különféle, kife-
jezetten értékes kifejezési módszereket használ, amelyek 
egyformán értékesek.
A gyermek játszó lény. A játék a gyermek veleszületett 
kapcsolata a világgal, mely által megéli, kibővíti és feldol-
gozza a tapasztalatokat, alakítja magát és a világot, isme-
reteket épít magáról és a világról, fejlesztve a nyitottság, a 
rugalmasság és a kreativitás potenciálját, mint minden ta-
nulás és fejlődés alapját. A gyermek olyan szituációkból és 
tevékenységekből tanul, amelyek játékos mintán alapulnak: 
önkéntességen, kezdeményezésen, dinamizmuson, tárgya-
lásokon, elkötelezettségen, nyitottságon, átértékelésen.

AZ ÓVODA GYAKORLATÁNAK  
ÁTTEKINTÉSE

Az óvoda mint az oktatási-nevelési program megvaló-
sulásának tere a Programalapok és a nevelői-oktatói tevé-
kenység közvetlen programjának (a valós programnak) a 
megkülönböztetésén és megértésén alapul. A Programala-
pok mint dokumentum által meghatározzák azt a koncep-
ciót, amelyen a reális programnak alapulnia kell, és opera-
tívvá teszik a koncepció alkalmazási folyamatát.

14 Ibid.
15 National Scientific Council on The Developing Child, 2004.; Shonkoff, J. P., Philips, D. A. (Eds) (2000). From Neurons to Neighborhoods: The 
science of early childhood development. Washington DC: National Academy Press.
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16 Bennett, J. (2008). Benchmarks for Early Childhood Services in OECD Countries. Innocenti Working Paper 2008-02. Florence: UNICEF 
Innocenti Research Centre; McKernan, J. (2008). Curriculum and Imagination. London: Routledge.
17 Az óvoda kifejezés alatt minden olyan adminisztratív-térbeli-időbeli szervezeti formát értünk, amelyben megvalósul az óvodai nevelési és 
oktatási program.
18 Rogoff, B., Goodman Turkanis, C., Bartlett, L. (Eds) (2001). Learning Together – Children and Adults in the School Community. Oxford: 
Oxford University Press.
19 Marjanović, A. (1987). Válogatott művek. Predškolsko dete, 1–4: 52.
20 MacNaughton, G. (2005). Doing Foucault in Early Childhood Studies. Applying poststructural ideas. London & New York: Routledge; Moss,
P. (2007). Bringing Politics into the Nursery: Early Childhood Educatio nas democratic practice. London: Institute of Education University of
London.

lat, melynek célja, hogy azt a gyakorlatban felülvizsgálják 
és továbbfejlesszék; hogy a tanterv kidolgozása olyan társa-
dalmi gyakorlat, amely a közös részvételen, több perspektí-
ván és együttműködésen alapul.16 

A szociokulturális elmélet szerint a tanulás a gyakorlati 
közösségben való részvétel átalakításának folyamata. Kul-
turális eszközök és produktumok (például beszéd, szim-
bólumok, tárgyak, szokások stb.), továbbá különféle stra-
tégiák alkalmazásával a jelentésépítés során a gyerekek 
napi részvételük révén tanulnak abból a gyakorlati közös-
ségből, melybe bekapcsolódnak (család, óvoda, közvet-
len környezet). A program célja a gyermekek különböző 
helyzetekben és kapcsolatokban való részvétele, különféle 
lehetőségeinek kiaknázása.18

Az óvodáknak – mint a gyermekek és a felnőttek közössé-
gének – „közös tevékenységi köre, közös tanulási indokai 
és lehetőségei, közös problémái és elképzelései vannak, me-
lyeknek céljai a tudás és készségek szerzése”.19

Az iskoláskor előtti nevelés gyakorlatának mai elméleti 
szakemberei egy demokratikus, a technokratával szemben 
álló modellt fejlesztenek, mely szerint a nevelési-oktatási 
intézményre mint a közösség demokratikus gyakorlatának 
színterére tekintenek, melyben figyelembe veszik a közös-
ség, a család és a gyermek érdekeit. A demokratikus gya-
korlat modellje alatt azt kell érteni, hogy az nem elnyomó, 
hogy az egyenlőség és a különbségek tiszteletben tartásán 
alapszik, hogy támogató, reaktív, és az erő megosztására 
épül. A gyermeknevelés a gyermek lehetőségeinek kibő-
vítését jelenti, amivel társadalmi igazságosság és egyenlő-
ség keletkezik, valamint kritikusan felülvizsgálásra kerül a 
gyermek erejének kérdése a gyermek és felnőtt közötti vi-
szonyban, a felügyelet és igazságosság kérdése.20

A reális program az oktatási gyakorlat tényleges összefüg-
gésében jön létre és épül fel. Ez nem lehet előre megírt do-
kumentum, hanem az összes résztvevő közös részvételével 
épül fel, amelyet az óvodák, a családok és a helyi környeze-
tek kultúrája és a szélesebb társadalmi kontextus, valamint 
az oktatók tervezett és átgondolt cselekvései alakítanak a 
Programalapok koncepciója mentén.

Az óvoda17 mint a közös élet helye, melyben a gyerme-
kek tanulásához és fejlődéséhez a gyermekek és a felnőttek 
közös részvétele járul hozzá, mint olyan hiteles emberi és 
közösségi kapcsolatok, események és tevékenységek, me-
lyek számukra értelmesek. Az óvoda nevelési-oktatási gya-
korlata a gyermekek és a felnőttek közös tanulási folyamata 
által valósul meg, mely által ezek közösen szerkesztenek 
meg (konstruálnak) egy képet és fogalmat magukról és a 
világról, nem pedig egy  program megvalósítása által, mely 
előre megtervezett egységes aktivitásokból és izolált tan-
egységekből áll.

Az óvoda mint a demokratikus és inkluzív gyakor-
lat tere annyit jelent, hogy:

•	 figyelembe veszi minden gyermeknek az oktatásra 
való jogát egy inkluzív óvodai gyakorlat által, mely 
figyelembe veszi a nemi, kulturális, egészségügyi 
és minden egyéb különbséget, a diszkriminációval 
szembeni érzékenységet (nemi, kulturális, szociá-
lis, nemzeti, vagy egyéb alapon), és külön figyelmet 
szentel az érzékeny társadalmi csoportokból származó 
gyermekek bekapcsolására;

•	 figyelembe veszi minden gyermek jogát az aktív rész-
vételéhez a tanulásban azáltal, hogy ennek központjá-
ban a gyermek jóléte és potenciáljának fejlesztése áll 
aktív részvétele által az óvodai életben;

•	 partneri kapcsolat van a családdal, a szülők és a család 
elsődleges szerepének felismerése által a korai neve-
lésben;
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.21 Cochran-Smith, M. (2010). Toward a Theory of Teacher Education for Social Justice. In Hargreaves et al. (Ed) Second International
Handbook of Educational Change (445–468). London: Springer; Pešić, M. (2004). Pedagogija u akciji. Beograd: IPA.

Az oktatás gyakorlata természeténél fogva transzformatív 
és etikus. Ez egy összetett kapcsolatépítési rendszer, és 
mint olyan változó, előreláthatatlan és mindig kontextu-
álisan alakított.

Az óvodapedagógusi szakma egy viszonyi hivatás, mely di-
namikus és változó kontextusban valósul meg, s lényegénél 
fogva etikus szakma, mely értékektől vezérelt és kritikus 
átértékelésen és felelősségvállaláson alapszik.

Többperspektívájúként felfogottan, az oktatói-nevelői gya-
korlat a kölcsönös függőségi, elfogadási, társkonstrukciós 
és a résztvevők közötti közös értelmezési viszonyokra épül.

A nevelői-oktatói gyakorlat minőségi fejlődése állandó 
változásokat feltételez, melyeket lehetetlen kívülről bevin-
ni, ezért ezeket az intézmény kultúrájának változása által 
és a gyakorlók implicit pedagógiájának átgondolásával 
építik ki.21

A NEVELÉSI-OKTATÁSI ÉRTÉKEK ÉS 
AZ OKTATÁS FUNKCIÓJA

Az egyén minden potenciálja fejlesztésének és produktív 
egyéni és közösségi életre való felkészülésének támogatása 
által az oktatás célja lehetővé tenni az egyének önmegva-
lósulását és biztosítani az emberi műveltség folyamatossá-
gát, valamint a társadalmi előrehaladást. Mint társadalmi 
gyakorlat, ez mindig meghatározott társadalmi értékekért 
és eszmékért száll síkra, melyek egyben alapját is képezik. 
Ezek közül egyesek tartósak és állandó érvényűek, az em-
ber és társadalom humánus szemléletére épülnek, egyesek 
pedig az adott történelmi és társadalmi kontextus által fel-
elevenítettek. Idetartoznak az altruizmus és a tolerancia, a 

•	 kapcsolatokat ápol a helyi környezettel a gyermekek 
különféle módon történő részvétele által és a helyi kö-
zösség bekapcsolása által az óvodai gyakorlatban;

•	 biztosítja a gyermekek mint polgárok jogainak meg-
valósítását a gyermekek teljes körű részvétele által a 
közösség társadalmi és művelődési életében.

Az óvoda mint a reflexív gyakorlat tere annyit  
jelent, hogy:

•	 kölcsönös bizalmon, tiszteleten, tapasztalatcserén és 
támogatáson alapuló kapcsolat kiépítése az óvodape-
dagógusok, szakmunkatársak, munkatársak és min-
den más alkalmazott között;

•	 reflexív hozzáállás kiépítése a gyakorlat iránt az elmé-
leti és saját kiindulópontok és gyakorlat állandó felül-
vizsgálata által a kollégákkal, családdal és gyermekek-
kel folytatott párbeszéd révén;

•	 kutatások indítása a gyakorló szakemberek által azon 
kérdésekről, melyek mérvadók gyakorlatuk számára 
és amelyek a program továbbfejlesztését szolgálják a 
Programalapok koncepciójával összhangban;

•	 szakmai továbbképzés, mely által a gyakorló szak-
emberek a kutatásra és a kritikus elemzésre képezik 
magukat az állandó változás, a tanulás és fejlődés 
irányában;

•	 kapcsolatépítés más óvodákkal, kutatóintézetekkel 
és egyéb alapfokú nevelési intézményekkel, valamint 
más intézményekkel és szervezetekkel, közös kutatá-
sok által.

AZ ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS 
ÉS OKTATÁS TERMÉSZETÉNEK ÉS 
RENDELTETÉSÉNEK ÁTTEKINTÉSE 
(ALAPELVEK)

Az iskoláskor előtti nevelésben és oktatásban a nevelés és 
oktatás értékei és rendeltetése az alábbiakban mutatkozik 
meg:
A nevelésnek és az oktatásnak a teljes körű áttekintése, 
mint az ápolás, gondozás, tanítás és nevelés összefüggő  
folyamata, melybe bele van szőve a gyermekek és a felnőt-
tek óvodában való együttélésének minden része.
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moralitás és felelősség, az alkotókészség és a kreativitás, a 
kezdeményezés és az innováció, az együttműködés, igazsá-
gosság, pozitív személyes, kulturális, nemzeti, szociális és 
planetáris identitás.

Ezeket az értékeket beleszőtték mind az Egyesült Nemze-
tek Szervezetének, mind az Európai Unió oktatáspolitikai 
dokumentumaiba, mind pedig a mi törvénykezésünkbe, 
elismerve az oktatás mindenkit felölelő jellegét, mely sze-
rint az négy elemre épül: tanulni a tudás végett, tanulni a 
lét végett, tanulni a képességek fejlesztése végett és tanulni 
az együttélés végett.22

Az oktatás és a társadalmi értékek természetének és funk-
ciójának az összefüggése az oktatási alapelvekben kerül 
konkretizálásra. Az alapelvek azok a hordozóelemek, me-
lyekre a nevelési és az oktatási rendszer épül, továbbá az 
ezzel összefüggő intézményi gyakorlat.

A hosszú távú célokra való összpontosítás, nem pedig 
a rövid távú kimenetekre és eredményekre. Az iskoláskor 
előtti nevelés és oktatás a hosszú távú céloknak és kimene-
teknek mint a sikeres emberi működés, fejlődés és tanulás 
alapkompetenciáinak a fejlesztési folyamatára összponto-
sít, mint amilyenek az önkontroll, a szimbolikus kifejezés, 
a társadalmi és érzelmi készségek és a pozitív identitás. 
A különleges tudásra, készségekre és szokásokra ezeknek 
az alapkompetenciáknak a fejlesztését támogató és segí-
tő eszközökként kell tekinteni, nem pedig egy rövid távú 
eredményre, amely felé törekedni kell.

A tanuláshoz és fejlődéshez való integrált hozzáállás a 
gyermek tetteinek és élményeinek egybefűződő tapasztala-
tain alapul, azon helyzetekben, melyek számára értelemmel 
bírnak, és amelyeket ez az értelem köt össze, nem pedig kü-
lönálló tartalmak és izolált tevékenységek, melyek az egyes 
oktatási témakörök vagy fejlődési aspektusok részei.

Az oktatás folyamatossága, mely az egész életen át tartó 
oktatás és az oktatási kompetenciák fejlesztésének, vala-
mint az iskolával, a családdal és a helyi környezettel való 
összefogás alapjainak elhelyezése által valósul meg.

Az értékelés a program minőségi fejlesztésének érdeké-
ben, annak a program szerkezeti és folyamati dimen-
zióra történő összpontosítása által. A nevelés és oktatás 
hosszú távú céljaira való összpontosításból kiindulva, a 
program minőségét nem a gyermekek eredményeinek vagy 
a fejlődési normákhoz viszonyított előrehaladásához mér-
ten kell követni, hanem a program azon kulcsdimenziói 
minőségének követésével, melyek a programkoncepcióból 
származnak. Az ilyen értékelésbe bele van foglalva a prog-
ram minden résztvevője.
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2. A Programalapok céljai

A Programalapok általános céljai

•	 Minden iskoláskor előtti korú gyermeknek egyenlő tanulási és fejlődési lehetőséget biztosítani a jólétük támogatása által.

•	 A programokban való részvétel által lehetőséget adni a gyermekeknek a boldogsághoz, hogy elégedettek lehessenek, meg-
valósuljanak és elfogadottak legyenek, hogy bizalmi, megbecsülési, közeli és baráti viszonyokat építsenek ki.

•	 Egész életen át tartó tanulási készségek fejlesztése a gyermekeknél, mint amilyenek a nyitottság, a kíváncsiság, a lelki 
teherbíró képesség (reziliencia), reflexivitás, kitartás. Bízzon magában, hogy képes tanulni, pozitív személyes és szociális 
identitással rendelkezzen, mellyel megalapozza az oktatási készségek fejlesztését.

•	 A gyermekeknek a program által lehetőségük van megismerni, kutatni és felülvizsgálni az emberi ismeretek és tevékeny-
ségek széles körét, különféle kulturális termékeket és építési módot, valamint kutatni ezek jelentését.

•	 Választási lehetőséget biztosítani a családok számára, lehetővé tenni számukra, hogy a közösségi térben részt vegyenek 
gyermekük nevelésében és oktatásában, hogy megfogalmazzák saját igényeiket és szakértelmüket, valamint fejlesszék szü-
lői készségeiket.

•	 Lehetőséget nyújtani az óvodapedagógusoknak, az egészségügyi nővéreknek, a szakmunkatársaknak és a különféle terü-
leten tevékenykedő munkatársaknak és egyéb gyakorlatban dolgozó szakembereknek, hogy kifejezzék autonómiájukat, 
kreativitásukat és szakmaiságukat, a gyermekek és családok érdekeinek proaktív képviseletében.

