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Nagy Annamária

-
-

hez kell alkalmazkodniuk. Annak érdekében, hogy valóban gyengéd és problé-

-
si gyakorlatot alkalmaztak, illetve alkalmaznak mind a mai napig. Közép- és 

-

Magyarország

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja képezi az óvodai nevelés alapját 

egy keretet ad az óvodai nevelésnek, így az óvodapedagógus számára nagy-
-

-

-

a gyermekeknek milyen készségekkel és képességekkel kell rendelkezni az is-

,,Az óvodai nevelés 
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szakasza az iskolaérettség eléréséig tart. Fejlesztési feladatrendszerét a kis-
gyermekkori fejlesztésben irányadó Óvodai nevelés országos alapprogramja 

-
programjára .” ,,A Nemzeti Alaptanterv fejlesztési fela-
datrendszere szorosan kapcsolódik a kisgyermekkori fejlesztés irányait megha-
tározó Óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott célokhoz 

”

Szerbia

-

óvodák számára, azonban az óvodák saját programjukkal kiegészítve alkalmaz-
zák azt, ezáltal az állam nagymértékben biztosít az óvodák számára módszerta-

A SZK Hivatalos Közlönye -
a három év alatti és 

a 3–7 év közötti gyermekek oktatási és nevelési tervének alapjait tartalmazza. 
A dokumentumot két változatban, ,,A” és ,,B” verzióban dolgozták ki, így az 
óvodák, valamint óvodapedagógusok szabadon választhatnak kétféle alternatí-

-
ramot, amely az óvodai program részeként a gyermekek beiskolázását meg-

-

-
-

készítése. Az óvodai nevelés segítségével, valamint a családi és a társadalmi 
-

olyan személyes tapasztalatokra tehet szert, amelyek segítségével képességei 
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Románia

Romániában a közoktatás alapját az óvodai nevelés képezi, célja az iskolára 

-

-

kell tekinteni, azonban a keretjellegénél fogva módszertani szabadságot bizto-
sít az óvodapedagógusok számára. A program során a hangsúly a gyermeki te-

az óvodáskor végére. Az óvodai oktatást is szintén két szintre tagolja az óvodai 

-
-

-
-

-

-
ti, lelki és szociális fejlesztése, a kognitív, érzelmi, nyelvi és kommunikációs, 
valamint a tanulási készségek, képességek kialakítása. A szakasz, illetve prog-
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motiváció megteremtése. A 0. osztály bevezetése során a kulcskompetenciákat 
 

-
, 

 Az -

-
-
-

azonosítását, a személyi higiénia megteremtését, a helyes kommunikáció elsa-
játítását, továbbá az élmények szavakba foglalását. Ezeknek a képességeknek 

-
-

-
-

letesen taglalja a gyermek testi, szocio-emocionális, kognitív, illetve a tanulási 

Empirikus kutatás

-
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-

-
rom, hogy az említett programok mire irányulnak, milyen mértékben könnyítik 
meg az óvoda-iskola átmenetet, biztosítják-e a holisztikus fejlesztést a gyer-

Kutatási minta és módszer

A kutatás során a mintavétel célirányos volt, így az orientált minta révén a ku-

-

Kutatási eredmények

-
-
-

-
-

ban ezek mentén ismertetem a pedagógusi nézeteket.
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-

javítását fogalmazták meg. 
igen csak bizonytalan. Mindkét fél a másikat hibáztatja, hogyha a nevelés és 

 

-
-

-

kapcsán tartunk konzultációkat, megbeszéléseket. Folyamatosan tartjuk a kap-
-

hanem már ismert közegbe lép be szeptemberben.”
-
-

 még évek múlva is tartunk 

az interjú során úgy vélte, hogy
A gyermekekkel már az óvoda éveiben is több alkalommal teszünk látogatást 

szempontjából.” Továbbá a család 

-
mel és bátorítással forduljon a gyermek felé. 



