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Országos szakmai ajánlás az óvodapedagógus képzés megújításához
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara szoros együttműködésben a Kaposvári
Egyetemmel, a Pécsi és Szegedi Tudományegyetemekkel, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetemmel a
TÁMOP 4.1.2.B2-13/1-2013-0007 számú, az „Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért”
elnevezésű projekt keretében országos szakmai ajánlás elkészítésére vállalkozott. Ezt az alábbi
célképzésben fogalmazta meg: A pedagógusképzés megújítása céljából szakmai állásfoglalás készítése,
amely segíti a megváltozott köznevelési környezetbe illeszkedő pedagógusképzési programok, tantervek
kialakítását, különös tekintettel a XXI. század kihívásaira és trendjeire.
Az ajánlások elkészítésének alapját az a projekt keretében 2015. február 7-én szervezett Műhelytalálkozó
adta, mely során egyrészt bemutatásra került az óvodapedagógus képzés országos helyzetének
elemzése a 2012-es párhuzamos szakakkreditációs jelentés felhasználásával, másrészt a képzési
helyekről szóló SWOT elemzés és az azokhoz kapcsolódó javaslatok.

I. Bevezetés – helyzetfeltárás
1. Az óvodapedagógusok képzésére fókuszáltan a köznevelési környezet, változó
szabályozók, a képzés aktuális trendjei és kihívásai
A pályázatot megelőző időszak helyzetértékelése egyes elemében visszanyúlik a közoktatás, majd a
nemzeti köznevelés törvényi változásaira, a felsőoktatás, majd nemzeti felsőoktatás szabályozására. Az
értékelés viszonyítási pontjai pedig a hazai és a nemzetközi elemzések, de figyelembe vettük a
Fokozatváltás a felsőoktatásban1 című, a felsőoktatás távlati fejlesztési koncepcióját tartalmazó
dokumentumot is.
A fordulat évét követően a demokratikus, decentralizált irányítási rendszerre történő áttéréskor új
törvények, rendeletek születtek. Létrejött az új társadalmi rend jogi legitimációja.
Ezzel együtt indult el az intézmények jogi felhatalmazáson alapuló szakmai munkájának innovációkon
alapuló, az új jövőképhez, emberképhez és emberformáláshoz igazodó megújulása.
A folyamatot tovább erősítette az országunk Európai Unióhoz való csatlakozása, mely körülmény még
erőteljesebb hatással bírt az egyébként a tagországok autonómiájának körébe tartozó köznevelésre,
közoktatásra. A különféle ajánlásokat, tanulmányokat és jelentéseket a tagországok figyelemmel kísérik,
és oktatáspolitikai döntéseik során saját szempontjaikhoz igazodóan figyelembe veszik. Ilyen alapelv és
ajánlás, hogy







a nevelés a család életfolyamatainak egyik lépcsőfoka
támogatást igényel
a nevelés a gyermek legfőbb érdekei szerint való legyen
a gyermek aktív résztvevője fejlődésének, aktív, cselekvő
a gyermek fejlődésének elősegítése
szeretet (kötődés, érzelmi kölcsönösség), biztonság, figyelem, érzékenység (odafordulás),
egymásra hangolódás (szinkronitás), példa, minta.

Ezek az elvek olyan egyetemes értékek, amelyekkel a hazai törvényhozás azonosulni tudott, s átalakította
a köznevelési, közoktatási intézmények szabályozási hátterét.
Megtörtént a normatív, kollektív szabályozásról való áttérés a személyre, individuumra irányuló,
egyetemes értékeket közvetítő plurális szabályozásra.
Kijelenthetjük, hogy fenti belső és külső hatások által a köznevelési szektor, s benne az
óvodai nevelés a figyelem terébe került, különösen a hátrányok mérséklésében,
a leszakadók és a különleges bánásmódot igénylők integrálásában.2 Uniós
elnökségünk idején a kora gyermekkori nevelés kiemelt terület volt,
nemzetközi konferenciának adott otthont 2011-ben Budapest. A
felsőfokú óvodapedagógus képzés 50 éves jubileumi ünnepségén,