•	 Az óvodák és a helyi közösségek további terei (iskolák, művelődési, sport- és üdülőközpontok és egyéb helyi intézmények) 
váljanak a gyermekek és a felnőttek közös tanulásának tereivé a tanulásban és az értelemmel való feltöltésben, párbeszéd 
és egymás támogatása által.

•	 Kapcsolatot teremteni az óvodapedagógusok, a szakmunkatársak, az egyéb profilú szakemberek, a kutatók, az oktatáspoli-
tika hordozói és mindazok között, akik az iskoláskor előtti neveléssel és oktatással foglalkoznak egy kutatói közösségben, 
mely kutatások és egymás támogatása által fejleszti az iskoláskor előtti nevelés és oktatás minőségét.

Az iskoláskor előtti nevelői-oktatói programnak a gyermekre összpontosító céljai:  
a gyermek jólétének támogatása

Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás célja a gyermek jólétének támogatása. A jólét egy többdimenziós konstrukció, mely öt-
vözi a fejlődés holisztikus természetének felfogását az iskoláskor előtti korú gyermek gondozása, nevelése, oktatása és integrált 
tanulása folyamatának teljességét. A legszélesebb értelemben véve a jólét a sikeres perszonális és interperszonális működésének 
és az emberi potenciál kimutatásának és kultiválásának kapacitása a fejlődés és előrehaladás érdekében, és három dimenzióban 
szemlélhető: személyes (jól lenni és jól működni), tevékenységi (tudni és akarni) és szociális (tartozni, elfogadni és részt venni)
dimenzióban. A jólét minden dimenziója egymással összefügg, átfedi egymást és egymás feltétele.

A jólét ilyen koncepciója tükrözi a gyermek fejlődésének és tanulásának a lényegét, azt, hogy a gyermek egy olyan lény, aki 
egyszerre van és válik – azáltal ami azzá válik, ami lesz, tehát a gyermek jólétét támogatni annyit jelent, mint egyidejűleg előre-
vetíteni a jövőbeni célokat és a gyermek jólétének felfogását a létező reális körülmények között, most és itt (a valós programban).
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A JÓLÉT TÁMOGATÁSÁNAK CÉLJAI

A személyes jólét támogatása

•	 az önmagáról és testéről alkotott tudat és annak fej-
lesztése;

•	 a motorikus képességek és készségek, valamint az ér-
zékszervi érzékenység fejlesztése;

•	 az önkontroll fejlesztése mint belső ellenőrzés, a kí-
vánságok halasztása, a követelmények elfogadása és 
az alternatívák felkutatása;

•	 instrumentális és pszichológiai önállóság fejlesztése;
•	 az identitásának és önmaga elfogadásának fejlesztése;
•	 az érzelmi kompetenciák fejlesztése, mint az érzel-

mek széles köre átélésének és kifejezésének készsége, 
az érzelmek irányítása és ellenőrzése, valamint a saját 
és mások érzelmeinek a felfogása.

A gyermek tevékeny jólétének támogatása

•	 a saját érzelmek kreatív kinyilatkoztatása és kimuta-
tása, valamint saját élményeiket és tudásukat alkotó-
an formálják;

•	 a kommunikáció mindenféle formájának fejlesztése 
és a beszéd különféle funkciójának elsajátítása;

•	 a visszacsatolás és az önkontroll fejlesztése mint a ta-
nulás alapja;

•	 a tanuláshoz való hajlamok fejlesztése, mint amilye-
nek a kitartás, a kíváncsiság, a kezdeményezőkészség 
és a kreativitás, együttműködő készség, felelősség;

•	 az egész életen át tartó tanulás alapjául szolgáló 
kulcsfontosságú készségek fejlesztése;

•	 a stressz- és kihívás-ellenálló képesség, valamint a 
problémamegoldáshoz és változásokhoz való konst-
ruktív hozzáállás fejlesztése;

•	 az élet értelméről és lényegéről alkotott kép kialakí-
tása;

•	 az emberi élet alapvető megnyilvánulásainak mé-
lyebb értelmezése által.

A gyermek társas jólétének támogatása

•	 fejleszteni a pozitív kulturális és szociális identitást, 
elégedettséget és büszkeséget a különféle közösségek-
be tartozással (kortárs csoport, család, helyi környe-
zet, nemzeti közösség, világközösség);

A GYERMEK JÓLÉTÉNEK FELTÉ-
TELEI A VALÓS PROGRAMBAN

Érezze magát

•	 jól és vitálisan;
•	 kiteljesedve, elégedettnek, boldognak;
•	 biztonságban, de nem túlzottan féltve és szabályozva;
•	 biztosnak abban, hogy szükségleteit, érdekeit és ér-

deklődését figyelembe veszik és támogatják;
•	 az óvodai közösség és a tágabb értelemben vett kö-

zösség részének;
•	 a környezet szabályaival, normáival és elvárásaival 

összhangban.

Legyen

•	 az óvodai és a kortárs közösség része;
•	 bevonva a különféle kreatív és hasznos tevékeny-

ségekbe;
•	 hallgassák meg, tartsák tiszteletben;
•	 vegyék körül eléggé ismert, ugyanakkor új kihívások;
•	 fogadják őt el saját egyediségében;
•	 fizikailag aktív, ügyes, bátor és könnyed;
•	 valakinek a barátja.

Lehetőségei

•	 ismerje meg az őt körülvevő világot, bővítse tapaszta-
latait és tudását saját és más kultúrákról, a különböző 
fizikai és természeti jelenségekről és az emberi kultú-
ra különböző termékeiről;

•	 szemlélődjön, kérdezzen, cseréljen, kutasson, álmo-
dozzon;

•	 egész testével és minden érzékszervével vizsgálódjon, 
és különböző esztétikai élményekben legyen része;

•	 különböző módokon fejezze ki magát különböző 
szimbolikus rendszerek segítségével, valamint kü-
lönböző, az említett rendszerekhez illő műveleteket 
használjon;

•	 kreatívan és képzeletdús módon fejezze ki magát kü-
lönböző formák, médiumok és anyagok segítségével;

•	 adjon hangot érdeklődésének, válasszon és kezdemé-
nyezzen;

•	 ismerje meg erősségeit és lehetőségeit;
•	 használja ki a képességeit és legyen sikeres a tanulás-

ban;
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Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás szerves része a szerbiai oktatási és nevelési rendszernek. Az oktatási és nevelési rendszer 
alapjairól szóló törvény hét kulcsfontosságú oktatási kompetenciát definiál az egész életen át tartó tanulással kapcsolatban, a 
nemzetközi oktatáspolitikákkal összhangban. Az oktatási és nevelési rendszer első lépéseként az iskoláskor előtti nevelés és 
oktatás valósítja meg az összes kompetencia fejlődésének alapját, és ezáltal biztosítja az oktatás és az egész életen át tartó tanulás 
folyamatosságát. 

•	 fejleszteni a szociális kompetenciákat, mint amilyen 
az érzelmi kötődés és az empátia képességei, a sike-
res szociális kommunikáció és az együttműködés  
képessége;

•	 fejleszteni a morális értékeit, a morális normák és ér-
velés képességeit, az igazságérzetet és a különbségek 
figyelembevételének képességét;

•	 fejleszteni az önzetlenséget, emberiességet, segítő-
készséget, empátiát, toleranciát, nemességet és szo-
lidaritást;

•	 fejleszteni az emberek és a természet egymásrautalt-
ságát és a környezettudatosságot;

•	 proaktív viszonyulás fejlesztése az élethez és a kör-
nyezethez.

•	 saját érdekeit szolgálja;
•	 hozzájárulni, valamint észrevenni hozzájárulása fon-

tosságát.

Mit tudjon?

•	 jól választani, dönteni és felelősséget vállalni;
•	 uralkodni az érzelmein és megérteni mások érzel-

meit;
•	 elodázni saját vágyainak teljesülését és elfogadni má-

sok akaratát és elvárásait;
•	 sikeresen kommunikálni és együttműködni mások-

kal, tárgyalni, egyezkedni és konfliktusokat megol-
dani;

•	 elfogadni másokat, közeli és kölcsönös viszonyt ki-
alakítani, mindezt egymás tiszteletben tartásával és a 
másság elfogadásával;

•	 hozzájárulni a közösséghez, gondoskodni másokról 
és saját környezetéről;

•	 tanulni és szeretni a tanulást;
•	 elfogadni a változásokat, nyíltnak és rugalmasnak 

lenni.
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AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ, ÓVODAI NEVELÉSRE ÉS OKTATÁSRA VO-

NATKOZÓ TANULÁS KULCSFONTOSSÁGÚ OKTATÁSI KOMPETENCIÁI- 

NAK SAJÁTOSSÁGAI 

ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ Ez a kompetencia a szókincs gazdagításán és a különféle nyelvi funkciók használatára 
vonatkozó lehetőségeken keresztül fejlődik; a gyermeket a helyes, kifejező és kreatív 
kifejezésre és nyelvi alkotásra buzdítja; különféle grafikai és egyéb szimbolikus repre-
zentáció ösztönzésével, ezek játékban való gyakorlati használatának megteremtésével, 
valamint fontosságuk és hasznosságuk tudatának fejlesztésével; a nyelv fontosságának 
fejlesztésével az emberek közötti kapcsolatokban és a nyelv használatával társadalmi-
lag felelős módon.

A korai írásbeliség az ösztönző nyelvi környezetben olyan aktivitások által fejlődik, 
amelyekben a szimbolikus jegyzetelés különféle módjainak és az írott kommuni-
kációnak szerepe van magában az aktivitásban, nem pedig az írás és olvasás külön 
tanításában.

MÁS NYELVEN TÖRTÉNŐ 
KOMMUNIKÁCIÓ

Az iskoláskor előtt fejlődik a más/idegen nyelvek tanulására vonatkozó készség az 
anyanyelv fejlesztésén és a különféle kultúrák és nyelvekről való tudatosság és ezek 
ismereteinek fejlesztésén keresztül, valamint a nyelv funkciójának az észlelése által 
az emberek közötti kommunikációban és kultúrákban. 

Amennyiben az iskoláskor előtti időszakban más nyelv tanulására kerül sor, a ta-
nulás a nyelv helyzetbeli elsajátítását jelenti, azaz az idegen nyelvet a helyzetek és 
aktivitások során használja, s ezáltal a gyermek megismeri és értelemmel használja, 
s nem különálló, külön kifejlesztett módszertani eljárásokkal tanulja.

MATEMATIKAI, TUDOMÁNYOS 
ÉS TECHNOLÓGIAI
KOMPETENCIÁK

A matematikai, tudományos és technológiai kompetenciák a gazdag érzéki tapasz-
talat és gyakorlati manipuláció által fejlődnek; a fejlesztés ösztönzésével és a logikai-
matematikai gondolkodás alkalmazásával a jelenségek és kapcsolatok észlelésében 
és megismerésében, valamint a problémák megoldásában; a természeti és fizikai je-
lenségekre vonatkozó kutatások, kérdések, felderítések és következtetések különféle 
játék- és élethelyzetekben a téma/projekttel kapcsolatban és a valós gyakorlatban; a 
szerzett tudás alkalmazásával a gyakorlati életből vett igények és problémák megol-
dásában.

Az óvodapedagógus a közös kutatás során különféle támogató és bővített folyama-
tokban vesz részt, nem pedig verbális oktatás által.
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DIGITÁLIS KOMPETENCIÁK A digitális kompetencia a digitális technológiák tervezett használatával fejleszthe-
tő, ami azt jelenti, hogy ezeket a technológiákat úgy mutatjuk be, mint eszközöket, 
amelyek segítségével a gyermek információhoz juthat, kifejezhet vagy bemutathat 
valamit játék és kutatás céljából, különböző tevékenységek dokumentálását végez-
heti. A digitális kompetencia magában foglalja a megfelelő viszony kialakítását, 
valamint a digitális technológiák használatának kultúráját.

A TANULÁS TANULÁSA Ennek a kompetenciafejlesztésnek a célja, hogy a gyerekek tisztában legyenek saját 
tanulásukkal; az észlelőkészségek és a metakognitív készségek fejlesztésével, mint a 
tanulás átgondolása, felülvizsgálata, tervezése és önirányítása, amely megfontoltan 
összefügg a játékkal, aktivitással olyan helyzetben, amelyben a gyermek részt vesz.

TÁRSAS ÉS POLGÁRI 
KOMPETENCIÁK

Ezeket a kompetenciákat a gyermekek és felnőttek közösségének, valamint a kor-
társak közösségének fejlesztésével valósítják meg: a valakihez/valamihez való tar-
tozás, a tisztelet és az elfogadás kapcsolatának ápolásával; a sokszínűség tisztelet-
ben tartásának és a másokkal való törődésének elősegítésével; a csoportidentitás 
fejlesztésével; a játékban, tevékenységekben, különböző társadalmi csoportokban 
és helyzetekben való részvétellel, amelyek megállapodást, együttműködést, har-
monizációt, kölcsönös támogatást igényelnek, és lehetőséget teremtenek azon kö-
zösséghez való tartozásra, amelyben részt vesznek; események, akciók és projektek 
bevonásával és/vagy kezdeményezésével a helyi közösségben.

KEZDEMÉNYEZŐKÉSZSÉG
ÉS VÁLLALKOZÁS

Ez a kompetencia a gyermekek nyílt játékának támogatásával, a gyermekekkel foly-
tatott projektek fejlesztésével és a gyermekek különféle helyzetekbe és olyan tevé-
kenységekbe való bevonásával valósul meg, amelyek támogatják a kezdeményezé-
seiket, eredeti megközelítéseket kínálnak a különböző problémák megoldására és 
különféle lehetőségeket a gyermekek számára ötleteik áttekintésére, tesztelésére és 
értékelésére, továbbá lehetőségeket a tapasztalatok kreatív feldolgozására és saját 
ötleteinek, tapasztalatainak, véleményeinek és tudásának kreatív kifejezésére.

KULTUROLÓGIAI TUDAT ÉS 
KIFEJEZÉS

Ezt a kompetenciát a gyermekjáték ápolása; a „bolygó lakosainak” kulturális, nem-
zeti identitásfejlesztése támogatja; közelebb hozza a gyermekeket a közösség és az 
emberiség kulturális örökségéhez, ösztönözve a gyermekek ötleteinek, tapasztala-
tainak és érzelmeinek kreatív kifejezését különböző művészeti területeken (képző-
művészet, dráma, zene, mozgás és tánc, irodalom); olyan hely berendezése, amely 
ösztönzi a képzeletet és az esztétikai élményt; ösztökéli a gyermekeket tapaszta-
lataik kreatív feldolgozására különböző módszerekkel és médiumokon keresztül.
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A PROGRAMALAPOKTÓL A VALÓS PROGRAMIG
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1. A gyermek jólétének támogatása a kapcsolatokon és tevékenysége-
ken keresztül

A program a nevelési-oktatási gyakorlat reális kontextusában jön létre és épül fel. A gyermek számára a program az 
ő jólétének biztosításában nyilvánul meg azon kapcsolatokban, melyeket a fizikai környezetével, a kortársaival és a 
felnőttekkel alakít ki a valós tevékenységi helyzetekben.

Kapcsolatok
A gyermek a saját maga által kialakított és fejlesztett kapcsolatain keresztül érzékeli a világot. Ezek a kapcsolatok a gyermek 
jólétét szolgálják, illetve saját cselekvései fejlődésének és tanulásának mozgatórugói.

A kapcsolatok nem egy vákuumban vagy önmaguktól alakulnak ki, hanem dinamikus és összetett hálóként, visszakapcsolásként 
és ráhatásként a gyermek akciói és interakciói során a társadalmi és fizikai környezettel.