185

Harmonikus óvoda- iskola átmenet határon innen és túl

Manapság az intézményekkel szemben felállított követelmények megváltoztak. 
Más igények, elvárások láttak napvilágot, megfogalmazódott számos javaslat 

program létrehozását javasolnák, amelyet az iskola szinte teljes egészében át-

az átmenetet, továbbá új szemléleti módszert nyújtana a pedagógusok számá-
ra. 
kellene ráépülnie, de jelenleg hatalmas szakadék van a két intézményi nevelés 

-
ható az iskolai oktatásba is.” (Magyarországi tanító -
lódóan legfontosabb elvként az inklúziót fogalmazták meg. Az egyik erdélyi 

Mióta létrejött a 0. osztály, a gyermekek sok-

szolgál. Nincsenek osztályzatok, és olyan tempóban haladunk, amely számuk-
ra megfelel. A játékba integrált tanulás a legfontosabb elv, amelyet követnünk 

-

-

-
gek és képességek fejlesztésével a gyermek egy törés- és zökkenésmentes átme-
netet fog megélni az iskolába lépés kezdetén.” 

Pedagóguskompetencia

-
erdélyi 
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A pedagógus személyes kompetenciája elengedhetetlen feltétele ennek, hiszen 

,,A pe-
dagógusi kompetencia nélkülözhetetlen. Tudnia kell egy pedagógusnak, hogy 
az adott pillanatban éppen mire van szüksége a gyermeknek. A pedagógusnak 

Elen-
-

állítódás kialakítása, az iskolaérettség újraértelmezése, a holisztikus fejlesztés 
és látásmód kialakítása, amely a gyermek egészét fejleszti, a nemzeti értékek 

-

Módszertani tudatosság

A pedagógus hozzáállása, módszertani tudatossága határozza meg a munkáját. 
-

koherens, az átmenetet leghatékonyabban támogató megközelítés. Az egyik 
A módszertan révén, számtalan területen 

Az egyik -
-

feladatköröket is. Véleményem szerint ez nem probléma, csupán követnie kell 
módszertani tudatosságnak is.” 

-
mak alapján dolgozunk, valamint magyarországi továbbképzéseken veszünk 

 

Holisztikus fejlesztés

A holisztikus fejlesztés során olyan készségek és képességek fejlesztésére is sor 

megteremtése, az empátia kialakítása, a döntéshozatal megteremtése, valamint 
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,,A fejlesztéshez szükséges atti-

kompetenciák kibontakoztatása.”  Egy erdélyi óvodapedagó-
,,Az érzelmi és szociális készségek megteremtése nélkül 

-
 Némileg más szempont 

szerint nyilatkozott egy  ,,Fontos az alap-

megfogalmaz, azonban szerintem a szociális és érzelmi fejlesztés az, amely a 
legnagyobb mértékben befolyásolja az átmenetet”. Az egyik vajdasági óvoda-

 ,,A gyermek egyéni sajátosságait és 

hiszen mindenki egyéni szükségleteihez és igényeihez mérten tanulunk és hala-
dunk.”

Következtések 

-
-

problémamentes átállás. Az interjúk során bebizonyosodott, hogy a szerbiai 

-

azonban az interjúk során számos negatív kritika is megfogalmazódott. Ahhoz, 
hogy valóban gyengéd átmenet valósuljon meg, a két intézménynek szorosabb 

Metaforavizsgálat

Az általam végzett metaforavizsgálat során arra kerestem a választ, hogy az 
óvodapedagógusok, illetve tanítók miként vélekednek az óvodáról és az iskolá-
ról. A harmonikus óvoda-iskola átmenet megteremtése kapcsán lényeges, hogy 
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miként látják a két intézményt a pedagógusok. A metaforikus megközelítéseik 

Kutatási minta és módszer

-
szági pedagógusok körében végeztem metaforavizsgálatot, majd kiterjesztet-

-

mintavétel alapján történt a kutatás, irányított metaforavizsgálat segítségével 

Az adatfeldolgozás folyamata során a metaforák és magyarázataik alapján cso-

Megvizsgáltam mind az óvoda, mind pedig az iskola fogalmához társított meta-

-
hoz igazodva. Az óvodafunkciót közel azonosan látta mindkét vizsgált csoport 

elképzeléseket és nézeteket ismerhettem meg a három kutatási csoport metafo-

mind a két csoport az óvoda -
-

,,Az óvoda 
vagy „Az óvo-

vagy ,,Az óvoda 

-
-

,,Az óvoda olyan, mint egy angyal szárnya, mert védelmé-
be veszi a gyermekeket és biztonságba zárja.” vagy ,,Az óvoda olyan, mint egy 
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kenguruerszény, mert védelmezi a gyermekeket.” vagy ,,Az óvoda olyan, mint 

káros hatásoktól.” A tanítók azonban az iskolához hasonlítva az óvodát, már 
nagymértékben kiemelik a fejlesztést, alakítást. A metaforáik elemzése révén 
tehát arra lehet következtetni, hogy sokkal inkább tekintik az óvodát a tanulás 