1

TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007
„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT”
2012-ben a Tudományos Akadémián tartott ünnepi megnyitójában Pálinkás Józseftől, az Akadémia
elnökétől hallottuk: „Az óvó- és tanítóképzés a magyar oktatás legfontosabb terepe.” Az Akadémia elnöke
annak az óhajának is hangot adott, bárcsak a társadalom jobban elismerné és megbecsülné ezt a
munkát. Hozzátette, a magyar oktatásügy felelős posztjain ezért még sokat kell tenni.
Az Európa Tanács a jó gyermeknevelésnek három szempontját emeli ki: megvédeni őket, segíteni őket és
ösztönözni őket.3
Több kutatás közül tanulságos az Európai Bizottság vizsgálata (QALL – Végzettséget mindenkinek! –
című projekt, 2014), melyben a korai iskolaelhagyást tanulmányozták. Ezen a területen pl. Romániát és
Magyarországot kiemelten rossz helyen találjuk. Felhívják a figyelmet a kisgyermekkori hátrányok
mérséklésére, az egészséges környezet, a hozzáférés társadalmi különbségek nélküli biztosítására, a
megelőzésre, ezen belül a jó minőségű és mindenki számára elérhető kora gyermekkori nevelésre és a
megfelelő pedagógusképzésre. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a kora gyermekkori nevelés térül meg
leginkább, tehát az iskoláskor előtti nevelésbe kell a leginkább befektetni. A kora gyermekkori nevelés
nem pusztán kompetenciákat fejleszt, de megteremti a későbbi hatékony tanulás alapját. Az erőforrásokat
a korai szintre kell összpontosítani. Ha többen járnak óvodába, hosszabb távon jobb eredmények
érhetőek el.4
E szempont szerinti gondolkodás kifejeződik a 3 évtől kezdődő kötelező óvodalátogatási kötelezettség
meghatározásában.
Elgondolkodtató az is, hogy a kutatás a korai iskolaelhagyás elemzésekor az óvodák iskolásítására mint
negatív tényezőre utal. „Sokan beleesnek abba a hibába, hogy „iskolásítják” az óvodát – rövidtávon lehet
igazolni az eredményességet, a teljesítményt, de tartós hatásának megerősítésére nincs longitudinális
vizsgálat.”5
Az alapozó szakasz jelentőségére utal Nahalka István teljesítményelemző kutatása is, mely szerint már 4.
osztályban nagyon nagy különbségek alakulnak ki a tanulók teljesítményei között. A jól teljesítők és a
gyengén teljesítők között az egyik legnagyobb szakadék nálunk van az európai mezőnyben. Ez a
különbség a középiskolában még jobban nő és növekedni is fog a jelen állás szerint.6
A demokratikus átalakulás hatása, a nemzetközi tendenciákhoz való igazodás tehát megmutatkozott a
kora gyermekkori nevelés szabályozásában, ezen belül az intézményképben, az intézményi
autonómiában, a gyermekképben, a gyermekhez való viszonyulásban, a célok, feladatrendszerek,
tevékenységek tartalmában, gyermekformálási felfogásban, a pedagógus személyi megfelelésében,
bővülő kompetenciáiban, a módszertani megújulás szükségességében, az intézményi kapcsolatokban.
Mindezt egy folyamatos, felgyorsult, időnként kiszámíthatatlan változás folyamataként érzékeljük.
A felsőoktatás, az óvodapedagógus képzés is reagál ezekre a változásokra, legtöbbször követő
magatartást tanúsít. A képzési és kimeneti követelmények közel 10 éve készültek, felülvizsgálatra
szorulnak, hiszen ha készítésekor meg is feleltek a köznevelés kívánalmainak, ma már biztos, hogy a
kimeneti követelményeket módosítani szükséges. S bár éppen folyamatban van a képzési és kimeneti
követelmények tanulási eredmény alapú átalakítása, ez a lépés önmagában csak részleges megújítást
jelent.
A változásokra való felkészülést pályázatok támogatták, úgy, mint pl. a HEFOP (Tantervfejlesztés), vagy a
TÁMOP (Pedagógusképzés megújítása vagy a Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok
kiszélesítése).
E változások hatására a tantervek szerkezete, tantárgyi struktúrák, tanegységek arányai, tantárgyak
súlyai, tantárgyak tartalma, követelményei átalakultak, tárgyak, tárgykörök elmaradtak,
vagy beépültek, új tantárgyak, tantárgyi elemek jelentek meg. A gyermek
autonóm, aktív lényként való kezelése, egyediségének figyelembe vétele, az
eltérések differenciált kezelése, a sokféleség harmóniájának
megteremtése, a környezeti tényezők változásához való igazodás új
pedagógiai felfogásra épülő tantárgyi tartalmak kidolgozását és
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segédanyagok elkészítését igényelte. A megváltozott, megújult képzési tartalom egyre jobban feszíti a
jelenlegi képzési kereteket, hiszen ma jóval több területen és sokkal magasabb szinten fogalmazódnak
meg a követelmények az óvodapedagógussal szemben.
Nézzünk néhány kritikus pontot!

1.1. A köznevelés igényei a képzéssel szemben


A gyermekközpontúság érvényesítésére az eddiginél is célirányosabb és alaposabb felkészítés
szükséges az elmélet és gyakorlat még harmonikusabb egységében. Ez jelenti 3 évestől a 7-8 évig
terjedő korosztály ténylegesen is differenciált fejlesztésére, a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetűekkel való egyéni foglalkozásra, a magatartás- és tanulási nehézségek felismerésére,
kezelésére, az integrált nevelésre, az inter- és multikulturális nevelés újszerű és tömegesen jelentkező
feladataira, az alapozó funkció differenciált teljesítésére való célirányos felkészítést. Ténylegesen is
középpontba szükséges helyezni A GYERMEKKÖZPONTÚ NEVELÉS MŰVÉSZETÉNEK
ELSAJÁTÍTÁSÁT.



Az óvoda diszfunkcióinak elhárítására is fel kell készítenünk. Pl. ilyen a még mindig a következő fokozatnak
való megfelelés kényszere, vagy az óvoda szerepéről való gondolkodás (az óvoda nem helyettesítője a
családi nevelésnek, hanem az együttműködés színtere), továbbá hogy pénzügyi szempontok érvényesülnek a
gyermekek különfoglalkozásai terén.



Az alapozó funkció érvényesítése megkívánja a gyermeki személyiség jellemzőinek és
fejlődésének interdiszciplináris megismerését (orvosbiológia, pszichológia, pedagógia,
szociológia) és egységben látását, valamint az óvodáskor előtti és a 7-8 évesek alaposabb
megismerését az elméletben és a gyakorlatban egyaránt.



A felkészítés során a gyermekek megismerésekor és az egyénre ható, az ahhoz igazodó
komprehenzív hatásrendszer érvényesítésekor, az egyénre figyelő nevelői magatartás kialakításakor
a képesség és attitűd formálás feladatát látjuk el.



Fel kell készíteni a hallgatókat a hivatás bővülő szakmai kompetenciáira, nagyobb hangsúlyt kell
kapnia a képességfejlesztésnek, ezáltal a gyakorlatnak (affektív hatás, csoportdinamika,
önszabályozás, reflektív magatartás, játszóképesség, a segítés, tanácsadás képessége, informatikai,
infokommunikációs kompetencia stb.).



Indokolt a gyakorlásra megállapított időkeret, a tréninghelyzetek és praxishelyzetek arányainak,
tartalmának felülvizsgálata, a személyes jellegű gyakorlati tudás kialakítása, és a kompetens
személyek együttműködésének magasabb szintre emelése. Nagyobb figyelmet kell kapnia a
képzésben a „pszichológiai immunrendszer” erősítésének, a pszichikus egészség kifejlesztésének.



Kiegészítésre szorul az intézményi kapcsolatrendszerrel (partnerekkel) összefüggő elméleti és
gyakorlati felkészítés.



A családdal való együttműködés képzési feladatai is differenciáltabb, több diszciplínát is magában
foglaló elméleti alapozást igényelnek (családszociológia, családpedagógia, esélypedagógia, mediáció,
tanácsadás módszertana).