A GYERMEK SZÁMÁRA A KAPCSOLA-
TOKBAN FONTOS

A biztonság. Ahhoz, hogy a gyermekek tanulni és kutatni 
tudjanak, biztonságban kell érezniük magukat. Csak ami-
kor biztonságban érzik magukat, akkor tudnak kihívások 
után kutatni. A biztonság az előreláthatóságból és a bizal-
mi viszonyból ered. Az előreláthatóság azért fontos, mert 
az a gyermekeknél azt az érzést váltja ki, hogy irányítják a 
helyzeteket és a történéseket. Az előreláthatóság lehet szo-
ciális („az emberek, akiket ismerek, itt lesznek mellettem”) 
és fizikai („tudom, hogy hol találhatom meg azt”). Az elő-
reláthatóság által kiküszöbölhető a káosz és a szigorúság a 
kapcsolatokban. A gyermek olyan közegben fogja magát 
biztonságban érezni, ahol beilleszkedett és közösséget al-
kot, melyben a szabályok ismertek, egyértelműek és követ-
kezetesek, ahol védve van a fizikai támadásoktól és a lelki 
bántalmazásoktól (megalázás, megbélyegzés és lebecsülés).

A folyamatosság. A gyermekek számára fontos a folyama-
tosság a nekik jelentős felnőttekkel. Azon óvodapedagógus 
figyelmének folyamatossága, aki jól ismeri a gyermeket, 
tolmácsolja és reagál üzeneteire, lehetővé teszi számára, 
hogy kimutassa szándékait és szabadon játsszon, kutasson 
és ezzel a gyermeknek biztonságot nyújt, hogy belelendül-
jön a kapcsolatok és tevékenységek szélesebb körébe új 
személyekkel és új helyzetekben. A folyamatosság kérdése 
nem az azonosság kérdése, hanem a kapcsolatok összehan-
goltságáé különféle környezetekben és tevékenységekben. 
A folyamatosság nem azonos az egyforma tapasztalattal 
különböző környezetekben és különféle emberekkel, ha-
nem annyit jelent, hogy a különféle tapasztalatok nem 

A GYERMEKNEK LEHETŐSÉGET 
KELL ADNI ARRA, HOGY

•	 kifejezze szükségleteit és érzelmeit;
•	 másokra támaszkodjon és bizalmat építsen ki, biz-

tonságban érezze magát és úgy érezze, tartozik vala-
hová/valakihez;

•	 pozitív képet alkosson önmagáról;
•	 másokkal pozitív interakciókat fejlesszen ki;
•	 kifejlessze azokat a képességeket, amelyekre szüksége 

van a konfliktusok, problémák és új helyzetek keze-
léséhez;

•	 bevonják őt a döntéshozatali és a választás folyama-
taiba;

•	 információkat osszon meg és részt vegyen más gyer-
mekekkel és a felnőttekkel folytatott párbeszédben, 
amely kölcsönös megbecsülésen és cserén alapul;

•	 konzultáljanak vele, és úgy érezze, hogy érzései és vé-
leménye fontos;

•	 lássa, hogy elképzelései, elvárásai és érzései változá-
sokat eredményeznek;

•	 részvételével hozzájárul ahhoz, amit a felnőttek csi-
nálnak, fontosnak és értelmesnek tartják ahhoz, ami 
a környezetében történik.

A kapcsolatok által a gyermekek megtanulják
•	 megérteni szükségleteiket, érzelmeiket és tetteiket;
•	 biztos módon kutatni környezetüket és saját feltétele-

zéseiket az őket körülvevő világról;
•	 hogyan kell kommunikálni és másokkal interakció-

kat létesíteni;
•	 magukat elfogadtatni és másokat elfogadni;
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A felnőtt és a gyermek között bizonyos aszimmetria áll fenn: tudásban, kompetenciákban, tapasztalatban és hatalomban egy-
aránt. Ami a hatalom tekintetében fennálló aszimmetriát illeti, ebből nem kell következnie, hogy a felnőtt uralkodik a gyermek 
felett és irányítja őt, sem annak, hogy gyámkodik felette és túlzottan védi, ugyanakkor annak sem, hogy a gyermeknek állandóan 
engedjen azt az illúziót teremtve, hogy ő a „világ közepe”, melyben minden szükséglete és kívánsága teljesül. Az óvodapedagógus 

ellentmondásosak és összefüggnek egymással, továbbá az 
életből merített kontextussal és a gyermek korábbi tapasz-
talataival.

Az új környezetbe történő áttérés, mint amilyen például a 
bölcsődébe indulás, a bölcsődéből az óvodába, vagy az óvo-
dából az iskolába indulás mindenképpen érzékeny átállási 
periódus, amelyekben a folyamatosság különösen jelentős. A 
gyermeknek fontos, hogy az új környezetbe történő áttérés-
kor olyan kapaszkodója legyen, ami számára már ismerős: 
hogy az új környezetet egy olyan személlyel ismerjék meg, 
aki számukra közeli, és akiben megbíznak; hogy olyasmiket 
tapasztaljanak meg, ami számukra ismert családi tapasztala-
tukból vagy kultúrájukból; hogy ismert tárgyak vegyék körül 
őket; hogy a számukra új felnőttek azt érzékeltessék, hogy ők 
fontosak, és hogy személyre szabott és individuális figyelmet 
szentel nekik; hogy van lehetőségük kifejezni érzéseiket és 
félelmeiket, továbbá megosztani másokkal az új környezet-
ben családi életükből eredő tapasztalataikat.

A részvétel. Részt venni annyit jelent, mint aktívan be-
kapcsolódni az őt körülvevő világ történéseibe, nem pedig 
azoknak a tevékenységeknek és történéseknek a passzív 
szemlélése, amelyeket a gyermek számára mások szervez-
tek. A gyermekek aktívan részt vesznek mindenben, ami 
őket körülveszi és amibe be lettek vonva, saját specifikus 
előzetes tapasztalataikkal, szükségleteikkel, érdeklődése-
ikkel, hajlamaikkal és szimpátiáikkal. Az aktív részvétel 
annyit jelent, hogy van választási joga és lehetősége hatni 
a történésekre és helyzetekre, amelyekbe be van vonva. A 
bevonási jognak nincsen alsó határa – bármely korosztályú 
gyermek lehet aktív résztvevő. A részvétel formája a gyer-
mek fejlődő készségeitől, tapasztalatától és érdeklődésétől 
függ. Már születésüktől a gyermekek fejleszteni kezdik 
részvételi készségeiket és képességeiket. Érzékenységük, 
alkalmazkodókészségük és a környezetükben hozzájuk 
közel álló felnőttek megbecsülése növelik és támogatják 
ezeknek a készségeknek a fejlődését. A gyermekek kapa-
citásait gyakran alábecsülik, mert a felnőttek ezeket saját 
nézőpontjukból szemlélik, és mert a felnőttek nem terem-
tettek olyan környezetet, melyben a gyermekek ki tudják 
fejezni érzéseiket, nézeteiket és készségeiket.

•	 mik az elvárások velük szemben, és mit várhatnak el 
ők;

•	 kifejezni magukat, megérteni másokat és ehhez  
viszonyulni;

•	 a másokkal létező kölcsönös összefüggéseket, a meg-
osztást és a választást;

•	 megoldani a problémáikat és felelősséget vállalni;
•	 fejleszteni metakognitív érvelési, reflexiós, tervezési és 

előrelátási készségeiket;
•	 értelmet és célt alakítani ki.
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felelőssége, hogy saját hatalmát a gyermek és a gyermek képességei megerősítésének szolgálatába állítsa. Ahhoz, hogy a gyermek 
biztonságban érezze magát, tapasztalataiban és kapcsolataiban folytonosságra van szüksége és lehetősége az aktív részvételre; 
az óvodapedagógusnak olyan kapcsolatokat kell kialakítania, amelyek az alábbiakon alapulnak: saját maga is bekapcsolódik a 
folyamatokba, megtartja az egyensúlyt, tiszteletben tartja a gyermeket.

AZ ÓVODAPEDAGÓ-
GUS A KÖVETKEZŐK 
ÁLTAL ÉPÍT KI  
KAPCSOLATOKAT

BEVONÁS
Bevonás alatt a gyerekkel való ösz-
tönszerű foglalkozás értendő és a 
gyerekekkel való közös részvétel az 
aktivitásokban. A bevonás a követ-
kezőkön keresztül nyilvánul meg: a 
gyerek igényeire és képességeire vo-
natkozó érzékenység és alkalmazko-
dás hozzá, illetve összehangolódás 
vele.

EGYENSÚLYTARTÁS
Az egyensúly tartása nem az óvo-
dapedagógus által vezetett egyen-
lő vagy hasonló számú aktivitást 
jelent azokkal az aktivitásokkal 
szemben, amit a gyerekek önállóan 
fejlesztenek, hanem az egyensúly 
az óvodapedagógus részvételének 
módjaiban valamennyi történés-
ben, helyzetben és aktivitásban.

ELFOGADÁS
Az elfogadás a kölcsönös tisztelet 
és megértés kidolgozásának folya-
mata. Az óvodapedagógus a meg-
értést a gyerekek megfigyelése és 
meghallgatása által, a gyerekektől és 
a gyerekekhez közelállóktól szerzi 
meg. A tanulásra való hajlam és a 
rugalmas, egyénre szabott kapcsolat 
és minden gyermek aktív bekapcso-
lása által dolgozza ki az elfogadást.

A kapcsolat közelsége, érzékenysége és egyénre szabottsága. Minden gyermeknek 
fontos, hogy közeli és állandó kapcsolatot ápoljon az óvodapedagógusával, és hogy 
egyedi emberi lénynek érezze magát, akinek a jelenlétéről és egyediségéről az óvoda-
pedagógus mindig tudatában van, és aki figyelmet és tiszteletet tanúsít. A minőségi 
gondozás és nevelés nem a gyerek szükségleteinek egyszerű kielégítését jelenti, ha-
nem azt a folyamatot, amelyen keresztül az óvodapedagógus a gyerekhez értékes és 
egyedi emberi lényként viszonyul. Például az óvodapedagógus egyéb elfoglaltságában 
is az egészen kicsi gyermeknek üzenetet küld közvetlen odafigyeléssel, mosollyal, te-
kintettel, érintéssel, az idősebbnek pedig a saját cselekményeihez fűzött magyarázat-
tal vagy a gyermek bekapcsolását az általa végzett aktivitásokba.  A testi gondozás a 
kapcsolatok felépítésének alapja, amikor az egyénre szabott és az egyedi igényekre és 
preferenciákra irányul, és ha az óvodapedagógus megérti, hogy minden gyermeknek 
egyedi tempója van, amely ingadozik és változik, akár egy napon belül is.

Összehangoltság (a gyermekhez való alkalmazkodás). Az összehangoltság a gyer-
mekhez való alkalmazkodást jelenti, a gyermek nézőpontjainak megértését és en-
nek a megértésnek a gyermekkel való megosztását. A gyerekhez való alkalmazkodás 
azt jelenti, hogy figyelmes hallgatók vagyunk, a gyermekre reagálunk, a gyermek 
érdeklődését, érzelmeit, véleményét és szándékát megfelelően értelmezzük, és a né-
zőpontját figyelembe vesszük. Amikor a gyermekek még túl kicsik és nem tudják 
szóban kifejezni igényeiket és kívánságaikat, az óvodapedagógus szerepe még fonto-
sabb a gyermek igényei és kívánságai, valamint képességeinek felismerésében és ér-
telmezésében való érzékenységével. Az összehangoltság reflexivitást jelent: a saját és 
gyermek cselekedeteinek átgondolását, a saját kiindulópontok, tapasztalatok, hitek 
és elvárások felülvizsgálását és ezzel összhangban támasz nyújtását a gyermeknek, 
amelyen keresztül erősítjük őt.

Az óvodapedagógus tervezéssel, szervezéssel és eljárásokkal egyensúlyt teremt:
– a folytonosság az ismert és várható, valamint a gyermek biztonságérzetéhez elen-
gedhetetlen rugalmasság, kihívás, újdonság és előreláthatatlanság közt, amely előse-
gíti a gyermek fejlődését és tanulását;
– a gyermek érzelmeinek tiszteletben tartása, a kíváncsiság, kezdeményezés és ön-
állóság ösztönzése, valamint azon szabályok meghatározása közt, amelyek a gyer-
mekeknek és a felnőtteknek lehetővé teszik, hogy összhangban éljenek, és hogy az 
önkontroll fejlődését segítsék; 
– a gyermek sebezhetősége és a felnőttektől való függősége, valamint a gyermek-
re mint kompetensre való tekintés, a gyermek jogainak tiszteletben tartása és a na-
gyobb önállóság megfelelő támogatása közt;
– kezdeményezés, választás és a gyermek bekapcsolása és az óvodapedagógus terve-
zett szándéka, irányítása és vezetése közt.
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Az óvodapedagógus

•	 minden gyermeket elfogad, erősségei felől megközelítve, mint olyan valakit, aki 
önmagában értékes;

•	 tiszteletben tartja a gyermek családi és kulturális környezetét, és jó kapcsolatot 
alakít ki a családdal;

•	 tiszteli a gyermeket mint egyént és jogait: felismeri és tiszteletben tartja a gyer-
mek specifikus szükségleteit, érzéseit és érdeklődését;

•	 komolyan figyelembe veszi, mi érdekli a gyermeket, mi aggasztja és mivel  
foglalkozik szívesen;

•	 tiszteletben tartja a gyermek kapcsolatát a hozzá közel állókkal – barátokkal, 
családtagokkal, házi kedvencekkel és a gyermek számára fontos tárgyakkal;

•	 különböző módon lehetőséget teremt a gyermeknek az önkifejezésre;
•	 a gyermeknek lehetővé teszi, hogy megtapasztalja a közösségi létet a felnőttek 

és a gyermekek közös tevékenysége és eseményei során;
•	 elérhető a gyermek számára és megosztja a gyermekkel a meghittség közös  

pillanatait;
•	 segít a gyermekeknek, hogy megértsék, mi elfogadható, és mi nem;
•	 tiszteletben tartja a másságot, a másságra értékként, nem hiányosságként  

tekint;
•	 igyekszik megteremteni annak feltételeit, hogy megváltozzon az a szemlélet-

mód, gyakorlat, beszéd és kapcsolat, amely valakit alárendel, és amelyek az 
egyenlőtlenséget támogatják;

•	 felülvizsgálja a sztereotípiákat és előítéleteket;
•	 különösen az érzékeny csoportba sorolt gyermekek részvételét támogatja;
•	 segít a gyermekeknek, hogy felismerjék, mi igazságos és mi nem, és hogy elvi-

seljék az igazságtalanságot;
•	 demokratikus viszonyokat teremt a csoportban;
•	 támogatja a gyermekek szolidaritásra és aktivizmusra való hajlamának fejlesz-

tését.
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Cselekvés
A gyermek saját cselekedettel, a kortársaival és a felnőttekkel való közös tevékenységekben való részvétellel tanul, amelyet az 
alapokban egy néven jelölünk – a gyermek cselekvése. Az óvodában a gyermek cselekvése játékot, aktív részvételt jelent az élet-
szerű-gyakorlatias és a tervezett tanulási helyzetekben.

Játék
A játék szabadon választott, önszabályozott és alapvetően motivált cselekvés, amelyben a gyermek jól érzi magát, aktiválja min-
den potenciálját, és átlépi saját határait. A játék a gyermek jóléte minden dimenziója fejlesztésének és megnyilvánulásának 
alapja.