,,Az óvoda olyan, mint egy vo-

metaforái alapján
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-
lönös, hogy nagyobb elemszámmal jelenik meg a tanítók metaforái közt. ,,Az 
óvoda olyan, mint egy mágikus kunyhó, mert a fantázia és a varázslat biro-
dalma.” vagy ,,Az óvoda olyan, mint az álmok országa, bármint is szeretnél 

elemszámmal, de mindkét csoportnál megjelent a biztos pont és az iránymuta-
tás mint hasonlat. ,,Az óvoda olyan, mint egy szikla, mert a gyermek életében 
szilárdan jelen van, történjen bármi.” vagy ,,Az óvoda olyan, mint egy hegy, 
mert szilárdan jelen van a gyermek életében.” A tanítók metaforáiból több for-
rásfogalom is létrejött. Megjelentek azok a forrásfogalmak, amelyek az isko-

A legnagyobb elemszámban a magyarországi tanítók gondolták úgy, hogy az 

-
-

egy vajdasági pedagógus. Az óvoda és az iskola csak összehangoltan, egymás 
-

valósítani. ,,Az óvoda olyan, mint egy elektron, mert ahogyan az elektron is 
-

és ,,Az óvoda olyan, mint egy ikerpár egyik 

 
Az iskola fogalmához társuló metaforák között is megjelent a gondosko-

,,Az iskola olyan, 

és változatos zöldségek és gyümölcsök.” vagy ,,Az iskola olyan, mint egy pa-

 ,,Az iskola olyan, 
 Valamint megjelent egy to-

vábbi tartomány, amely az óvodánál nem. Az iskolát, mint szellemi birodalmat 
,,Az iskola 

olyan, mint a galaxis, mert rengeteg információ és tudás van benne felhalmoz-
va.” Továbbá a magyarországi óvodapedagógusoknál, megjelenik egy további 
konceptuális tartomány is, amely az iskolát mint negatív helyet aposztrofálja. 
Az iskolát egy zsarnoki, kemény és diktatórikus helynek titulálja. ,,Az iskola 
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élniük a mindennapjaikat benne.” -
-

hiánya mutatkozik. A tanítók az iskolát javarészt a  és a haladás
színterének tekintik, továbbá az iskola -
kánsan megjelent a tanítói metaforák alapján. Az óvoda kapcsán megjelent a 
tanítók körében egy kis elemszámú tartomány, amely az óvoda  funkció-
jára utal. Az iskola kapcsán is megjelent ugyancsak a tanítói metaforák között, 

rendszert említik. ,,Az iskola olyan, mint egy könyv, mert minden kérdésedre 
választ ad.” 

mint fontos fogalom.

metaforái alapján
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Két vajdasági és egy erdélyi tanító gondolta úgy, hogy az iskola és az óvoda 
-

két ország nagy hangsúlyt fektetett és fektet a mai napig az intézmények közötti 

irigylésre méltó, hiszen ennek segítségével egy gyermekközpontú, harmonikus 
átmenetet tudnak megvalósítani.

Összegzés

Európában számos országban megfogalmazódott az igény gyengéd átmenetet 
biztosító programok, illetve osztályok létrehozása iránt. Szerbiában és Románi-

-
-

ként megvalósítja a harmonikus átmenetet, biztosítja a holisztikus fejlesztést, 
-
-

-
-

 Belvedere 

Anyanyelvi nevelés óvodában és elemi osztályokban. 

. Ábel Kiadó, Kolozs-
vár.

A kisgyermekkori intézményváltás komplex elemzése. 
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. Dragon 
Kiadó, Novi Sad.

A harmonikus óvoda-isko-
-
-

-
-
. 

Trezor Kiadó, Budapest.

-

-

-
Hét aranyalma. Módszertani 

-

-
lozsvár.

-
mának vizsgálatában. Magyar Pedagógia, 101.
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This study is about the practice of three countries according to kindergar-
ten-school transition, since in Vojvodina and Romania children take part in a 

-

-