Tovább kell fejleszteni a pedagógiai pluralizmus és alternativitás talaján keletkezett sokféleségre és
a pedagógiai autonómiára való felkészítést. Jelen képzési időt a normatív pedagógiai felfogás
időszakában állapították meg. Erre a feladatra már kevés a jelenlegi képzési idő.



Az egyes diszciplínák új tudományos eredményei új tantárgyi struktúrák kialakítását
teszik szükségessé - várhatóan növekvő időkeretet igényelve (orvosbiológia,
családi mediáció, önmenedzselés, önreflexió, portfólió).



Új, ill. új megközelítésű feladatok jelentkeztek, melyekre már a
pályakezdés szakaszában felkészültnek kell lenni. A jelenlegi
alapképzésben az indokoltnál szűkebb órakeretben foglalkozunk
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e témákkal (mint pl.: a családdal való partneri együttműködés, a minőségfejlesztés; mérés és
értékelés; marketing és PR; a helyi programkészítés és fejlesztés; inter-, ill. multikulturális nevelés,
inkluzív nevelés; projektkészítés; médiapedagógia; szakmai karrierépítés, felkészülés a munka
világára).


A köznevelés igényeire különféle specializáció, szakirány beillesztésével reagáltunk



Magasabb szintű, elmélyültebb felkészülést adunk (kutatás, idegen nyelv, integrált, inkluzív nevelés,
roma kultúra stb.)



Egyéni érdeklődés kielégítésével növekszik a hallgatói motiváció



Még nagyobb figyelemmel fordulunk a tehetségek felé, segítjük az MA-ba való továbbhaladást, ill.
orientációt.



A tantervek viszont már nem terhelhetők tovább sem óraszámban, sem a hallgatói követelmények
növelésében.



Szükséges az önálló munka fokozása (kontakt órák csökkentése, tutorálás), a pedagógiai valóság
problémahelyzetein való gyakorlatközpontú felkészítés, ezzel az önállóság, szakmai alkotóképesség
mind teljesebb kibontakozása. Az önértékelésnek, önreflexiónak mind nagyobb teret biztosítunk.



Indokolt az oktatás és gyakorlati képzés szervezeti formáinak és módszereinek korszerűsítése
(laboratóriumi munka, cselekvésközpontú projektek, önreflexió, problémafeladatok, több önálló, egyéni
és páros kutatómunkára, megfigyelésre épülő feladat, az elmélet és gyakorlat még jobban
érvényesített kapcsolata, interaktív tanítási, tanulási technikák, esetmegbeszélő órák, szupervízió,
tanácsadási megbeszélés, szimuláció stb.). Ezek időigényesebbek, kisebb csoportokat igényelnek.
Esetenként lassúbb a haladás, az oktatásszervezés rutinos megoldásain változtatni kell, ez
többletráfordítást igényel, de a befektetés megtérül.



A minőségelvű gondolkodás alapjainak kialakítása is a képzés feladata



Az idegen nyelvi kommunikáció a fejlődés nélkülözhetetlen eleme. Mindezt többek között indokolja a
nemzetközi mobilitás, a versenyhelyzet, a szakterület fejlődésében való közreműködés, a szakterület
mind felkészültebb képviselete, a jó gyakorlat nemzetközi terjesztése, az innováció serkentése.



A köznevelés különböző pályázatok keretében szakmai programokat visz be az intézményrendszerbe
(Kompetencia alapú program, Integrált pedagógiai rendszer), amely a képzés elé újabb feladatot állít.
A felsőoktatás bekapcsolása, tájékoztatása ezekről nem rendszerszerű, nehezíti a képzési
tevékenységet.

Lannert Judit (2014) kora gyermekkori nevelésről szóló tanulmányában tényszerű indoklását olvashatjuk
nevezett korosztállyal való foglalkozás jelentőségének. Mint írja, „A kora gyermekkori nevelés az
Európai Unióban is a középpontba került”.(12. o.) Majd utal arra, hogy az amerikai szakirodalom
gazdagon tár fel tényeket, annak bizonyítására, „hogy hosszú távon a kora gyermekkori nevelésbe
való beruházás, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek esetén, a leghatékonyabb.” (11. o.).
Európai adatok kevésbé állnak rendelkezésünkre. A továbbiakban is még Lannert Judit írásából emelünk
ki részleteket, hiszen a kora gyermekkori nevelés és képzés fejlődési tendenciáinak megfogalmazásához
ad szempontokat.
A 2006-ban publikált európai bizottsági közlemény leszögezi, hogy: „A gyermekek eredményessége és
társadalmi beilleszkedése szempontjából a kora gyermekkori nevelés eredményezi a legnagyobb
megtérülést. A tagállamoknak többet kell fektetniük a kora gyermekkori nevelésbe, amely a
további tanulás megalapozásának, az iskolából való lemorzsolódás
megakadályozásának, valamint az igazságosabb eredmények támogatásának
és az általános képzettségi szint növelésének hatékony eszköze.”7 A
2008-ban A korai számít: a kora gyermekkori nevelés javítása címmel
szervezett európai szimpózium megerősítette, hogy:
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-

A kora gyermekkori nevelés minőségének
költségvetésnek közép- és hosszútávon

javítása

hozza

a

legnagyobb

megtérülést

a

-

A kora gyermekkori nevelés minősége hozzájárul a hosszú távú gazdasági jóléthez

-

A jó színvonalú kora gyermekkori nevelés alapozza meg a későbbi tanulást

-

A kora gyermekkori neveléshez való hozzájutás bővítése nem sokat ér, ha annak nem megfelelő a
színvonala

-

A 0-6 éves korig tartó nevelésnek holisztikusnak (kognitív, társas, fizikai és érzelmi) és ágazatokon
átívelőnek (koordináció) kell lennie

-

A jó minőségű kora gyermekkori neveléshez szükséges a jó képzés, megfelelő fizetés és
munkafeltételek, motivált pedagógusok.