JÁTÉK

A játék a gyermeknek a valóság kreatív feldolgozása és a  
tapasztalat elképzelésének tette.
A játék a képzelet cselekménye és a kutatás formája. A játék-
ban való rugalmasság képessége lehetővé teszi a gyermeknek, 
hogy elképzeljen, kidolgozzon lehetséges környezetet, és hogy 
ezen elképzelés alapján változtassa magát és cselekedeteit.  A 
rugalmassági kapacitás miatt – mint a fő meghatározója – a 
játék alapvető jellegét nem a cselekedet vagy a játék tartalma 
adja, hanem a hozzáállás egyedisége. A játék mindig több 
mint cselekedet: a gyermek cselekedethez való hozzáállásának 
módja. A játék egyedi tett, amelyben a gyermek minden po-
tenciálja aktívvá válik.

A játék a résztvevők önkéntes, megbeszélt, játéktervvel és  
szabályokkal meghatározott cselekedete, és önmaga célja. 

A GYERMEK A JÁTÉKBAN

•	 Identitást és kapcsolatokat épít: megbeszél és alkal-
mazkodik a többiekhez; egyeztet; hozzájárul a játék-
terv megóvásához; felülvizsgálja és fejleszti az etikai 
értékeket; kutatja a különféle identitásokat; magát 
erősnek és hatékonynak látja; egyedül dönt és választ; 
a csoport és közösség tagjának érzi magát; vizsgálja és 
túlszárnyalja a sztereotípiákat; különféle szerepeket 
próbál ki, épít, felülvizsgál és elfogadja a szabályokat.

•	 Feltárja és (újra)értelmezi a jelentést: kreatív mó-
don átdolgozza az eseményeket, helyzeteket, tárgyak 
használatát, és felderíti, mi minden lehet ezekből; 
megvizsgál és utánoz másokat a játékban; új szavakat 
alkot és az ismert szavakat más módon használja; új 
problémamegoldási stratégiákat fejleszt.

•	 Szimbólumokat alkot: feltárja a tapasztalatok szim-
bolizálásának különböző módjait (álca, átalakítás, 
rajzolás, modellalkotás, kreatív mozgás, beszéd); a 
szimbólumokkal összeköti a valós cselekedeteket, tár-
gyakat, cselekvéseket egy képzeletbeli koncepcióval a 
játékban; beépíti és kombinálja különböző kultúrák 
szimbólumait.

•	 Élvezi a játékos és örül: erősnek, aktívnak, kiteljese-
dettnek és beavatottnak érzi magát; élvezi a játék ki-
számíthatatlanságát; a játszótársakkal való közösség 
érzését fejleszti; elkötelezett a játékkal; különös készsé-
geket gyakorol; új tapasztalatok felé való nyitottságot 
épít; élvezi az új képességeinek a felfedezését.
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Az óvodapedagógus a játékot háromféle módon támogathatja, ezek a nyílt, a bővített és a vezetett játék.

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS TÁMOGATÁSA A JÁTÉKBAN

Nyílt játék. A nyílt játékban a gyermekek saját kezdeményezés szerint dolgozzák ki a játéktervet és a szabályokat. 
Az óvodapedagógus a környezet előkészítésére és a játék követésére fókuszál. A nyílt játékban az óvodapedagógus

•	 folyamatosan megfelelő anyagokat biztosít, amelyek a 
gyermekek számára könnyen elérhetőek, és amelyeket a 
gyermekek felfedezhetnek;

•	 folyamatosan átrendezi a teret, amely serkenti a játékot 
(felszerelés, belső és külső tér), lehetővé teszi a gyermekek 
számára, hogy kint és köztereken játsszanak, és hogy vizs-
gálják azokat a játékon keresztül;

•	 segít, hogy a játék után megőrizzék a termékeket és 
anyagokat, hogy más aktivitásokban is használhassák 
azokat;

•	 elegendő időt biztosít a játékhoz;

•	 figyeli a játékot és arra törekszik, hogy megismerje 
a játékkörnyezetet, követi a gyermekek reakcióit és  
ötleteit.

Bővített játék. A bővített játékban az óvodapedagógus a játékot a gyermekekkel való közös játékkal támogatja.  
A bővített játékban az óvodapedagógus

•	 meghatározott szerepbe lép, amellyel támogatja a megkez-
dett játékot;

•	 azoknak a gyermekeknek, akik még nem beszélnek, gaz-
dag nem verbális jelek repertoárját kínálja (mimika, gesz-
tus, mozdulat, érintés, pantomim), és egyidejűleg megne-
vezi a cselekedeteket, tárgyakat és eljárásokat, amelyek a 
játékban történnek;

•	 a fiatalabb gyermekeknek minél több valós tárgyakat meg-
jelenítő játékot biztosít szimbolikus játékok serkentésére;

•	 különféle anyagokat használ, és a gyermekekkel játékkel-
lékeket készít;

•	 alternatív, új szerepeket javasol a gyermekeknek, ame-
lyekkel folytatódik a játék;

•	 többletanyagot keres, és a játéktörténetet kibővíti a 
gyermekek támogatásaként a játékban történő prob-
lémamegoldásban;

•	 segít a gyermekeknek, hogy bekapcsolódjanak a já-
tékba, úgy, hogy ne zavarják meg a játék koncepcióját 
akként, hogy kreatív szerepeket ajánl, vagy az anyagok 
meghatározott használatát;

•	 feljegyzi/dokumentálja a játék történetét, segít a gyer-
mekeknek, hogy megbeszéljék a szerepeket, és hogy 
folytassák a játékot.

Vezetett játék.  A vezetett játékban az óvodapedagógus kezdeményez, részt vesz a játékban és irányít, tárgyal a 
gyermekekkel és ügyel arra, hogy a játékformát ne zavarja (önkéntesség, képzelet, kihívás, kísérletezés, kreativi-
tás, dinamizmus). A vezetett játékban az óvodapedagógus

•	 ösztönzi a felszerelések és eszközök megfelelő használatát;

•	 a játékban mozdulatokat mutat, vezeti a játékot a gyakorló-
téren, bemutatja a játékot és szabályait;

•	 játékkoncepciót és szabályokat kínál, valamint segít a 
gyermekeknek, hogy csoportosuljanak a játékban;

•	 párbeszédet vezet a játékról a gyermekekkel.
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Gyakorlati élethelyzetek
A gyermekek mindennapi helyzetekben vesznek részt, amelyek a gyermekek életkörnyezetének és a felnőttek óvodai környeze-
tének részei. Ilyenek a rutinok, a rítusok, az autentikus történések az óvodában és az óvodán kívül.

GYAKORLATI ÉLETHELYZETEK

Rutinok. A gyermekcsoportok mindennapi megszokott 
aktivitásai (étkezés, pihenés, ápolás és higiénia fenntartása, 
rekreatív kinti tartózkodás, a terület rendezése).

Rítusok. Szokásos minták, amelyek a konkrét helyzetre 
vonatkoznak, s amelyeknek szimbolikus jelentése van (ér-
kezési és távozási rítusok, ünnepi rítusok, újabb aktivitásra 
áttérés rítusa, az új tagok fogadásának rítusa).

Autentikus helyzetek az óvodában és az óvodán kívül.
Az óvodai életkörnyezethez, családhoz és közösséghez kap-
csolódó eseményekből származó helyzetek és tevékenységek 
(születés vagy más családi események; növényápolás; házi 
kedvenc ápolása; az óvoda belterületének vagy udvarának 
rendezése különféle aktivitásokhoz; séták; helyzetek, ame-
lyekben a gyermekek és a felnőttek egymás tapasztalatairól, 
érzelmeiről, problémáiról és félelmeiről beszélgetnek, vic-
celődnek és barátságokat építenek, beszélgetnek a látoga-
tókkal, barátkoznak a fiatalabb és idősebb gyermekekkel az 
óvodában; részt vesznek a helyi közösségi aktivitásokban és 
eseményekben).

A GYERMEK A GYAKORLATI 
ÉLETHELYZETEKBEN

•	 Kapcsolatokat épít: részt vesz a csoportban a döntésho-
zatalban és a szabályok meghozatalában és hozzájárul a 
közös munkák és kötelességek megvalósításához; a cso-
port működésének fontos aktivitásokat végez, és hozzá-
járul a csoport kohéziójához; az előreláthatóság, bizton-
ság és csoporthoz való tartozás érzését fejleszti.

•	 Tanul és gyakorol: önállóságot, biztonságot és ügyessé-
get fejleszt a rutinokban és az önkiszolgálás képességét; 
megfigyeli és utánozza a felnőtteket és a többi gyerme-
ket a rutinos dolgok végzésében; megtanulja, hogy saját 
egészségéről és egészséges környezetéről gondoskodjon; 
rekreál és megérti a testmozgás és egészséges étkezés 
fontosságát; megtanul a természettel élni; megismeri 
más kultúrák rutinjait és rítusait; fejleszti a felelősségét 
és gondoskodik magáról és környezetéről; lehetősége 
van autentikus esztétikai élményre; építi a mindennapi 
életbeli kapcsolatok és ügyek értelmét.

•	 Fejleszti a szimbolikus kifejezést: fejleszti a szimbo-
likus kifejezést egyedi helyzetekben (megjelöl, tervez, 
számokat használ, összead, IKT-t használ), más kultúrák 
szimbólumait használja; az élethelyzetekben az emberi 
cselekmények különféle szféráinak jeleit használja kom-
munikációs módszerként.

•	 Élvez és örül: élvezi a humort és a más gyermekekkel és 
felnőttekkel történő kommunikációt, lazít és pihen.
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Az óvodapedagógus támogatja a gyermekek részvételét a gyakorlati élethelyzetekben, megtervezi ezeket és megszervezi a prog-
ram szerves részeként.

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS TÁMOGATÁSA A GYAKORLATI ÉLETHELYZETEKBEN

•	 Rugalmas, de berögződött ritmust biztosít a rutinokban;

•	 a legfiatalabbakkal történő munkában minden gyermek 
egyedi ritmusával összhangban és a családdal egyeztetve 
alakítja ki a rutinokat;

•	 gondolkodik és beszélget a gyermekekkel a rutinokra 
vonatkozó szabályokról, amelyek az egyedi helyzetekre 
vonatkoznak, azok meghozatalának megértésével össz-
hangban;

•	 ösztönzi a gyermekek önállóságát és felelősségét a ruti-
nok végzésében;

•	 felhatalmazást és gyakorlati feladatokat ruház rá a gyer-
mekekre a napi rutinok végzésében;

•	 lehetővé teszi, hogy az ápolás, a közös étkezés és más 
élethelyzetek kellemes közös szociális élmény szituációi 
legyenek;

•	 időt és támogatást tervez a gyermekek és felnőttek egy-
más közti barátkozására és tapasztalataik megosztására;

•	 lehetővé teszi a gyermekeknek, hogy megosszák az in-
formációkat saját magukról, családjukról, kedvenceikről;

•	 ösztönzi a gyermekeket, hogy bemutassák saját tapasz-
talataikat a családjukból és kultúrközösségükből eredő 
praktikus élethelyzetekből;

•	 a gyermekekhez közelebb hozza más kultúrák rutinjait 
és rítusait;

•	 segít a gyermekeknek, hogy az új tagoknak vendégvá-
rót készítsenek és az új tagok fogadását;

•	 mindennap biztosítja a gyermekeknek a szabad téren 
való időtöltést, hogy játsszanak és különféle aktivitáso-
kat végezzenek természetes környezetben;

•	 modellezi és ösztönzi a különféle írásbeliség módját az 
élethelyzetben (emlékeztetők készítése, számolás, kü-
lönféle szimbólumokkal történő jelölés stb.);

•	 lehetővé teszi a gyermekeknek, hogy a helyi közösség 
történéseiben való részvétellel vizsgálják a szerepeket 
és kapcsolatokat, megértsék és értékeljék a különböző-
séget és magukat ezen közösségek tagjaiként éljék meg;

•	 lehetővé teszi a gyermekeknek, hogy az egyedi hely-
zetekben felülvizsgálják az előítéleteket és tanulják a 
konfliktuskezelést;

•	 biztosítja a csoport rutinjainak és rítusainak folytonos-
ságát saját maga távollétében is.

Tervezett tanulási helyzetek
A tervezett tanulási helyzetek olyan helyzetek, amelyekbe valami kutatásának, megtanulásának, megtapasztalásának, felfedezé-
sének vagy bemutatásának szándékával lép be a gyermek. Ezek mindig aktívak a gyermekek számára és értelmesen kapcsolód-
nak a témához/projekthez.
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A GYERMEK A TERVEZETT TANULÁSI 
HELYZETBEN

•	 Kapcsolatokat épít: ötleteket fogalmaz meg és cserél a 
kortársaival, valamint a felnőttekkel; megállapodik és fel-
fedez különféle módokat, amelyekkel a kortársaival hoz-
zájárulhatnak a közös kutatáshoz; választ, döntéseket hoz 
és felelősséget vállal.

•	 Kutat és együtt építi a tudást: kutatja a tárgyak különféle 
tulajdonságait és azok kiválogatásának és csoportosításá-
nak feltételeit; kutatja az eszközök, készülékek és különféle 
szerszámok használati módját; megismeri a saját testét és 
annak különféle mozgását, valamint más élőlények tulaj-
donságait; kutatja a természeti és fizikai jelenségeket; kü-
lönféle „nyelveket” és kutatási módokat fejleszt (beszéd, 
mozgás, hang, grafikai jelek, vizuális művészeti kifejezés, 
drámai kifejezés, berendezések); felfedezi a mindennapok-
ban használatos tárgyak, természetes és nem strukturált 
anyagok használatát; felfedezi a különféle tanulási forráso-
kat; tanulja saját tanulásának követését.

•	 Fejleszti a szimbolikus kifejezést: megismer különféle 
szimbólumokat és ezek használati módját a másokkal való 
kommunikációban; saját módon mutatja be azt, amit meg-
él, elképzel és ábrándozik; vizsgálja a művészeti anyagok 
különféle használatát és felülvizsgálja a létrehozás folya-
matát; fejleszti a különféle verbális kommunikációt rímek, 
mese elmondása, nyelvi játékok által; felfedezi a különféle 
grafikai szimbólumokat és értelmes kontextusban használ-
ja őket;  elsajátítja a bemutatás különféle módjait a különfé-
le médiumok és technológiák felhasználásával.

•	 Identitást épít: kulturális identitását, a közösséghez való 
tartozását fejleszti, és elfogadja a kulturális különbözősé-
get; fejleszti kíváncsiságát, kitartását és felelősségét; ma-
gát egyedi személyiségként éli meg a saját szükségleteivel, 
érdeklődésével, tanulási módjával; a kortársai csoport-
jához tartozik úgy, hogy az érdeklődéseit és részvételét 
megosztja velük; fejleszti az önbizalmát és öntiszteletét; 
megérti és értékeli mások jogait.

•	 Élvez és örül: azzal foglalkozik, ami érdekli és amit értel-
mesnek tart és kiteljesedettnek érzi magát; tanul, kíváncsi-
sággal és a csodálkozás tapasztalatával (egyidejű megkérdő-
jelezéssel és elcsodálkozással); játszik a saját ötleteivel; élvezi 
a másokkal történő cserét és kihívást; örül a közös megvaló-
sításoknak, készségeknek és saját hozzájárulásának.

TERVEZETT TANULÁSI HELYZET

A gyermekek által indított tervezett tanulási helyzetek olyan 
helyzetek, amelyekbe valami kutatásának, megtanulásának, 
megtapasztalásának, felfedezésének vagy bemutatásának 
szándékával lép be. Ezek olyan helyzetek, amelyekben a 
gyermekek célzottan olyasmivel foglalkoznak, ami különö-
sen érdekli őket azon témákon vagy projekteken belül, ame-
lyek az élményükkel és tapasztalatukkal vannak ösztönözve. 
A gyermekek a tervezett tanulási helyzetben kis csoportot 
alakítanak, amikor közös figyelemfókuszuk van, vagy vala-
mi problémamegoldás fogja őket össze, és ilyenkor közösen 
irányítják a saját tanulásukat.

