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Nagy Annamária

%HYH]HWpV
$J\HUPHNyYRGiEyOLVNROiEDW|UWpQĘiWPHQHWHQHPWHOMHVHQV]RURQJiVPHQWHV
LGĘV]DNPLYHOH]DSHULyGXVIRO\DPDWpOHWNRUWyOpVIHMOHWWVpJLV]LQWWĘOIJJHWOHQOPLQGHQJ\HUPHNV]iPiUD~MGRQViJKLV]HQDODSYHWĘHQPiVN|UOPpQ\HNhez kell alkalmazkodniuk. Annak érdekében, hogy valóban gyengéd és probléPDPHQWHVLGĘV]DNM|MM|QOpWUHD]iWPHQHWLGĘV]DNiEDQD]yYRGDD]LVNRODpV
DV]OĘNKDUPRQLNXVHJ\WWPĦN|GpVpUHYDQV]NVpJ(XUySiEDQQHPDODNXOW
NLHJ\HJ\VpJHVPyGV]HUHQQHNRNDKRJ\D]RUV]iJRNNO|QE|]ĘEHLVNROi]isi gyakorlatot alkalmaztak, illetve alkalmaznak mind a mai napig. Közép- és
.HOHW(XUyEDQ IĘNpQW D KiWUiQ\NRPSHQ]iOiV D V]RFLRNXOWXUiOLV NO|QEVpJHN
HQ\KtWpVHPLDWWYH]HWWpNEHD]HOWpUĘSURJDPRNDWYDJ\N|WHOH]LND]LQWp]PpQ\L
QHYHOpVW 5RQNRYLFVQppV*HUJHO\ $9DMGDViJEDQyYRGDLLVNRODHOĘNpV]tWĘSURJUDPPDOVHJtWLNDKDUPRQLNXViWPHQHWPHJYDOyVtWiViW(UGpO\EHQD]
LVNRODHOĘNpV]tWĘRV]WiO\NpQWPĦN|GLND]LVNROiNEDQPtJ0DJ\DURUV]iJRQ
PyGV]HUWDQLGLYHU]LWiVEL]WRVtWMDDNRPSOH[V]HPpO\LVpJIHMOHV]WpVW

$KiURPRUV]iJJ\DNRUODWD
Magyarország
Az Óvodai nevelés országos alapprogramja képezi az óvodai nevelés alapját
0DJ\DURUV]iJRQ ;,,.RUPUHQGHOHW $]DODSSURJUDPFVXSiQ
egy keretet ad az óvodai nevelésnek, így az óvodapedagógus számára nagyPpUWpNĦPyGV]HUWDQLV]DEDGViJRWLVEL]WRVtW0DJ\DURUV]iJRQD]yYRGDDJ\HUPHNKiURPpYHVNRUiWyODWDQN|WHOH]HWWVpJNH]GHWpLJQHYHOĘLQWp]PpQ\ 
pYL&;&W|UYpQ\ $]DODSSURJUDPYH]pUHOYHDJ\HUPHNN|]SRQW~ViJWHNLQWYHKRJ\D]HOVĘGOHJHVFpODJ\HUPHNLV]HPpO\LVpJNLERQWDNR]WDWiVDD]HJ\pQL
NO|QEVpJHNpVVDMiWRVViJRN¿J\HOHPEHYpWHOpYHO0DJ\DURUV]iJRQD]LVNROiUD
W|UWpQĘIHONpV]tWpVYDODPLQWDJ\HQJpGiWPHQHWEL]WRVtWyMDDPyGV]HUWDQLVRNV]tQĦVpJ$]DODSSURJUDPLUiQ\PXWDWiVNpQWV]ROJiOD]]DONDSFVRODWEDQKRJ\
a gyermekeknek milyen készségekkel és képességekkel kell rendelkezni az isNROiEDOpSpVNRU /DEiWK $NpV]VpJpVNpSHVVpJIHMOHV]WpVD]HOVĘGOHJHV
IHODGDWD]LVNROiUDYDOyIHONpV]tWpVVRUiQ .|UP|FL ,,Az óvodai nevelés
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szakasza az iskolaérettség eléréséig tart. Fejlesztési feladatrendszerét a kisgyermekkori fejlesztésben irányadó Óvodai nevelés országos alapprogramja
KDWiUR]]DPHJ$1HP]HWL$ODSWDQWHUYpStWD]ÏYRGDLQHYHOpVRUV]iJRVDODSprogramjára 1$7,, .” ,,A Nemzeti Alaptanterv fejlesztési feladatrendszere szorosan kapcsolódik a kisgyermekkori fejlesztés irányait meghatározó Óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott célokhoz
1$7, ” EĘYHEEHQOiVG.LVQppV1DJ\ 