Az EU magyar elnöksége ideje alatt kiemelt téma volt a kora gyermekkori nevelés. Ebben a témában
szerveztek 2011-ben nemzetközi konferenciát is Budapesten és ekkor látott napvilágot az Európai
Bizottság közleménye „Kora gyermekkori nevelés és gondozás: hogy minden gyermek szilárdan
megalapozhassa jövőjét” címmel.8
A köznevelési törvény és felhatalmazása által kormányrendeletbe foglalt óvodai nevelésre vonatkozó
alapprogram be is építi az ajánlásokat (kötelező óvodába járás 3 éves kortól, együttműködés a családdal,
pedagógus életpályamodell bevezetése, férőhelyek bővítése).

1.2. A sikeres pedagógusképzést befolyásoló környezeti tényezők (a képzési struktúrában
elfoglalt hely, humánerőforrás, hazai és nemzetközi kapcsolatok, gyakorló intézményi
hálózat, „mintaóvoda)
A Fokozatváltás a felsőoktatásban című dokumentumban olvasható: „A köznevelés megújítása a
Magyarország előtt álló egyik legsürgetőbb feladat. Ebben rejlik fennmaradásunk és fejlődésünk egyik
záloga. A köznevelés azonban nem újulhat meg a pedagógusképzés változásai nélkül.” 9
A részletekben viszont súlyozottan (helyenként kizárólagosan) mindezt a tanárképzésre vonatkoztatják,
pedig az óvodapedagógus képzésnek is ki kell jelölnie a fejlődés útját.
a) A szak képzési struktúrában elfoglalt helye:
Zökkenőmentesnek volt mondható az átállás a bolognai rendszerre. Az óvodapedagógus képzés
megtartotta korábbi 6 féléves 180 kredites képzési formáját, tantervében igazodott a KKK-hoz. Igaz, volt
egy rövidebb időszak 30 kredit többlettel, amihez félévet nem rendeltek. A képzési idő növelése helyett
visszavonták a 30 kreditet és maradt a 180 kredit. MA továbbhaladásként kidolgozták a
Neveléstudományi szak kora gyermekkor pedagógiája szakirányt, mely képzést egyetemi karok
akkreditáltatták, és néhány intézményben a tanító- és óvóképzéssel foglalkozó karra bízták. A felsőfokú,
majd felsőoktatási szakképzés a rendszer legalsó foka lett 4 félévvel. Bemeneti FSZ szakként a csecsemő
és kisgyermeknevelő szakot nevezhetjük meg, de 2016-tól ez már nem jelent bemenetet, mert a
csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzés kivezetődik a szakstruktúrából.
Már a 2000 évi integrációt megelőző években elindult a tanító és óvóképzőkben az új szakok indítása a
hallgatói létszámcsökkenés kezelésére, az oktatói állomány megőrzésére, az új szabályozásnak való
megfelelés elérésére, miszerint legalább két szak megléte volt szükséges az intézmény, ill. a kar
működésének jóváhagyásához. Az integrációt követő években e tendencia felerősödött, s ennek
eredményeként az óvó szak csupán egy lett a sok közül. E korszak a verseny keltette
erőfeszítések időszaka volt intézményen belül a szak presztizséért, intézmények
között a hallgatókért, a mind magasabb oktatói követelmények, a tudományos
fokozat megszerzéséért.
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Az új szakindítási rendszer érdekes helyzetet teremtett: Amíg 1971-ben 5 képzési hely volt, ez 1986-ra 8
képzési helyre bővült, s 2015-re a képzőhelyek száma elérte a 14-et, további 4 kihelyezett képzéssel
Magyarországon összesen 18 helyen képeznek óvodapedagógusokat!
E helyzet, e körülmény meg is bontotta a korábbi szakmai együttgondolkodást (egyéni küzdelmek
korszaka: fokozatszerzés, képzési létszám, érdekérvényesítés, megszorítások, leépítés stb.)
Legfontosabb változás a kompetencia alapú programok terjedése a köznevelésben, továbbá a
felsőoktatásban is (a HEFOP kifejezetten e témában írt ki pályázatot).
A 2011 évi Ftv. pontosította a szak „bizonytalan” státuszát, azóta együtt mozog a csecsemő és
kisgyermeknevelő és a tanító szakkal – mint ami hagyományosan jól működik. Ez lehet akár elismerés is,
de lehet – hogy finoman fogalmazzak – zárójelbe tett is. Ha elismerjük, elfogadjuk, hogy milyen nagy
jelentősége van ezzel a korosztállyal való foglalkozásnak a jövő sikerességét illetően, akkor a konkrét
helyzetelemzésre és szakmai fejlődés irányvonalának megjelölésére több figyelmet kellene fordítani.
Az egyes intézményekben változó mértékben és változó sikerrel lehet érvényesíteni azt az előnyt, amelyet
a „színesebb és magasabb színvonalú szakmai atmoszféra” adhat.
A Fokozatváltás a felsőoktatásban dokumentumból: „A felsőoktatás hatékonysága, eredményessége,
versenyképessége múlik azon, hogy megbecsült, kellően motivált, kiváló szakmai kvalitású oktatói,
kutatói, és az oktatást közvetlenül segítő dolgozói legyenek.” 10 Ezt viszont csak akkor és úgy lehet elérni,
ha sikerül növelni a szakterület presztízsét.
Az óvodapedagógus képzés”hagyományosan” BA szintű képzés, mely képzéseket a volt főiskolákból
szervezett karokon végzik. Ha van is MA képzés (neveléstudományi MA Kora gyermekkor pedagógiája
szakirány), nincs doktori iskolája az alsófokú pedagógusképzésnek és a kora gyermekkori nevelésnek,
bár biztató kezdet az önálló doktori program létrejötte. E körülmények rendkívül súlyos negatív hatással
vannak a szakmai utánpótlás biztosítására, a motivációra, a szakmai teljesítmények elismertségére, a
szakmai érdekérvényesítésre. A rangot, a véleményalkotási jogot és figyelmet az egyetemi vagy politikai
státus biztosítja.
Továbbhaladás, magasabb szintű tanulmányok
A neveléstudományi MA még nem érezteti pozitív hatását a szak presztízsének növelésében, s a szakmai
utánpótlás terén sem. A szakma egy része erősen támogatja és sürgeti a szakterületi, óvodapedagógus
MA létesítését, melynek indokai:
–