A tervezett tanulási helyzetet az óvodapedagógus indítja 
azon téma vagy projekt részeként, amelyet a gyermekekkel 
fejleszt. A tervezett tanulási helyzet hozzájárul ahhoz, hogy 
a gyermekek gazdagítsák az élményt és bővítsék a tapasz-
talatot, vizsgálják a megismerés tárgyát vagy megoldjanak 
valami problémát a téma/projekt keretein belül. Emiatt a 
tervezett tanulási helyzet, amelyet az óvodapedagógus indít, 
mindig a téma/projekt fejlesztését szolgálja, és mindig aktív a 
gyermekek számára. Ez azt jelenti, hogy lehetővé teszi, hogy 
a gyermekek aktívak legyenek, hogy gyakorlati manipuláció 
és a nem strukturált és félig strukturált anyagok és különfé-
le eszközök és szerszámok által valami problémát – amelyet 
értelmesnek látnak – kikutassanak, elmélyítsék az ötleteiket 
vagy tapasztalataikat, és élvezettel ismerjék meg, elemezzék 
és kutassák. Az óvodapedagógusok a tervezett helyzetek ve-
zetésében a gyermekek előzetes tapasztalataira támaszkod-
nak, a gyermekeknek lehetővé teszik a különféle kutatási 
módokat és a gyermekek közötti különféle interakciót. 

A tervezett tanulási helyzet, amelyet az óvodapedagógus 
indít, mindig lehetővé teszi a gyermekek bevonását külön-
féle részvételi módokon keresztül, az egyéni lehetőségekre 
és preferenciákra, valamint a gyermekek közötti cselekvési 
cserére való tekintettel. Részvételi módjával az óvodapeda-
gógus arra ösztönzi a gyermekeket, hogy kipróbálják a kü-
lönféle lehetőségeket, összehasonlítsák a tapasztalataikat és 
különféle módon saját megoldásokat érjenek el.
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Az óvodapedagógus a tervezett tanulási szituációkban nem arra összpontosít, hogy kész tudással, egyoldalú megoldásokkal és 
pontos válaszokkal szolgáljon, hanem támogatja a tanulási folyamatot, melyben a gyermekek stratégiákat dolgoznak ki a kuta-
tásra, önmaguk és a világ megértésére, tanulják, hogyan kell tanulni.

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS TÁMOGATÁSA A TERVEZETT TANULÁSI HELYZETEKBEN

•	 A tanulási folyamatra összpontosít, nem a termékre;

•	 lehetővé teszi a gyermekeknek, hogy azzal foglalkozza-
nak, aminek számukra van értelme, ami csodálattal tölti 
el, és érdekli őket;

•	 különféle tanulási támaszforrásokat tesz lehetővé a 
gyermekek számára: különféle helyeket, intézményeket, 
szervezeteket és egyedeket a helyi közösségben; család; 
más gyermekek és felnőttek; nyomtatott, digitális és 
egyéb források;

•	 arra serkenti a gyermekeket, hogy használják a beszé-
det a saját gondolataik, tapasztalataik értelmezésében, 
és hogy a világ értelmének saját megértését szélesítsék 
verbális kifejezéssel;

•	 modellezi a kutatási kapcsolatot a tanulásban: hangosan 
előadja a saját dilemmáit és feltételezéseit, csodálkozik, 
megfogalmazza a folyamatot; különféle tanulási forráso-
kat, kifejezésmódokat használ saját ötleteinek és javasla-
tainak kifejezésére, elkötelezettséget és kitartást tanúsít;

•	 olvasás és mese mesélése által, különféle megismerési 
forrás közelebb hozása, a folyamatok bemutatása által 
információ- és inspirációforrás;

•	 lehetővé teszi a gyermekeknek, hogy különféle korai 
írásbeliséget fejlesszenek (nyelvi, matematikai, vizuális) 
helyzetek teremtésével ezek észszerű használatára;

•	 ösztönzi a különféle kreatív felfedezési módokat (vizu-
ális felfedezés, építés a térben, mozgás és tánc, hanggal 
történő felfedezés, éneklés, hang és zene, beszéd, drama-
tizálás, nem verbális kommunikáció);

•	 a közvetlen és tágabb közösség, valamint az emberiség 
kulturális örökségét közelebb hozza a gyermekekhez 
(vizuális művészet, sport, dráma, tudomány, technika, 
irodalom, zenealkotás és egyéb kulturális termékek) az 
értelem tapasztalatának, az emberi cselekvés szépsége-
inek, valamint kulturális és globális identitás építésével;

•	 lehetővé teszi a gyermekeknek, hogy megismerjék és 
megértsék a természetet és a természeti jelenségeket, va-
lamint hogy fejlesszék a természethez való viszonyulást;

•	 segít a gyermekeknek, hogy megfelelő eszközöket és fel-
szereléseket építsenek ki abban a témában vagy projekt-
ben, amivel foglalkoznak;

•	 lehetővé teszi a gyermekeknek, hogy kiválasszák és kü-
lönböző módon kutassák az eszközöket és anyagokat;

•	 biztonságot szavatol a gyermekeknek és bátorítja őket a 
kihívások elfogadására, különösen a fizikai aktivitásokban 
(figyelembe véve az egészségi állapotot és biztonságot);

•	 arra ösztönzi a gyermekeket, hogy fejlesszék és felülvizs-
gálják „kiindulási elméleteiket” a természeti, társadalmi 
és fizikai jelenségekről;

•	 arra ösztönzi a gyermekeket, hogy összekössék azt, amit 
csinálnak a korábbi tapasztalataikkal és tudásukkal, tu-
dást építsenek és megértsék a mintákat;

•	 közösséget fejlesszen a kölcsönös támogatás ösztönzése, 
a közösségi hozzájárulás támogatása, elfogadása, értéke-
lése és értékeinek vizsgálata által;

•	 proaktív viszony fejlesztése a természet felé, kezdemé-
nyezés, választási jogok, közös akciók indításának érté-
kelése által;

•	 támogatja a gyermekeket, hogy közösen tervezzenek, 
gondolkodjanak, egymásnak kérdéseket tegyenek fel és 
különféle problémamegoldási módokat keressenek;

•	 lehetővé teszi a gyermekeknek, hogy értelemmel hasz-
nálják a digitális technológiákat a témával való foglalko-
zásban vagy a projektben;

•	 segít a gyermekeknek, hogy különféle módon dokumen-
tálják a saját tanulásukat.
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2. Az iskoláskor előtti intézmény – a valós program kontextusa

A valós program az iskoláskor előtti intézmény, valamint a konkrét óvoda kontextusával került megformálásra, melyben fej-
lődik. A kontextus a meghatározott kultúra és az intézmény struktúrája, a közvetlen közösség és a program összes résztvevője 
alkotja. Az intézmény kultúráját meghatározott értékrendszer, kimutatott és magától értetődő normák, írott és íratlan szabályok, 
hagyományok, elvárások és a viszonyok mintája hozza létre, melyek alapján az intézmény működik. Az intézmény szervezeti 
struktúráját a következők teszik ki: a tér és idő szervezése, a munkavállalók struktúrája, a csoportok szervezésének módja (a 
gyermekek száma a csoportban, a felnőttek számának aránya a gyermekek számához viszonyítva, a csoportok struktúrájának 
módja). A kultúra kihat a struktúra használatának módjára, a struktúra pedig lehetőségeket, határokat, ösztönzést és korláto-
kat nyújt, melyekkel a kultúrát alakítják. Például, a csoportban lévő sok gyerek közvetlenül kihat a viszonyok minőségére, az 
óvodapedagógusok cselekvéseire és a játékban való részvétel módjára, gyakorlati életszerű eseményekben és a tervezett tanulási 
helyzetekben. A valós program fejlesztésénél folyamatosan kritikusan kell felülvizsgálni a kultúrát és a struktúrát: hogyan hatnak 
a program kialakítására, és mennyire vannak összhangban a program alapeszméjével. 

Fizikai környezet

A fizikai környezet (térbeli-időbeli szervezés) közvetlen módon alakítja a gyermek helyzetét a programban. A viszonyok, ame-
lyek a fizikai környezetből erednek, és melyekkel egyidejűleg kerül kialakításra a fizikai környezet is, közvetlen környezetet 
jelentenek a tanuláshoz.

A tér egyáltalán nem magától értetődő, nem független a programtól, hanem a legközvetlenebb és legkonkrétabb módon jellemzi 
a program elképzelését, és összhangban kell lennie az alap eszméjével. Ezért az óvodapedagógusnak külön figyelmet kell szen-
telnie a tér állandó átszervezésére, fejlesztésére, gazdagítására és tervezésére.

Az időbeli szervezés a különböző szituációk és aktivitások sorrendjének és hosszúságának szervezési módjára vonatkozik. A 
gyermekeknek előrelátható időrend kell a napi órarendben, és ugyanakkor szükséges az időbeli szervezésben a rugalmasság is.

A térbeli-időbeli szervezés nincs alárendelve a mindennapos rutinnak (étkezés és pihenés), hanem a rutin térbeli-időbeli meg-
oldásait kell alakítani és beilleszteni a program eszméjébe. 

A FIZIKAI KÖRNYEZETNEK TÁMOGATNIA KELL

Az együttműködést és a 
pozitív egymásrautalt-
ságot

•	 A tér és az idő úgy kerül megszervezésre, hogy lehetőséget nyújt a gyerekeknek arra, hogy 
együtt dolgozzanak és együttműködjenek;

•	 az idő és az anyagok lehetővé teszik és ösztönzik a gyermekek különböző csoportosulási 
formáit és a közös részvételt az eseményekben.

A tevékenységekben és 
kezdeményezésekben 
mutatott elkötelezettség 
elfogadását

•	 A tér úgy van megszervezve, hogy lehetőséget nyújtson a gyermekeknek arra, hogy önál-
lóvá váljanak és ne zavarják őket, amíg valamilyen aktivitással foglalkoznak;

•	 az anyagok csoportosítva vannak és könnyen elérhetők, amivel a gyermekeket arra ösz-
tönzik, hogy önállóak legyenek és döntéseket hozzanak;

•	 a gyermekek újraszervezhetik és -alakíthatják a teret és az anyagokat.
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Kutatást, kísérletezést  
és alkotást

•	 A fizikai környezet előrelátható, biztonságos és áttekinthető, egyúttal dinamikus és  
gazdag, s kutatásra ösztönöz;

•	 sok nem strukturált és félig strukturált anyag van jelen, különböző képzőművészeti anya-
gok, kellékek, melyeket különböző módon lehet felhasználni, és melyek lehetővé teszik a 
kifejezés különböző módjait;

•	 különböző érzékelhető anyagok vannak jelen és olyan anyagok, melyek ösztönzik az érzé-
kelhető aktivitásokat és a gyakorlati mozgást;

•	 a tér úgy van felszerelve, hogy kihívást jelent és hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek  
a gondolkodásukat, tudásukat és élményeiket kiszélesítsék annak keretében, amivel fog-
lalkoznak;

•	 sok igazi, reális és autentikus tárgy és anyag van jelen, ami a gyermekek, családok és az 
óvodapedagógusok valós életét tükrözi;

•	 olyan anyagok és termékek vannak jelen, melyekkel támogatásra kerül a korai írástudás 
fejlesztése (nyomtatott anyagok, plakátok, könyvek és képeskönyvek, térképek, sémák, 
különböző módon megszerkesztett naptárak és skálák, grafikai szimbólumok stb.);

•	 a kiállított anyagok a szobában és a falakon olyan aktivitásokat mutatnak be, melyek  
a csoportban folynak.

Különbözőséget •	 Kényelmes és funkcionális bútorzat a gyermekek és a felnőttek részére;
•	 a tér minden gyermek részére elérhető;
•	 az anyagok olyan lehetőségeket nyújtanak, hogy a dolgok különböző módon lehessenek 

megvalósíthatók. A díszítés, az anyagok és eszközök sokféleséget mutatnak be és elvitatják 
az előítéleteket és sztereotípiákat.

Hovatartozást és  
személyre szabottságot

•	 A tér személyre szabott, a csoport és a gyermekek jellemzőit tükrözi;
•	 a tér a közösség életét és kultúráját tükrözi, valamint a gyermekek élettapasztalatát;
•	 a tér a közös terveket és értékeket tükrözi;
•	 a térben láthatók a gyermekek és más résztvevők aktivitásának eredményei és 

 folytonossága.

Testi, érzéki és esztétikai 
érzéket és rácsodál- 
kozást

•	 A tér lehetőséget nyújt különböző érzékelhető tapasztalásra és aktivitásra – a textúrák, 
illatok, hangok, hangjelzések, dallamok, mozgások kutatására;

•	 a tér lehetőséget nyújt különböző típusú mozgásra, a saját test használatára és a testtel 
való kutatásra;

•	 a tárgyak és anyagok berendezésének módja támogatja az esztétikai élményt;
•	 jelen vannak a természet elemei (nem strukturált természetes anyagok, termés, palánták, 

magok stb.);
•	 jelen van a szépség, összetartozás, ötletesség és a titokzatos tér.

A munkaszobában a teret különböző térbeli egységekre tagoljuk alacsony polcokkal vagy elválasztóelemekkel, különböző ruha-
anyagból készült átlátszó függönyökkel, pannókkal és sátorlapokkal. A meghatározott térbeli egységek biztosítják a gyermekek 
számára a kiszámíthatóság és a biztonság érzését a térben – hogy tudják, mi hol van, hogy önállóak lehessenek, ugyanakkor 
lehetőségük legyen különféle kutatásokat végezni. Nem kell minden szobának ugyanazokat a térbeli egységeket tartalmaznia, és 
az adott szobában található egységek sem kell, hogy állandóak legyenek. Hogy hány és milyen térbeli egység lesz, az a gyerekek 
korától, az adott óvoda konkrét terétől, a gyerekek és az óvodapedagógus affinitásától és érdeklődésétől, illetve az adott projekt-
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től/témától is függ. A leggyakoribb térbeli egységek lehetnek irodalmiak (könyvek és egyéb írott anyagok, korai írásbeliség, lazí-
tás), építésre szolgálók, vizuális művészetiek, szimbolikus játékokra („családi tér” vagy szerepjátékok), elkülönülésre és elbújásra 
alkalmasak, a hang és mozgás terei. További térbeli egység lehet a műhely, a fény és árnyék vizsgálatára kijelölt tér, szenzoros 
térbeli egység, színpad vagy más térbeli alkalmi egység a téma/projekt szükségleteivel összhangban. A bölcsődés csoportokban 
a hangsúly a kinesztetikus és szenzoros térbeli egységen van.

Minden térbeli egységet az óvodapedagógus különböző eszközök és anyagok bevitelével megváltoztathat és kiegészíthet azzal 
a céllal, hogy kiszélesítse a játékot és a kutatást a gyerekeknél. Például az építőterületre bevitt játékok (járművek, állatfigurák) 
a gyermekeket a képzeletbeli játékra ösztönözhetik. Ugyanígy, a gyermekek a saját játékuk és kutatásuk céljából áthelyezhetik 
az anyagokat egyik egységből a másikba. Például a családi játéktérből a gyermekek átvihetik a kockákat az építőrészlegbe, hogy 
babaágyat készítsenek belőle.