Szakmafejlesztő szakemberek képzése a köznevelés számára

–

A szakterületre felkészült oktatói utánpótlás képzése a felsőoktatás számára

–

A
szaktudomány
műveléséhez
kutatók,
kutatásirányítók
(óvodapedagógus képzés, óvodai nevelés, óvodáskor kutatása)

–

Szakmai kiválóság biztosítása a képviselethez

utánpótlásának

képzése

Más szakemberek szerint mindezek a célok a neveléstudományi MA képzések és doktori Iskolák „Kora
gyermekkor pedagógiája” szakirányaival és doktori programjaival elérhetők, ugyanakkor kiemeljük az
országos szintű szakmai és szakmapolitikai egyeztetések szükségességét a képzések megújításában,
kialakításában, különös tekintettel az Európai Képzési Keretrendszerrel való harmonizációra.
Tudományos aktivitás
A szakterület tudományos aktivitása érzékelhető, képzési helyenként eltérő
(mennyiség, minőség, témaválasztás). Kutatási stratégia és együttműködés
kidolgozása segítené a hatékonyabb és sikeresebb szakmafejlesztést. A
szakmai presztízs építésének ez egyik meghatározó területe. Jelen
TÁMOP projekt keretében ennek kezdetei megindultak, az ELTE
koordinációs szerepében elkezdte egy olyan virtuális kutatóközponti
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hálózat felépítését, ahol egymásra találhatnak az egyes intézményekben dolgozó kora gyermekkorral
foglalkozó kutatók.
A szak iránti érdeklődés, képzési létszám
A képzési igények pontos előrejelzése jelenleg bizonytalan. Az egyes térségekhez, képzési helyekhez
rendelt kapacitás számok logikája ismeretlen. A jelentkezéseket befolyásoló, általunk jelenleg ismert
tényezők:
•

Demográfiai apály

•

Felvételi szigorodása (minőségi javulás várható)

•

Pedagógus életpályamodell bevezetése

•

Béremelés

•

Nyugdíjazás – biztosabb elhelyezkedés

•

Központi kapacitás szám elosztás

b) Humánerőforrás
Szinte valamennyi képzőhelyen tapasztalható a fokozatszerzés javuló tendenciája. A humánerőforrás
megléte és javulása, a szakmai utánpótlás kérdése mégsem problémamentes. A PhD tanulmányok, a
publikációk a Doktori Iskolák által vezéreltek, nem pedig a szak szakmafejlesztő szempontjai, igényei
által. Ezért van az, hogy tanulmányok, konferencia előadások, kutatási beszámolók segítik ugyan a
képzést, de a képzéshez készített átfogó szakkönyvek száma elég csekély. Másrészt a szakterület
tényleges fejlődését szolgáló komolyabb kutatások is váratnak magukra. Ezt a hiányosságot segíthet
pótolni az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában induló „Kora gyermekkor pedagógiája” doktori
program, valamint a konzorciális együttműködés az European Doctorate in Teacher Education projektben.
c) Hazai és nemzetközi kapcsolatok
Az integrációt követő években a hazai szakmai kapcsolatrendszer mérsékeltebb működését tapasztaltuk.
Az együttműködés néhány projektmunkára, konferenciára, rendezvényre, publikációra terjedt ki. A
köznevelés és a felsőoktatás (képző intézmények) között szinte alig van párbeszéd, kommunikáció, így a
felsőoktatás nem tudja érvényesíteni a neki szánt vezető szakmai szerepét. Időnként a magánszektor
előnyben részesítése, helyenként a követhetetlen pályázati prioritások szerint foglalkoznak olyan szakmai
fejlesztéssel, amelyben a felsőoktatás illetékessége is megfogalmazható, s amibe a felsőoktatást is be
kellene vonni. Több esetben a köznevelést érintő fejlesztésben, innovációban hiányzott az együttműködés
a két érintett között. A képző helyek kutatásai által létrehozott tudás terjesztésére csak korlátozottan volt
lehetőség. A piacorientált továbbképzések is távol tartották a felsőoktatást (bár humánerőforrását
egyéneket felkeresve „használták”), s több esetben ellentmondást keltettek a képzés és továbbképzés
között.
A képzőhelyek felismerték a nemzetközi kapcsolatok jelentőségét, s aktívan vesznek részt az oktatói és
hallgatói mobilitási programokban (Erasmus, Comenius, Campus Hungary).
d) Gyakorlati képzés – gyakorló óvodák - mentorhálózat
A magyar óvodapedagógus képzés hagyományosan és nemzetközi viszonylatban szinte egyedülállóan
rendelkezik gyakorló intézményi háttérrel. A gyakorló óvoda a képzés kulcsfontosságú terepe! A hármas
funkcióban (képzés, köznevelés, kutatóhely) működő intézmények akkor tudják szerepüket
betölteni, ha mintaadó modelljellegük érvényesítésének megvannak a gazdasági,
személyi, környezeti feltételei. E téren nem állunk a legjobban. Nehezíti a
működést az új szabályozás, mely szerint a gyakorló óvodákat a képző
kartól „leválasztották”, azok központi irányítás alá kerültek. A gyakorló
iskolák és gyakorló óvodák szabályozása e tekintetben lehetne eltérő,
hiszen ha az adott felsőoktatási intézmény karait nézzük, az
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óvodapedagógus képzés csak egy karhoz tartozik, a tanárképzés tartozhat több karhoz. A hatáskörök
átrendezése működési nehézségeket okoz, a szakmai fejlődést és együttműködést nehezíti, ill. gátolja.
Az összefüggő (8 hetes) szakmai gyakorlat intézményenként eltérő szervezésű, a mentorhálózat
működése néhány helyen már gyakorlat, illetve több helyen folyamatban van.

II. Elgondolások a képzés átalakítására
Informális információink szerint ismételten felmerült a szakpár kérdése. Teljesen speciális, önálló
szakterületi felkészítést igényel az iskolai tanulást és nevelést középpontba helyező tanítóképzés sokféle
alaptevékenységével és az alapozó képességek kialakításával. A csecsemő és kisgyermeknevelő szak
gondozásközpontú, amelyben az egészségügyi ismeretek súlya igen jelentős. Ehhez társul a
gyermekismeret, s a kora gyermekkori nevelés adott kornak megfelelő eszközrendszer elsajátítása, a
korai fejlesztés, a differenciált, inkluzív, integrált nevelés gazdag módszertárának elsajátítása. S ha
megnézzük az óvodapedagógus képzést, véleményünk szerint a jelenlegi képzési keretek sem tudják
megfelelően biztosítani a minőségi, a köznevelés igényeire reflektáló óvodapedagógusi hivatásra történő
felkészítést. Jelen képzési időt a normatív pedagógiai felfogás időszakában állapították meg. Ebben az
időkeretben már nem lehetséges a társadalmi és köznevelési igényeknek megfelelő óvodapedagógus
képzés.
Mivel tudjuk indokolni, hogy az óvodapedagógus képzést a jövőben is meg kell hagyni önálló
professzióként? A képzés eleve olyan multidiszciplináris jellegű, amely több „szak” szakismeretét
és gyakorlatát foglalja magában.
Számtalan szempont, amitől speciális a képzés, amivel igazolható, hogy rendkívül szerteágazó, több
tudomány- és tevékenységi területet átfogó felkészítést igényel. Ilyen területek: a családdal való
folyamatos, aktív kapcsolat, tanácsadó szerep, a legszélesebb körű, pszichológiai és szociológiai
alapokra épülő pedagógiai tevékenység, kiegészülve a gondozással, a tevékenységek széles skálájával
(játék, irodalom, bábozás, ének-zene, vizuális tevékenység, mozgás, testnevelés, a környezet
megismerése (benne a természeti és társadalomtudományok), szokásalakítás, változó és változatos
csoportszerveződés, életkori heterogenitás, széles spektrumú fejlődési jellemzők, speciális fejlesztési
feladatok, kötött és kötetlen tevékenységi és szervezeti formák, változatos színhelyek, rendkívüli
eszközigényesség (minimális kész „taneszköz”), együttműködés sokféle szakemberrel (pszichológus,
logopédus, védőnő, orvos, jegyző, szociálpedagógus) és intézménnyel, tanácsadás, mentorálás,
mediálás, hosszantartó, egybefüggő pedagógiai tevékenység – erős mentális és fizikai megterheléssel.
A képzés más területtel való kiegészítése zavart okozna, s az alap professzióra való felkészítés sérülne.
Mindhárom képzés önmaga teljessége. Az orvost sem képezik közben fogorvossá, bár van
metszéspontjuk. A képzés átalakítására önálló professzió keretében lehetne modelleket kidolgozni akár
osztott, akár osztatlan képzés keretében.
1. A pályakezdők előtt álló kihívások
Gyakornoki idő – nincs tapasztalat a működéséről. A felkészülési folyamatban vagyunk. A mentorképzés
és a végzettek nem mutatnak országos lefedettséget.
A helyi programokhoz való igazodás – a képzés csak érintőlegesen tud felkészíteni a sokféleségre.
A nevelési környezet erős kihívás a hallgatóknak, hiszen a szükségesnél mérsékeltebb helyet kap a
felkészítésben az integrált, az inkluzív, a multikulturális nevelés, a különleges bánásmódot igénylő
gyermekekkel való foglalkozás, a sokféle családdal való kapcsolattartás, együttműködés,
konfliktuskezelés, a mérés, értékelés feladatai, a bátorító nevelés, az esélypedagógiai
problémák kezelése, a pályázati tevékenység, az idegen nyelvű szakmai
kommunikáció stb.). Különösen ezek gyakorlati oldalának, ill. gyakorlati
megoldásainak megtapasztalására nincs elég időkeret.
A felsőoktatás fejlesztési koncepciója szerint „Megalapozott panasza
volt korábban a köznevelés minden szereplőjének, hogy a
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pályakezdők sokasága hiába tudja jól az elméleti anyagot, ha alig képes megbirkózni az iskola
mindennapos gyakorlati kihívásaival.”11 No, ezt a megközelítést célszerű lenne ténylegesen is kiterjeszteni
az intézményrendszer valamennyi szintjére, nem csak a tanárképzésre.
2.

A XXI. századi gyermek- intézmény- és családkép hatása az óvodapedagógus képzésre