A valós program tere nem csak a csoport szobája/terme. Magába foglalja
•	 a nyílt terek mindennapos használatát különböző aktivitásokra, játékra és kutatásra. Az udvari területnek kihívással 

teli területnek kell lennie, természetes anyagokra alapozva. A kinti terület lehetővé kell tegye a gyerekeknek, hogy épít-
senek, változtassanak, hogy biztonságban érezzék magukat, de kihívást biztosítson, hogy misztikus legyen, lehetőséget 
biztosítson az „elbújásra” és az elkülönülésre, hogy ne strukturált és félig strukturált legyen, hogy kiprovokálja a valós 
és a kitalált alkalmazkodást és a tér megváltoztatását a játék alatt, hogy lehetőséget nyújtson a különböző kinesztetikus 
érzéki élményre és aktivitásra, valamint gyakorlati mozgatást. Hogy egy ilyen teret a gyerekek időjárási viszonyoktól 
függetlenül aktívan tudjanak használni, megfelelő ruházatra és lábbelire van szükség;

•	 az óvoda egész területe (különösen a közös területek, mint amilyenek a folyosók, átriumok, termek) a találkozások 
különböző módját, valamint a különböző korú gyermekek és más felnőttek közös részvételét szolgálja;

•	 a különböző helyek használatát a közösségben, mint a gyermekek aktivitásának helyét.

Kortársak

A gyerekek számára nagyon fontos az interakció a kortársakkal, a fiatalabb és idősebb gyerekekkel egyaránt, a közös tevé-
kenységeken való részvétel és a barátkozás. A kortársak csoportja a támogatás és kihívások forrása is egyben, és a gyermeknek 
meg kell tanulnia integrálni a kortárs csoporthoz tartozást (hogy kövessen, elfogadjon, együttműködjön, összehangoljon, tartsa 
tiszteletben a szabályokat) a kortárs kapcsolatok egyéb aspektusaival, mint amilyen a versengés, a vezető szerep és a konfliktus 
megoldása. A kortársakkal kialakított viszonyok az adaptáció kulcsfontosságú elemei gyerekkorban, mert ezeken keresztül ala-
kul ki az önszabályozás képessége és a másokkal kialakított közeli viszony, mások megértése.
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AZ ÓVODAPEDAGÓGUS TÁMOGATJA 
A KORTÁRS KÖZÖSSÉG 
FEJLESZTÉSÉT

•	 biztosítja a teret, időt és anyagokat a gyermekek aktivitásá-
hoz a barátokkal;

•	 biztosítja a feltételeket a párban vagy kis csoportokban való 
aktivitásokhoz;

•	 támogatja a gyermekek társadalmi és szimbolikus játékát.

Népszerűsíti a pozitív kölcsönhatásokat
•	 hogy megfelelően reagáljanak az esetleges konfliktushely-

zetekre és támogassák a gyermekeket abban, hogy megold-
ják őket;

•	 a gyermekek közti barátság ápolásával, valamint a barátság 
értékének elfogadásával és kiemelésével;

•	 az elvárt társadalmi viselkedés modellezésével, mint ami-
lyen a másik meghallgatása, várakozás a sorban, megosz-
tás, illemtudás, mint amilyen az engedélykérés és a meg-
köszönés;

•	 a gyermekek bátorítása, hogy ne használjanak társadalmi-
lag elítélendő viselkedési formákat, mint amilyen a gyer-
mekek megbélyegzése, árulkodás, figyelmen kívül hagyása, 
lenézése;

•	 a gyermekek bátorítása, hogy segítsenek egymásnak az  
aktivitások, játékok és életesemények alatt;

•	 a tudás megosztásának támogatása a gyermekek között az 
aktivitásokban való közös részvételen keresztül;

•	 a különbözőség elfogadása és a gyermekek támogatása  
abban, hogy megértsék és elfogadják a különbözőséget;

•	 a kooperatív játék értékének kiemelésével.

Csoportos identitás fejlesztése
•	 a csoportos szertartás ápolásával;
•	 a csoportos identitás alakítása a gyermekekkel, a néven, jelen, 

szótáron és más csoportos identitásszimbólumokon keresztül;
•	 a csoport szabályainak kialakításával a gyermekekkel 

együtt.

Párbeszéden keresztül
•	 beszélgetés kezdeményezésén keresztül a csoport életéről, 

a különbözőségekről, nemi sztereotípiákról és előítéletek-
ről, érzelmekről a csoportban, a gyermekek félelmeiről 
és problémáiról, a negatív viselkedésről, azok okairól és  
következményeiről.

A GYERMEKEK A KORTÁRSAKKAL
VALÓ KÖZÖS TEVÉKENYSÉGEKEN 
KERESZTÜL

•	 megtanulják egymástól, hogyan osszanak meg valamit, 
hogyan vegyenek részt a kölcsönös integrációkban (mint 
amilyen az adás és a kapás, várakozás a sorban), hogy 
értsék meg és vegyék figyelembe társaik igényeit és el-
várásait és elfogadják más véleményét, hogy kontrollál-
ják a saját impulzusaikat, valamint hogy oldják meg a  
konfliktusaikat;

•	 hogy felülvizsgálják saját identitásukat, felismerjék saját 
és mások erősségeit és gyengeségeit, új szerepeket és fe-
lelősséget vállaljanak, tapasztalatot gyűjtsenek a külön-
böző szerepekből, a vezető szereptől a követőig és meg-
figyelőig, tapasztalatot szerezzenek a próbálkozással és  
a kockázatvállalással, hibák elkövetésével és azokkal való 
szembesüléssel;

•	 kutatják a saját elképzelésüket a világról, kiépítik a fel-
fogást, hogy más elképzelések is vannak, fejlesztik a  
vitakészségüket és a dialógust, megtanulják megérteni 
és elfogadni más álláspontját, hogy éljenek a meggyő-
zés technikájával és tárgyaljanak, megtanulják a hipoté-
zisállítást és azt, hogy kérdéseket tegyenek fel és közös 
ötleteket fejlesszenek ki, hogy a megadott dolgokon túl 
lássanak és új kérdéseket tegyenek fel, felülvizsgáljanak, 
kialakítsák a véleményüket, ötleteiket, álláspontjukat, 
tervezzék a kommunikációt;

•	 fejlesszék a valahova tartozást és az elfogadás érzését, az 
empátiát és a moralitást;

•	 támogatást és segítséget nyújtsanak a kortársaiknak, 
akiknek arra szükségük van;

•	 barátságokat kössenek és érzelmi támogatást kapjanak új 
helyzetekben, ha gondokba ütköznek.
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Közösség

A közösség közvetlenül, a családon keresztül pedig közvetetten alakítja ki a gyermek felnövésének feltételeit és módját. A gyer-
mek részére a közösség mindenekelőtt az ő közvetlen környezete – a család, a szomszédok, a rokoni rendszer, az óvoda és más 
intézmények, melyeket látogatnak, és amelyek munkájába bekapcsolódnak, mint az egészségház, bolt, nyitott terek (park, játszó-
tér, udvar), játszóház, könyvtár, gyermekszínház. Még mielőtt elsajátítja a járást és beszédet, a gyermek érdekelt többféle élmény 
és tapasztalat irányában, melyeket az új környezet nyújt. Így új tudást fejleszt, hovatartozást és együttes társadalmi részvételt, 
valamint saját értékeket és identitást is.

HOGY NÉZ KI A KÖZÖSSÉGGEL EGYÜTTMŰKÖDŐ ÓVODA

•	 Az erőforrások és a terek a közösség által oly módon van-
nak felhasználva, hogy különböző aktivitásokat lehessen 
végezni (nyitott aktivitások, oktatási, kulturális, sportin-
tézmények);

•	 a gyermekek és az óvodapedagógusok különböző esemé-
nyeken vesznek részt a helyi közösségükben (ünnepek, 
fesztiválok, megmozdulások);

•	 rendezvényeket szerveznek, melybe bekapcsolódnak a he-
lyi közösség tagjai is (előadások, kiállítások, megmozdulá-
sok, promóciók);

•	 a helyi gazdasági és szolgáltatási szervezetek (cégek, 
kézművesüzletek, bankok, bevásárlóközpontok) olyan he-
lyek, ahol megvalósul a programaktivitás, vagy részt vesznek 
az aktivitásokban az óvodában;

•	 a helyi gazdasági és üzleti szervezetek részt vesznek az ak-
tivitások és megmozdulások támogatásában, berendezések 
és fogyóeszközök beszerzésében;

•	 az iskoláskor előtti intézményről és a programról szóló 
adatok elérhetők a közösségi helyeken (például könyv-
tárban, postán, egészségházban, helyi közösségben, helyi 
médiában);

•	 együttműködik más oktatási programokkal és szerveze-
tekkel, melyek a gyermekek oktatásával és a szülőkkel való 
munkáról szólnak, ideértve a szülői szervezeteket is.

•	 lehetővé teszi a családoknak, hogy kapcsolatba lép-
jenek más szolgáltatásokkal és programokkal a helyi 
közösségben, melyek szükségesek a családnak;

•	 együttműködik az iskolával, kölcsönös vendégeske-
déssel, közös aktivitások szervezésével és az infor-
mációk megosztásával: a többi iskolával és más intéz-
ménnyel való együttműködéssel a közösségben időben 
informálja és felkészíti a szülőket és a gyermekeket 
az óvodából az iskolába való indulásra, az iskolával 
együtt szervezi meg a különböző programokat, akti-
vitásokat és megmozdulásokat, melyek összekötik a 
gyermekeket és szülőket az iskolával (sportrekreációs 
programok, művészeti műhelyek, barátkozási progra-
mok, ünnepségek, fesztiválok, előadások, kiállítások, 
bemutatók), kölcsönös szakmai látogatások szervezé-
se és információmegosztás a programaktivitásokról, 
oktatási szempontból biztosítva a folyamatosságot, 
összehangolva a fizikai környezetet, a kommunikáció 
stílusát és a pedagógiai hozzáállást; megosztja az ada-
tokat, amelyekkel biztosítja az időszerű információkat 
a különböző programokról, melyek segítik a gyereke-
ket és a szülőket, akiknek további oktatási támogatásra 
van szükségük és/vagy más típusú támogatásra.
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Család

A család az elsődleges és legfontosabb nevelője a gyermeknek.
•	 A gyermeket személyes és bensőséges viszony fűzi a családjához, és a család ismeri őt a legjobban;
•	 a gyermek korai tanulása és fejlődése a családban történik, és ezen a családi kontextuson keresztül jön létre a tanulás 

és a gyermek fejlődésének alapja minden más kontextusban;
•	 a család a gyermek születésétől kezdve bekapcsolódik a gyermek fejlődésébe és tanulásába, a családot támogatni és 

erősíteni kell ebbéli szerepében;
•	 minden szülő alapjában véve jót akar gyermekének, csak néhányuknak ebben nagyobb támogatásra van szüksége;
•	 az iskoláskor előtti program kiegészítheti a gyermek családban szerzett tapasztalatait a tanulásról és a felnövésről, ha 

sikerül partnerkapcsolatot fenntartani a családdal.

A PROGRAM, MELY A CSALÁDDAL VALÓ PARTNERSÉGRE ÉPÜL

•	 Az óvoda olyan hely, mely vendégszeretetet sugall a csa-
ládnak, és annak elfogadását, érthető térbeli-szervezeti 
mutatókkal (például szoba/helyiség a szülők részére,  
üdvözlőplakátok, a helyiségek vizuális megjelölése);

•	 a család tisztában van a program alapeszméjével (írott 
információkon és gyűléseken keresztül);

•	 együttműködési program a családdal, ami a szülőkkel 
való párbeszéd alapján lett kifejlesztve a család különbö-
ző bekapcsolódási módjáról: mint a szülők tanácsának 
tagja, mint önkéntes, mint résztvevő a gyermekekkel tör-
ténő közvetlen aktivitásokban);

•	 a szülők megkérdezése, hogy számukra mi a fontos,  
és mit szeretnének a gyermekekkel és magukkal kapcso-
latban;

•	 a gyermekeket megkérdezik, hogy milyen módon szeret-
nék azt, hogy a szüleiket bevonják és részt vegyenek az 
óvoda munkájában;

•	 a szülőket személyesen meghívják, hogy egyes aktivitá-
sokban vegyenek részt, és ebben megkapják az óvodape-
dagógusok vagy más szülők segítségét;

•	 léteznek szervezett társadalmi aktivitások, melyek le-
hetőséget nyújtanak a barátkozásra és a családok közti  
viszonyok fejlesztésére, valamint a szülők és az óvodape-
dagógusok között, ilyenek a kirándulások, séták, művelő-
dési események, ülések.

•	 Az óvodapedagógusok mindennap együttműködnek  
a szülőkkel különböző alapokon;

•	 a szülők a találkozókon megismerik és párbeszédet 
folytatnak az óvodapedagógusokkal a gyermekek  
aktivitásáról és a programaktivitásokról;

•	 lehetőség van arra, hogy a szülők találkozzanak az 
óvodapedagógussal és beszélgessenek a gyermekről, 
bármely napszakban, bármely napon;

•	 arra ösztönzik a szülőket, hogy a családjuk más tagját 
és barátaikat is bevonhatják az óvodai aktivitásba;

•	 a program elfogadja a különbözőséget a családok ese-
tében, és különböző módon összehangolja a szülők 
igényeinek és lehetőségeinek megfelelően;

•	 a szülők aktívan bekapcsolódhatnak a munkába kü-
lönböző időben, különböző módon, és ezt dokumen-
tálják is;

•	 az óvodapedagógusok tisztában vannak azzal, hogy 
a szülőknek más kötelezettségeik és munkájuk van, 
gyakran elfoglaltak;

•	 az óvodapedagógusok felismerik egyes családok  
nehézségeit és korlátait azzal szemben, hogy részt  
vegyenek az óvodai aktivitásokban, és fejlesszék azt a 
stratégiát, amellyel ezen túlléphetnek.
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A CSALÁDDAL VALÓ PARTNERSÉG 
KIALAKULÁSÁNAK FELTÉTELEI

•	 kölcsönös bizalom és tisztelet;

•	 a másik fél gondolkodásának ismerete, empátia, érzékelés 
és elfogadás;

•	 állandó nyitott kommunikáció és párbeszéd;

•	 kölcsönös felismerés, az egységes hozzájárulás és erő elfoga-
dása minden féltől;

•	 közös döntéshozás, kompromisszum- és változásképesség.

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS

•	 folyamatosan felülvizsgálja azt, amiben hisz, a feltevé-
seket és a családdal való együttműködés elvárásait és  
a meglévő erőmintákat;

•	 igyekszik aktívan megvalósítani a folytonos, nyitott és 
értelmes kommunikációt a családdal, mely biztosítja 
az információ megosztását és a párbeszédet a gyer-
mekről, a programról és a szülői létről;

•	 írásos kommunikációt fejleszt és biztosítja a kölcsönös 
informáltságot, dokumentálja azokat az aktivitásokat, 
amelyek az óvodában történnek;

•	 programot fejleszt, mellyel teret ad a család részvételé-
nek, elfogadja a véleményüket, javaslataikat, ötleteiket 
és kommentárjaikat;

•	 biztosítja a rendszeres lehetőséget a közvetlen kom-
munikációra közös csoportos találkozásokon és össze-
jöveteleken keresztül;

•	 felismeri a családok részvételeinek akadályozottságát, 
különböző együttműködési formákat fejleszt, hogy az 
megfeleljen és támogassa a családokat és részvételüket.

A program keretében a kapcsolattartás különböző formái kerülnek fejlesztésre a családok és a program igényeinek megfelelő-
en, a különböző együttműködési formák tervezése és megvalósítása pedig olyan jellemzőkön alapszik, ami megfelel a partneri 
kapcsolatnak.
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Óvodapedagógus

A nevelési és oktatási gyakorlat komplex, változó és nem lehet teljesen és részletesen előrelátni. A kapcsolatok dinamikus kötő-
désével, aktivitásokkal és akciókkal a csoport, az óvoda és a közösség egységes kontextusában működik, melyben az óvodape-
dagógus dolgozik. Egy program elmélete vagy alapeszméje sem adhat kész megoldásokat a specifikus kontextus ilyen komplex 
és dinamikus folyamatában. Az óvodapedagógus folyamatosan új kérdésekkel és kihívásokkal szembesül, melyeket meg kell 
oldania meggyőződésével, tudásával és képességeivel összhangban, az elmélet és a gyakorlat folyamatos felülvizsgálatával az 
adott kontextussal szemben. Mindebből következik az óvodapedagógusi szakma bonyolultsága és szerepének döntő fontossága.