A XXI. századi gyermek-, intézmény- és családkép sokat formálódott, jelentősen átalakult.
Az alapprogram filozófiája szerint „…az eddigi teljesítménycentrikus, az iskolára felkészítő szemléletet
most az egyes gyermeknek megfelelő fejlesztési lehetőségek keresésének szemlélete váltja fel.” 12 Ezen
túl jellemzi a pluralizmus, a gyermekközpontúság, a nevelésközpontúság, csak a gyermek érdekében
érvényesített korlátozások, módszertani szabadság, szervezeti sokszínűség. Kijelenti a program, hogy a
gyermek aktív, cselekvő, autonóm lény, kinek fejlődését a befogadó, elfogadó, differenciáló nevelés
kereteiben segíti az óvoda.
Pukánszky Béla ír arról, hogy egyre jobban közelítünk ahhoz a Rousseau-ig visszavezethető
gyermekképhez, „amely szerint a gyermek dolga nem elsősorban a felnőtt-létre (illetve a következő
életszakaszokra) való szorgos előkészület, hanem a gyermekkor örömeinek minél teljesebb és
intenzívebb átélése.” A gyermekkor sajátos önértékkel bír, s a gyermek önmaga benső erőinek
kibontakoztatásához türelmes, támogató, bizalomra épülő, ösztönző légkörre van szükség. 13
Az óvoda hármas funkcióját, az óvó-védő, az érzelmi-szociális és a nevelő-személyiségfejlesztő
funkciókat a családdal szoros együttműködésben, azt kiegészítve teljesíti. Óvodai nevelésünk holisztikus
szemléletű, legfontosabb alapelve a játékosság, kiemelt módszere a játék, ezen belül is a szabad játék,
mely segítségével az életkornak legjobban megfelelő tapasztalatszerzésre és értelmi, érzelmi, testi és
szociális fejlődés elősegítésére kerül sor más egyéb változatos tevékenység biztosításával.
Napjainkban a családok rendkívül sokszínűek. Foglalkozni szükséges azokkal a változásokkal, amelyek
az óvoda szerepét mind jobban megerősítik (az értékválasztás dilemmája, a gyermekkel való bánásmód
bizonytalansága, a családok szerkezetében bekövetkezett változások, a mélyülő szocio-kulturális
eltérések, támogatásra, segítségre szoruló családok számának növekedése). Fentiekre tekintettel az
óvoda intézménye nevelői szerepvállalásában a kompenzáló, modell, mintanyújtó, támogató, tanácsadó
szerepköreit hangsúlyozza.14
Az Európa Tanács kiemelt célja a szülők támogatása azon szerepükben, hogy az első életévekben ők
gyermekeik első számú nevelői, valamint a kisgyermekkori nevelést és gondozást végző szolgálatok arra
való ösztönzése, hogy alakítsanak ki szoros együttműködést a szülőkkel, a családokkal és a különböző
közösségekkel annak érdekében, hogy megismertessék velük a kisgyermekkori nevelés és gondozás
kínálta lehetőségeket és a kisgyermekkori tanulás fontosságát.
Európa szerte egyre elterjedtebb hozzáállás a szülők támogatására pozitív készségeik és cselekvési
mintáik megerősítése, visszajelzés arra, hogy mi az, amit jól csinálnak. Kulcsszó pedig a bizalomra épülő
egyenrangú partnerségi viszony szerinti együttműködés. A segítségnyújtás és támogatás életbevágóan
fontos kelléke az információ. A fejlett országok óriási összegeket fektetnek abba, hogy a szülővé válás
folyamatát segítsék, támogassák.15
Mindennek hatékonyabban be kell épülnie a képzésbe mind az elméleti felkészítésbe, mind pedig a
gyakorlati tapasztalatszerzés körébe.
3. Milyen felkészültségre van szükség?
Ehhez olyan funkcióvezérelt, multilaterális (nem „frontális”) és differenciált pedagógiai
gyakorlathoz szükséges felkészültségre lenne szükség, amelyet – egybehangzó
szakértői vélemények szerint – a magyar pedagógusok igen nagy része nem
birtokol.16
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Az OECD Starting Strong harmadik kötetében a kora gyermekkor nevelőkkel szembeni, készségekre,
képességekre vonatkozó elvárások:
–

A gyermek fejlődésének és tanulásának megértése.

–

Képesség arra, hogy a gyermek szempontjait követve fejlesszen.

–

Képesség a dicséretre, megnyugtatásra, kérdezésre és a gyermek iránti fogékonyságra.

–

Vezetői, problémamegoldó készség és célzott óratervek kidolgozásának képessége.

–

Széles szókincs és a gyermeki képzelet serkentésének képessége.17

–

E kívánalmak részletes elemzése tanulságos lehet. Több tárgykörnek hangsúlyosabb szerepet
kellene kapnia, ill. újabb ismeretkörök beillesztése indokolt. Például a jelenlegi magyar
óvodapedagógus képzés nem mélyül el az agy, az idegrendszer működésének és fejlődésének a
megismertetésében, ami a gyermeki megismerés, a nevelési feltételteremtés, a módszertani
kultúra még körültekintőbb alakítását feltételezné.

Bővíteni, mélyíteni szükséges a gyógypedagógiai, differenciált pedagógiai felkészültséget. Az
óvodapedagógus lehet az a szakember, aki felismeri azokat az enyhébb, esetenként súlyosabb
zavarokat, amelyek esetében korai fejlesztéssel jó eredmények érhetőek el. Ugyanakkor jobb
felkészültséggel hatékonyabb segítő társa lehet az óvodapedagógus a fejlesztő, ill. segítő
szakembereknek. E felkészültség bővítése annál is indokoltabb, mivel statisztikai mutatók igazolják, hogy
egyre több a különös bánásmódot igénylő gyermek.
Óvoda-iskola átmenet segítésére történő felkészítés: A magyar óvodai nevelés hagyományai a
komprehenzív megközelítésen alapszanak, ugyanakkor a magyar iskola erősen kognitív beállítottságú. A
két korosztállyal való foglalkozók képzésében valós, tényleges együttműködésre van szükség a probléma
megoldására.
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III. Ajánlások

A kora gyermekkor pedagógusait kell a fejlődés
startvonalához állítani!
Az alapozásba kell még többet befektetni!
Még jobb óvodapedagógusokat akarunk és kell
képezni!


A közgondolkodás és az oktatáspolitika üzenete, a hozott intézkedések fejezzék ki a kora
gyermekkor és szakembereinek jelentőségét, jelenjen az meg az „érték” palettán



Nemzetközi színtéren nagyon sok elismert, a korosztály iránt elkötelezett szakember van, akik
számára nem rangon aluli a kora gyermekkorral való foglalkozás. Készüljön elemzés arról, hogy
milyen az a rendszer, háttér, környezet, amelyben kiválasztódnak, ill. fogékonnyá, érzékennyé válnak
e korosztály iránt.



A szak fejlesztésére tudatos stratégia kidolgozása a „szakterület képviselőinek bevonásával”



KKK felülvizsgálata, módosítása, szabályozókhoz, köznevelési igényekhez, az EKKR-hez igazítása,



Az óvodapedagógusok továbbhaladásának biztosítása a felsőoktatás további szintjeire



A pedagógus munkaerő szükségletről elemzés készítése.