Az óvodapedagógus professzionális szerepe négy területen keresztül valósul meg:

•	 A jólét-orientált tanulás 
és fejlődés támogatása a 
kapcsolatokon és a cse-
lekvéseken keresztül 

A gyermekekkel való közvet-
len munka területe

A program fejlesztésének 
területe

•	 Tervezés
•	 Közös 

programfejlesztés
•	 Követés
•	 Dokumentálás
•	 Értékelés

•	 Reflektáló gyakorlat
•	 Horizontális tanulás
•	 Kapcsolatteremtés
•	 Szakmai továbbképzés

A szakmai fejlődés területe A szakmai-közéleti tevékeny-
ség területe

•	 Képviselés
•	 Promóció
•	 Hozzájárulás
•	 Akció indítása

1. A gyermekekkel való közvetlen munka területét az óvodapedagógus a mindennapi munkáján keresztül valósítja meg 
az oktatási csoportban úgy, hogy a gyermek jóléte az elsődleges, a kapcsolatok minősége és a különböző szituációkban és 
közös aktivitásokban való közös részvétel által.23

2. A program fejlesztésének területe az a terület, ahol az óvodapedagógus az eszmei kezdőpontot a valós programon 
keresztül kelti életre, alapelveken és stratégián keresztül, melyek a jólétet, a kapcsolatokat és a cselekvést támogatják.  
A program fejlesztésének eljárása a szakmai munkatársakkal és a kollégákkal együtt valósul meg, valamint a gyermekek-
kel és a családdal való megosztáson keresztül.24 

23 Ezt a területet az előző fejezetben részletesebben taglaltuk.
24 Ezt a területet a következő fejezetben taglaljuk részletesebben.
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3. A szakmai fejlődés területe a folytonos tanulás igényére és a válasz felépítésére vonatkozik, arra a kér-
désre, mit jelent jó óvodapedagógusnak lenni, és mi a jó program. A következőkön keresztül valósul meg:

•	 a program alapelveinek megértése és beépítésük, mint releváns és a saját gyakorlattal egybekapcsolt tevékenység;

•	 a reflektáló gyakorlatban való részvétel fejlesztése saját óvodában, az együttműködésen, megosztáson és közös kutatá-
son keresztül a munkatársakkal és az óvodapedagógusokkal;

•	 kritikus bírálat az óvoda kultúrájáról és struktúrájáról;

•	 együttműködés más intézményekből való kollégákkal a tapasztalatcsere és közös kutatás céljából;

•	 fejlesztési projektumokon való részvétel helyi és nemzeti szinten;

•	 szakmai továbbképzés szemináriumának kiválasztása, melyek relevánsak a reflektáló gyakorlat fejlesztésére és szakmai 
megerősödésre;

•	 szakmai tanácskozásokon való részvétel és kiállítás;

•	 a korszerű szakirodalom és az iskoláskor előtti nevelés és oktatás irányzatainak követése;

•	 az iskoláskor előtti nevelési gyakorlatot alakító társadalmi és kulturális tényezők, valamint a fejlődés irányzatainak 
áttekintése és felülvizsgálata.

4. A szakmai nyilvános tevékenység területe a következők által valósul meg:

•	 a gyermekek és családok érdekeinek képviselete a közpolitika, a társadalmi élet és köztevékenység minden kérdésében, 
melyek a gyermekekre vonatkoznak;

•	 a közösségi helyek bevonása a gyermekek és a szülők jogainak népszerűsítésére és az iskoláskor előtti nevelés és okta-
tás népszerűsítésére;

•	 az iskoláskor előtti nevelés és oktatás problémáira való indokolt rámutatás és tevékenységek beindítása;

•	 szakmai szervezetek és szaktestületek munkájába való bekapcsolódás;

•	 a gyermekeket és családokat célzó aktivitások megkezdése és azokban való részvétel;

•	 az iskoláskor előtti nevelés és az óvodapedagógusi szakma népszerűsítése, külföldi találkozókon való részvétellel, a 
médiában, szakmai munkák megjelentetésével;

•	 professzionális tevékenység és viselkedés a mindennapos gyakorlatban a szakma etikai kódexével összhangban.
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3. Programfejlesztési stratégiák

A gyermekek jólétének támogatására összpontosító program fejlesztésében az óvodapedagógus olyan elvek alapján jár el, melyek 
a program alapeszméjéből erednek (ezeket a dokumentum első részében határoztuk meg), valamint a bemutatott kapcsolati, 
cselekvési hozzáállásban, az óvodai kontextusban.

A valós program fejlesztésének elvei

A kapcsolatokra  
helyezett hangsúly elve

A program fejlesztésében az óvodapedagógus arra fókuszál, hogy támogató társadalmi és  
fizikai környezetet biztosítson, melyben megvalósul a biztonság, a folyamatosság, a gyerme-
kek részvétele és az óvodapedagógusok bevonása, melyekkel az elfogadás, együttműködés, 
felelősség és közösségérzés kapcsolatai kerülnek kifejezésre.

Az életszerűség elve A program fejlesztésében az óvodapedagógus arra összpontosít, hogy fejlessze a gyermekek és 
felnőttek közösségét, a kortárs közösséget és a kapcsolatot a családdal és a helyi közösséggel, 
valamint biztosítsa a közös tanulás lehetőségét. A közös tanulás az aktivitásokon keresztül 
valósul meg, melyeket úgy terveztek, hogy tapasztalatból, hiteles érdekeltségből és kapcsola-
tokból, igényekből és kezdeményezésből, gondból és kérdésből, eseményekből épüljön fel, a 
csoportban és a közösségben.

Az integráltság elve A program fejlesztésében az óvodapedagógus arra fókuszál, hogy lehetőséget biztosítson a 
tanulásra, mint amilyen a gyermek integrált tapasztalata arról, amit tesz (cselekvés) és megél 
(kapcsolatok), s nem pedig előre megtervezett egyéni aktivitás a fejlődés vagy oktatási terület 
és a tanítás kiemelt tartalmi aspektusának alapján.

A hitelesség elve A program fejlesztésében az óvodapedagógus arra összpontosít, hogy felismerje és elfogadja 
minden gyermek integritását, különbözőségét és sajátosságát, a gyermek és a családja fejlő-
dési, kulturális, társadalmi és más sajátosságát, valamint minden gyermek erősségét és lehe-
tőségeit, különös tekintettel a fogyatékkal élő és fejlődésben visszamaradott gyermekekre és 
azokra a gyermekekre, akik érzékeny társadalmi csoportokból származnak.

A hitelesség elve magában foglalja, hogy minden gyermek egyénre szabott megközelítést igé-
nyel, s egyidejűleg minden gyermek bevonásának támogatását a kortárs közösségbe és közös 
aktivitásokba.

A bekapcsolódás elve A program fejlesztésében az óvodapedagógus azokra az eseményekre és aktivitásokra össz-
pontosít, amelyek támogatják a gyermek tanulását a saját aktivitásán keresztül, a gyermek 
bekapcsolódását, kezdeményezését és választásait, a különböző kérdésekre, problémák-
ra és tartalmakra való odafigyelést, a tapasztalat feldolgozását, alkotásra és a saját ötletek, 
élmények, vélemény, megismerés kreatív kimutatását.

A bekapcsolódás elve magába foglalja az óvodapedagógus bekapcsolódását, valamint a gyer-
mekek közös bevonását, s elvét nem a közvetlen tanítás képezi.
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A partnerség elve A program fejlesztésében a fókusz a gyermek és a család nézőpontjának elfogadásán van (véle-
ményükön, ötleteiken, kezdeményezésein, döntésein) és a család különböző módokon történő 
bevonásán, valamint a helyi közösséggel való együttműködésen.

A fent említett elveket figyelembe véve, az óvodapedagógus a következő stratégiákon keresztül fejleszti a programot: a program 
együttes fejlesztésén és követésén, valamint értékelésen és dokumentáláson keresztül.

Tervezés

Az integrált hozzáállással az óvodapedagógus lehetővé teszi a gyermekeknek, hogy tanuljanak 
az egységből, abból, amit átélnek, gondolnak és tesznek. A tervezés az integrált módszerrel te-
matikus vagy projekt formában valósulhat meg. A téma/projektötlet a gyermekek és a felnőt-
tek közös mindennapi tapasztalatából is eredhet, a gyermek és az óvodapedagógusok észlelt 
igényeiből és kérdéseiből, valamint az óvoda és a helyi közösség különböző eseményeiből.
Miután nagyjából meghatározásra kerül a téma vagy a projekt kezdő ötlete, az óvodapedagógus 
kutatni kezdi a tudás, kultúra és különböző tevékenységek forrásait, ötleteket keres és ki-
találja, mivel tudnának kezdetlegesen foglalkozni, és mit kutathatnának a témán/projekten 
belül, a professzionális tudásra támaszkodva, a korosztálybeli jellemzőket figyelembe véve 
és ismerve a csoportban lévő gyermekeket, mit kell felszerelésből és anyagokból elkészíteni, 
ami ösztönzi a gyermekeket, hogy próbálják ki a saját ötleteiket. A téma vagy projekt fejlesz-
tése alkotói folyamat kell hogy legyen, ami egyenrangúan kihívással teli a gyermekek és az 
óvodapedagógus részére, ami alatt együttesen fedeznek fel dolgokat, játszanak és alkotnak.

Az óvodapedagógus a témát/projektet a reális program fejlesztésének alapelveire építi, ezért 
a témát/projektet mindig csak néhány lépéssel előre tervezi és ciklikusan folytatja a tervezést:

•	 megtervezi, hogy lesz különféle eszközökkel és anyagokkal berendezve a tér, ami inspiráló 
és provokáló lesz a gyermekek részére, hogy kutassanak a téma/projekt keretein belül 
(képzőművészeti tárgyak, különböző nyomtatott anyagok, eszközök, készülékek, félig 
strukturált, nem strukturált anyagok);

•	 valamely ötlet alapján egy-egy aktivitásnál megtervezi, hogyan lesz az megszervezve, 
ami a program fejlesztéseinek alapelve alapján valósul meg;

•	 a témából vagy a projektből eredő és azzal kapcsolatban lévő tartalom alapján az 
óvodapedagógus tervezi meg az aktivitás szervezését és annak módját, ahogyan részt 
fog venni az aktivitásban (támogatási, modellezési, bővítő módok);

•	 megtervezi a szükséges erőforrásokat, melyeket be lehet szerezni, meg lehet csinálni 
vagy kölcsön lehet kérni;

•	 megtervezi a szülők, más csoportokban lévő gyermekek és a közösségi helyek egyéneinek 
lehetséges bevonását;

Az integrált megköze-
lítés fejlesztése téma 
szerint és projektterve-
zésen keresztül
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Rugalmas tervezés

A tervezés dokumen-
tálása

•	 megtervezi a helyet a helyi környezetben, ahol bővíthető a tapasztalat a témára/
projektre vonatkozóan (intézmények, szervezetek, nyitott terek);

•	 a téma vagy a projekt pár naptól pár hónapig tarthat, attól függően, hogy merre 
tart a gyermekek ötletének, javaslatának, érdeklődésének fejlődése és felépítése, 
az óvodapedagógusok és más, a témába/projektbe bevont személyek ötleteinek és 
hozzájárulásának alakításától függően. A projektumot az a kérdés, ötlet és/vagy cél 
vezérli, hogy a gyermekek által megértett izgalmas problémára mélyebb kutatással 
autentikus megoldásokat találjanak. Az autentikus megoldás utáni kutatás az, ami 
értelmet ad a gyermekek kutatásának, az egyéni aktivitásnak és tartalomnak, maga 
a megoldás nem célja a projektnek. Az óvodapedagógus a projektum tervezésének 
esetében nem afelé irányul, hogy a gyermekek minél gyorsabban és sikeresebben 
megoldást találjanak a projektum eredményeként, hanem afelé, hogy megtervezzék 
a folyamat támogatásának tervét, mely a valós program fejlesztésének elvein alapszik.

A téma/projekt a bölcsődében inkább ötlet vagy keret, amit az óvodapedagógus alakít az 
alapján, hogy követi a gyermekek érdeklődését és interakcióját a különböző anyagokkal, 
más gyermekekkel és a felnőttekkel az óvodában, valamint a gyermekek ismerkedését. A 
téma vagy projekt ötlete alapján az óvodapedagógus a bölcsődében először a nagy mennyi-
ségű érzékelhető anyagra fókuszál, melyek állandóan elérhetők lesznek a gyermekeknek, 
és melyekkel kutatásra ösztönzi őket az óvoda nyitott és zárt tereiben. Az óvodapedagógus 
a bölcsődében több lehetőséget tervez különböző gyermekaktivitásra, melyek egy időben 
zajlanak, és melyeket a gyermekek választanak.
Az óvodapedagógus elegendő időt tervez a rutinfeladatoknak, melyekkel segíti a gyerekek 
biztonságérzetét, hogy nagyobb önállóságot és közelséget érezzenek az óvodapedagógus és 
a többi gyerek irányába.

Az óvodapedagógus a program fejlesztésében mindig a gyermekekkel harmonizál, úgy, 
hogy tervet készít azokról a lehetőségekről, amiket megélhetnek, és a gyermekek tanulását 
is csak mint javaslatot dolgoz ki, amit ellenőriz és kiegészít, s nem csinál kész, befejezett 
tervet. A tervezéshez való dinamikus és rugalmas hozzáállás miatt a terv nem készít-
hető el hosszabb időszakra. Ahhoz hozzá kell építeni, amikor a gyermekek és felnőttek 
(óvodapedagógusok, szülők és más felnőttek az óvodában és a helyi környezetben) kutatni 
kezdenek a következők alapján: a gyermekek kezdeményezése és javaslata, beszélgetés a 
gyermekekkel, a résztvevők javaslata és terve, az óvodapedagógusok betekintése a gyerme-
kek aktivitásába, a véleményük arról, miért fontos, hogy a gyermekek adott aktivitásokkal 
foglalkozzanak, s hogy kötni ezt össze a való élet kontextusával, korábbi élményekkel, ta-
pasztalattal és értelemmel.

Az óvodapedagógus megfelelő űrlapon dokumentálja a terveit, melyek a téma/projekt 
fejlesztésének eljárásában továbbfejlesztésre kerülnek. A terv tartalmazza a téma/projekt 
irányadó nevét, rövid indoklást, hogyan jutott a téma/projekt beindításához, a kezdeti és 
végső dátumokat, tartalmazza a forrásokat, melyek lényegesek az óvodapedagógusnak a 
témához/projektumhoz, a szükséges eszközöket és anyagokat, ötleteket a gyerekekkel való 
aktivitáshoz, a szükséges forrásokat, a család és mások részvételét, valamint teret a helyi 
közösségben, mint a tanulás helyét. 
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A gyermekek kezdemé-
nyezésének erősítése

Konzultáció

Az óvodapedagógus azáltal támogatja a gyermekek kezdeményezését, hogy

•	 támogatja a kölcsönös cselekvést a gyerekek, illetve a gyerekek és a felnőttek között, 
és olyan helyzeteket teremt, melyekben a gyerekek javasolhatnak, ötleteket adhatnak 
és elmondhatják a véleményüket;

•	 lehetőséget teremt a gyermek számára, hogy kipróbáljon dolgokat és válasszon, hogy 
megértse, mit jelent dönteni, és ez milyen felelősséggel jár;

•	 bátorítja a gyermekeket arra, hogy elképzeljenek dolgokat és beindítsák képzeletüket, 
feltételezéseiket és elképzeléseiket, tudásukat, érzelmeiket és élményeiket különböző 
módokon fejezzék ki;

•	 támogatja a gyerekeket, hogy autentikus, számukra értelmes beszélgetéseket folytas-
sanak, hogy megfigyeljék és meghallgassák, mit csinálnak és beszélnek más gyere-
kek, és megvitassák vizsgálódásaikat;

•	 meghallgatja a gyerekeket és figyelmet szentel a gyerekek elképzeléseinek és javaslata-
inak, és ezeket belefoglalja a programba.