A kapacitásszám lebontás elveinek tudatos meghatározása, újraosztás elveinek nyilvánossá tétele



Elemzésre alapozott döntés az állami és egyházi fenntartású intézmények létszámkeretéről



Átfogó tanulmány a képzőhelyek fenntarthatóságáról



A képzés finanszírozásának javítása. Jelenleg alatta van a szükséges költségnek



Meg kell tartani a képzés gyakorlat központúságát és a képzéshez nélkülözhetetlen, hungaricumnak
számító gyakorló óvodai rendszert! Javítani szükséges a gyakorló óvodák finanszírozási feltételeit,
minta szerepük megerősítéséhez kiegészítő forráshoz kell jutniuk (korábbi emelt normatíva vagy
céljellegű juttatás szerint)



Folyamatosan megjelenő, közös fenntartású és szerkesztésű tudományos folyóirat, könyvsorozatok
(ld. pl. Gyermeknevelés)



Nagyszabású közös konferenciasorozat (Kora gyermekkori nevelés és képzés országos
Konferenciája vagy Óvóképzés és óvodai nevelés országos konferenciája. Lehetne gazdája az ÓTE)



Publikációk ismertté tétele (hasznosítás a képzésben, képzés fejlesztésében, egymásra való
hivatkozás) – online adatbázis



Kora gyermekkor multidiszciplináris kutatására országos kutatóműhely kialakítása (ld. pl. A Kora
Gyermekkori Nevelés és Tanítóképzés Virtuális Kutatóközpontja)



Érdekérvényesítés javítása (ÓTE és szakbizottságai, MRK, OFI, NEMFI Köznevelési
Főosztály)



Kutatási együttműködés, intenzív, közös szakmafejlesztő tevékenység



A minősítési kötelezőség oldása a művészetek és a testnevelés
területén
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Szükséges a gyakorlati képzést támogató, közreműködő mentorhálózat folyamatos fejlesztése,
mentorok képzése, továbbképzése, folyamatos kapcsolattartás.



A szakirányú továbbképzések rendszere és tartalma is felülvizsgálandó.



Komoly lépéseket kell tenni a szakmai utánpótlás biztosítására.



Pilot projektek indítása az alsófokú nevelés, oktatás megújítására. Ha a 9. osztály bevezetésének
célja az átmenet megkönnyítése és a sikeresebb iskolakezdés, annak legalább úgy, ha nem jobban
megvannak a feltételei az óvodai feltételek között (még nem iskolai követelményeket kell teljesíteni,
hanem alkalmassá tenni a gyermeket a tanulásra). A napirend rugalmassága, a tevékenységek
sokszínűsége, a játékosság, a játék fokozatos igazítása a gyermekhez és az elvárt
követelményekhez egy un. „átlépő csoportban” vagy „óvoda-iskola” csoportban kiválóan megoldható.
E csoport programját az óvodai és iskolai pedagógusoknak közösen kellene kidolgozni.



Az óvoda-iskola átmenet problémájának megoldásához tényleges együttműködés az alsófokú
pedagógusképzésben

Fokozatváltás a felsőoktatásban szempontjaira reagálva:


Hallgatói mentorálás általánossá tétele



Felzárkóztató kurzusok kidolgozása



Áttérés a tanulás-intenzív felsőoktatásra – magasabb tanulói munkaóra – kurzusátdolgozós, új tanóra
felépítés, új munkaformák, feladatok – módszertani megújulás



Nemzetköziesítésből eredő feladatok: Idegen nyelvi kurzusok kidolgozása, meghirdetése; Új tárgyak
bevezetése, pl. Nemzetközi forrásanyag feldolgozás, Kora gyermekkori összehasonlító tanulmányok;
Nemzetközi publikációs és kutatási aktivitás további növelése



Aktív részvétel a pedagógus továbbképzés új rendszerének kidolgozásában



Neveléstudományi MA-k megújítása, esetleg újak létesítése a kora gyermekkori nevelésre,
óvodapedagógiára fókuszáltan

IV. Összegzés
Teljes egyetértéssel hivatkozunk Lannert Judit tanulmányára, melyben hangsúlyozza, hogy: „… az első
évek igen fontosak az alapvető készségek kialakulását tekintve, így az óvodai munka a családok, az
egészségügy és a szociális szektor és az óvoda előtti kisgyermekkori nevelési intézmények munkájára
épül. Ha korábban nem megfelelően zajlottak a folyamatok, az óvoda hatékonysága is romolhat.
Ugyanígy befolyásolhatja az óvodai nevelés színvonalát az is, hogy a kötelezővé tétel mellett
meglesznek-e azok a feltételek, amelyek szükségesek egy jó színvonalú szolgáltatás biztosításához. Az
óvoda hároméves kortól való kötelezővé tétele megköveteli, hogy még több megfelelően képzett
szakember álljon rendelkezésre.
A képzés presztízsének csökkentése ellentétben áll azokkal a magasztos célokkal, amit az Unió és
Magyarország is kijelölt magának a kora gyermekkori nevelés területén, legalábbis papíron. Ha
Magyarország komolyan venné az elnöksége alatt kialakított ajánlásokat, akkor elkészülne a kora
gyermekkori nevelés nemzeti szintű értékelése, valóban a színvonal növelését szolgáló intézkedéseket
hoznának a területen és hatékony beruházásokat eszközölnének.” – írja elemzésében Lannert Judit.18
Prioritások
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A közgondolkodás és az oktatáspolitika üzenete, a hozott intézkedések
fejezzék ki a kora gyermekkor és szakembereinek jelentőségét,
jelenjen az meg az „érték” palettán
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A szak fejlesztésére tudatos stratégia kidolgozása a „szakterület képviselőinek bevonásával”
KKK felülvizsgálata, módosítása, szabályozókhoz, köznevelési igényekhez igazítása
Az óvodapedagógusok továbbhaladásának biztosítása a felsőoktatás további szintjeire
A képzés humánerőforrásának biztosításához a doktori iskolák kora gyermekkorra vonatkozó
témabefogadása
Az alulfinanszírozottság korrigálása
Felsőoktatási bérek rendezése
A gyakorló intézményi rendszer értékének megőrzése, modellszerepének érvényesítéséhez a
feltételek minőségének jelentős javítása, az intézmény szervezeti hozzárendelése a képző karhoz
A kora gyermekkori multidiszciplináris kutatásra koncepcióalkotás, országos, lehetőség szerint
nemzetközi együttműködés
Aktív részvétel a pedagógus továbbképzés új rendszerének kidolgozásában
Pilot projektek indítása az alsófokú nevelés, oktatás megújítására
Átfogó tanulmány a képzőhelyek fenntarthatóságáról
Aktív párbeszéd a köznevelési szektorral
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