A bölcsődei óvodapedagógus különösen ügyel arra, hogy az ilyen korosztályú gyerekek 
kezdeményezését támogassa, elsősorban a gyerekekkel kialakított meghitt kapcsolat által, 
amely fizikai kontaktussal, verbális kapcsolattal, arckifejezéssel valósul meg, illetve a napi 
rutin rugalmas megteremtésével, mely összhangban van a gyerekek élettempójával és az 
egyénenként szükséges figyelemmel a rutin során (például a gyermek öltöztetése). Az óvo-
dapedagógus úgy alakítja ki a fizikai környezetet, hogy az a gyermek számára kiszámítha-
tó és biztonságos legyen, ugyanakkor lehetőséget nyújtson a gyermeknek a vizsgálódásra 
és a mozgásra, a tevékenységek gyakori változtatására és a gyerekek közötti interakcióra. 
Az óvodapedagógus támogatja és bátorítja a gyermekeket a vizsgálódásra már a legkisebb 
korosztálytól kezdve, különböző új tárgyak bevitelével, strukturálatlan és kihívást jelentő 
anyagok használatával. Játszik a gyerekekkel, verbális és nonverbális üzeneteivel felébreszti 
a gyermekek kíváncsiságát és a kutatói szellemet, arra támaszkodva, hogy a gyermekek 
egész testükkel tanulnak, valamint az „itt” és „most”-ra összpontosítanak.

A gyermekekkel való beszélgetés alapján az óvodapedagógus lehetővé teszi, hogy a prog-
ram fejlesztésre kerüljön a gyermek perspektívájával összhangban. A konzultáció azt je-
lenti, hogy beszélgetés folyik a gyermekkel valamely kérdés alapján, például arról, hogy a 
gyermek hogy érzi magát a csoportban, hogy szeretnék, hogy kinézzen a tér, melyik térben 
szeretnek játszani, mi minden érdekli őket és mivel szeretnek foglalkozni az óvodában, 
mely anyagok nyújtanak kihívást, hogy megvizsgálják, minek örülnek különösen, kit sze-
retnének megismerni, kitől félnek. A beszélgetés nem magától működik, hanem különbö-
ző technikákat kell alkalmazni, melyek a gyermeki beszédmódhoz közeliek, és melyeken 
keresztül mind teljesebben tudja kifejezni magát, verbális módon és ami alapján a beszél-
getés kiteljesülhet. A technikák lehetnek:

A program közös fejlesztése
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•	 fotó – a gyermekek helyet, aktivitást, eseményeket fényképeznek le, melyek tetszenek 
nekik, vagy amit szeretnének megváltoztatni, valamint személyeket, akik fontosak 
nekik az óvodában;

•	 feltérképezés – adott tér sémája alapján (például szoba, udvar, óvodaalaprajz), melyet 
az óvodapedagógus készített el és magyarázott meg a gyermeknek, a gyermek maga, 
vagy a nevelő segítségével, berajzolja a saját mozgását a térben, valamint a helyeket, 
ahol tartózkodik és ahol csinál valamit;

•	 túra – a túra „utazás”, melyben a gyermekek a felnőtteket vezetik olyan környezetben, 
mely ismert előttük (óvoda, park, könyvtár, múzeum). A gyermek a túravezető, aki 
meghatározza, hogy hol és milyen sorrendben fognak haladni, mi lesz lefényképezve 
és/vagy megörökítve más módon. Az óvodapedagógus jegyzetel a túrán;

•	 művészi (kifejező) aktivitások, mint a rajz és a festészet, kifejezés mozdulattal és hang-
gal; mindez lehetővé teszi a gyerekeknek, hogy vizuálisan és kinesztetikusan kifejez-
zék érzelmeiket és perspektívájukat.

Az óvodapedagógus viselkedésével, szóbeli és nem szóbeli üzeneteivel modellezi a kap-
csolatok építésének módjait, a világ megértésének módját, a tanuláshoz és a játékhoz való 
hozzáállást, az alkotást az aktivitásokban. A példát, amit az óvodapedagógus tanúsít, a 
gyermek mindenekelőtt közvetlenül és spontánul elfogad és átvesz. A gyermekek részére 
példának számít nemcsak az, amit az óvodapedagógus mond, hanem legfőképpen az, amit 
csinál, és az, milyen kapcsolatokat létesít. Az óvodapedagógus modellezi a játék alapú al-
kotási hozzáállást magáról és a világról, a játékban való részvételével és a közös kutatással 
a témában/projektben is modellezi az új élvezését és a nyitottságot az új felé, a kockázat 
elfogadását, a felfedezés és kutatás örömét, valamint az elfogadást, megértést és megegye-
zést másokkal szemben.

Az óvodapedagógus gondos megfigyelője a gyermekeknek és bátorítja őket, hogy az adott 
tudás- és ügyességi szint fölé lépjenek. A következőkkel támogatja a gyermekek aktivitását:
•	 segítséget nyújt, amikor szükség van rá;

•	 segít a gyermekeknek, hogy az aktivitásra fókuszáljanak, ami számukra jelentéssel jár, 
úgy, hogy figyel arra, mi érdekli őket, védelmezi őket a túlságos stimulációtól, jelen van és 
részt vesz diszkrét és megbízható módon;

•	 bátorítja a gyermekek aktivitását, nem közvetlen irányítással és szurkolással, hanem 
üzenetet közvetítve, hogy hisz nekik és a lehetőségeikben;

•	 hasznos utasításokat ad a gyerekeknek az eszközök, gépek, kellékek használatáról 
(tricikli, kerékpár használata, szánkózás, az óvodán kívüli közlekedés, ültetés, IKT 
használata).

Az óvodapedagógus bővíti a gyermekek aktivitását és tanulását:
•	 a kommunikáción keresztül: különböző szimbolikus és jelzés alapú kifejező módsze-

rekkel  mint a gyermekek funkcionális és integrális életének részét az óvodában, be-

Modellezés

Támogatás

Bővítés
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szélgetéssel, értelmezéssel, a gyermekek aktivitásának megmagyarázásával, a beszél-
getés és a beszélgetés alapú alkotás, valamint különböző fajta írásbeliség ösztönzésével 
a gyermekeknél, a konkrét esemény problémáinak megállapításával, állandó érdeklő-
déssel és kérdések feltevésével maguknak és a gyermekeknek, dialógus levezetésével 
a gyermekekkel a játékról és más aktivitásokról, amibe a gyerekek be vannak vonva, 
a szóbeli és nem szóbeli nyilatkozatok és termékek lejegyzésével és gyűjtésével, vala-
mint minden gyerekkel és a családjával való beszélgetéssel ezekről a tapasztalatokról;

•	 akciókon keresztül: a játékban és aktivitásokban való részvétellel, lehetővé téve a gyer-
mekek részére, hogy részt vegyenek az óvodai társadalmi eseményekben és a helyi 
közösségben is, inspiráló és provokatív környezet és anyagok biztosításán keresztül 
és a meglepetés támogatásával, a gyermekek bevonásával a felnőttek aktivitásába, a 
felnőttek beszervezésével a tanulási eljárásba, a több korosztályba tartozó gyerme-
kek együttes aktivitásával lehetővé tenni a gyermekeknek, hogy használják a digitális 
technológiákat a tanulás követésében, különböző szimbolikus anyagok készítése a 
gyermekekkel.

A gyermekek aktivitásának kibővítésében az óvodapedagógus a bölcsődében különös 
hangsúlyt fektet a közös játékra a gyerekekkel, a közös gyermek-felnőtt tapasztalatra kü-
lönböző aktivitások esetében az óvodában, különféle anyagok állandó biztosítására a gyer-
mekek kutatásának céljából, tekintettel arra, hogy a gyermekek szem előtt tartják és sokkal 
többet tudnak, mint amit szóban el tudnak mondani. Az óvodapedagógus a bölcsődében 
állandóan lehetővé teszi a gyermekek részére, hogy más gyermekekhez társuljanak, hogy 
ezen a módon is tanuljanak, megfigyeléssel és utánzással együttműködjenek különböző 
aktivitásokban.

A dokumentálás általi követés magába foglalja a gyermek tanulásának és fejlődésének, 
valamint a program fejlődésének követését. Dokumentálással a program, a gyerekek ta-
nulása és fejlődése láthatóvá válik. Az értékelés a program követésének szerves részét 
képezi.

A gyermek követésének célja nem az, hogy a fejlődési lehetőségei és az eredményei ke-
rüljenek értékelésre, hanem hogy teljesen megértésre kerüljön a gyermek fejlődése és ta-
nulása, és az alapján a gyermek jóléte állandó támogatást kapjon. A funkciója a következő:
•	 hogy megmutassa a gyermeki ötletek gazdagságát és különbözőségét és annak mód-

ját, hogy a gyermekek hogyan értik meg magukat és a világot maguk körül, valamint 
az óvodai részvételüket;

•	 hogy a gyermekek fejlesszék önbizalmukat, hogy érezzék az elfogadást, hogy tovább 
kutassanak, mikor észlelik, hogy dokumentálásra és bemutatásra kerül az, amit ők 
kipróbálnak, megalkotnak és amiről gondolkodnak;

Követés, dokumentálás és értékelés

Követés és értékelés 
dokumentálással
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•	 hogy lehetőséget nyújtson, hogy dokumentált események alapján a gyermek vissza-
térjen különböző tanulási eseményhez, hogy újraértelmezze őket és hogy meghallgas-
sa mások észrevételeit;

•	 hogy az óvodapedagógus kövesse és kutassa annak a módját, hogyan tudná támogatni 
a gyermekek tanulását és a program fejlesztésében való részvételt;

•	 hogy együttműködés alakuljon ki a családdal a bizalom, a párbeszéd és a közös rész-
vétel építésén keresztül.

A program fejlesztésének követése, az iskoláskor előtti nevelés és oktatás programjának 
folyamatos javítása. A funkciója a következő:
•	 hogy az óvodapedagógus kritikus módon felülvizsgálja a valós program összehangolt-

ságát a program alapeszméjével és az alap alapelveivel;

•	 hogy az óvodapedagógus reflektáló hozzáállást fejlesszen ki a gyakorlatban, önállóan 
vagy a kollégákkal együtt, a kapcsolatok felülvizsgálatával a meggyőződések és a szán-
dék között, a gyakorlattal szemben;

•	 hogy az óvodapedagógus folyamatosan felülvizsgálja a stratégiákat, melyeket a va-
lós program fejlesztésében használ saját eljárásának, a fizikai és társadalmi környezet 
szervezésének, a gyermekek részvételi módjának dimenziójában;

•	 hogy biztosítsa a folyamatosságot a program fejlesztésében a gyermekek tapasztala-
tának és felismerésének, valamint az óvodapedagógusok hozzáállásának állandó ösz-
szekötésével;

•	 hogy népszerűsítse a programot és lehetővé tegye a professzionális és társadalmi kö-
zösségnek, hogy megismerkedjenek az óvoda programjával, és ezzel ösztönözze őket 
a hozzájárulásra és részvételre.

A tanulási folyamatot és a gyermek fejlődését a gyermek portfólióban követik és doku-
mentálják. A portfólión keresztül dokumentálásra kerül a gyermek fejlődése, ahol az kerül 
kiemelésre, mik a gyermek erős oldalai, az események és az aktivitások; a gyermek támo-
gatásának módja, különösen akkor, ha érzékeny csoportból származó gyermekről van szó.

Az individuális portfólión keresztül történő dokumentálás a következő esetekben hasz-
nálható fel: különböző skálák és más technikai megfigyelés és követés, csoportos és indi-
viduális tanulási mesék; a gyermekek produktumai és nyilatkozatai, melyek beszélgetésből 
erednek; a gyermekek produktumai, melyek játékból erednek, egy téma/projekt esetében; 
fényképek, video- és audiofelvételek, melyek különböző szituációkban készültek, melyek 
különösen fontosak a gyermek részére.

A program fejlesztése a témán/projekten keresztül a téma/projekt portfólióban kerül do-
kumentálásra. A téma/projekt portfólió tartalmazza a téma néhány projektfejlesztésének 
tervét (bővebben a stratégiai tervezés keretében) és a leírást a témáról/projektről.

A követés fajtái és 
módjai

A fejlesztés módjai
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A téma/projekt fejlesztésének idején az óvodapedagógus:
•	 elkészíti a gyermekekkel a kezdeti és a folyamatpannókat. A kezdeti pannók bemu-

tatják a kezdeti ötleteket és a gyermekek aktivitását a témában/projektben; tartalmaz-
hatnak rajzokat, a gyermekek nyilatkozatait, a szülők meghívását, a szülők javaslatait 
és ötleteit, a téma/projekt aktivitásainak előhírét. A folyamatpannók bemutatják a kü-
lönböző aktivitásokat, eseményeket és helyeket, ahol a gyermekek tanultak, a téma/
projekt fejlesztésében a gyermekek rajzait, fotóit, térképeit, sémáit, bejegyzéseit, kér-
déseit, hozzászólásait, valamint a szülők és más óvodai résztvevők észrevételeit;

•	 fotókkal (vagy jegyzetekkel) dokumentálja a fizikai környezet változásait a téma/
projekt fejlesztésében, a gyermekek aktivitásait a témában/projektben, a szituációkat, 
ahol a gyermekek beleélik magukat abba, amivel foglalkoznak, a közös részvétel szitu-
ációit, a közösségi helyeket, ahol a gyermekek tanultak, a gyermekek termékeit.

Más mód is van a folyamat dokumentálására a témában/projektben, mint amilyen a közös 
képeskönyv, videoklip, poszteren, térben elhelyezett installáció közös készítése.

A beszerzett dokumentumokat felhasználva a téma/projekt fejlesztésének idején az óvo-
dapedagógus mesét készít a mellékelt fotókkal, mellyel dokumentálja az elvégzett témát/
projektumot.

Az óvodapedagógus a program különböző résztvevőivel egyetemben dokumentálja azo-
kat a szituációkat, melyeket fontosnak látnak, amivel több perspektíva kerül biztosításra 
a program fejlesztésében, jobb megértésében, a gyermekek ötleteire és érdeklődésére való 
támaszkodásban és a gyermekek elfogadásában, megmutatva, hogy az ötleteik és a hozzá-
járulásuk értékes és fontos. A dokumentáció elérhető, és a párbeszéd alapját képezi.

A szakmai munkatársak és óvodapedagógusok közösen vizsgálják felül a program minő-
ségét a valós program értékelésével, a hordozó dimenzióiban: inklúzió, különbözőség és 
demokratikus értékek; együttműködés a családdal és a helyi közösséggel. Az ilyenfajta ön-
értékelés nem azt a célt szolgálja, hogy az óvodapedagógus és a szakmai munkatárs mun-
káját értékeljék, hanem hogy a kapott adatok alapot nyújtsanak a közös gondolkodásra és 
a gyakorlat megváltoztatására.

A gyermekek, a család 
és más résztvevők a 
program követésében

A valós program 
minőségének értékelése
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