Szerbia
$]LVNROiVNRUHOĘWWLQHYHOpVUĘOpVRNWDWiVUyOV]yOyW|UYpQ\V]DEiO\R]]DD]yYRGDLQHYHOpVW6]HUELiEDQ9DMGDViJEDQ$W|UYpQ\DODSHOYHNHWIRJDOPD]PHJD]
óvodák számára, azonban az óvodák saját programjukkal kiegészítve alkalmazzák azt, ezáltal az állam nagymértékben biztosít az óvodák számára módszertaQLV]DEDGViJRW A SZK Hivatalos KözlönyeV]iP 6]HUELiEDQMHOHQOHJHJ\VpJHVRNWDWiVLQHYHOpVLSURJUDPPĦN|GLNDPHO\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 alternatíYDN|]O %HGURV]LiQ  EĘYHEEHQOiVG.LVQppV1DJ\ 

,VNRODHOĘNpV]tWĘSURJUDPD9DMGDViJEDQ
$]yYRGDLRNWDWiVQHYHOpVNHUHWHLQEHOOOpWUHKR]WDNHJ\LVNRODHOĘNpV]tWĘSURJramot, amely az óvodai program részeként a gyermekek beiskolázását megHOĘ]ĘpYEHQYDOyVXOPHJ$]LVNRODHOĘNpV]tWĘLGĘWDUWDPDKyQDSD]yYRGDL
QHYHOpVEHQYDOyUpV]YpWHOQHPN|WHOH]ĘD]RQEDQD]LVNRODHOĘNpV]tWĘSURJUDPEDQ PLQGHQ J\HUPHNQHN UpV]W NHOO YHQQLH D] LVNRODNH]GpVW PHJHOĘ]Ę pYEHQ
$]6=.+LYDWDORV.|]O|Q\HV]iP $SURJUDPQHPWLWNROWIHODGDWDDKiWUiQ\RVKHO\]HWĦJ\HUPHNHNIHO]iUNy]WDWiVDD]LVNRODLpOHWUHYDOyIHOkészítése. Az óvodai nevelés segítségével, valamint a családi és a társadalmi
N|UQ\H]HWWHOYDOyV]RURVHJ\WWPĦN|GpVVRUiQPHJYDOyVXOKDWQDND]HOĘNpV]tWĘSURJUDPiOWDOPHJKDWiUR]RWWDODSFpORN$SURJUDPVHJtWVpJpYHODJ\HUPHN
olyan személyes tapasztalatokra tehet szert, amelyek segítségével képességei
IHMOĘGQHNV]HPpO\HVKR]]iiOOiVD~MDODSRNDWNDSH]]HOLVVHJtWYHD]iWPHQHWHW
LOOHWYHD]LVNRODLpOHWKH]YDOyDONDOPD]NRGiVW .DPHQRY  EĘYHEEHQOiVG
.LVQppV1DJ\ 
180

Harmonikus óvoda- iskola átmenet határon innen és túl

Románia
Romániában a közoktatás alapját az óvodai nevelés képezi, célja az iskolára
YDOyIHONpV]tWpVWĘOD]LVNRODHOĘNpV]tWĘPiUQHPD]yYRGDLQHYHOpVUpV]pW
NpSH]L6]HUELiKR]KDVRQOyDQKDQHPRV]WiO\NpQWPĦN|GLND]iOWDOiQRVLVNROiNEDQ 6WDUN $]yYRGDLSURJUDPD]D]FXUULFXOXPD]HJ\VpJHVVpJUH
W|UHNV]LNDIHMOHV]WpVLWHUOHWHNHWWDSDV]WDODWLWHUOHWHNUHERQWMDIHOgWNO|QE|]ĘWDSDV]WDODWLWHUOHWHWNO|QtWHODURPiQyYRGDLFXUULFXOXPHV]WpWLNDLpV
NUHDWtYWHUOHWHPEHUpVWiUVDGDORPWHUOHWQ\HOYpVNRPPXQLNiFLyWHUOHWD
WXGRPiQ\RNWHUOHWHSV]LFKRPRWRURVWHUOHW OiVGEĘYHEEHQ6WDUN (]
HJ\N|]SRQWLODJHOĘtUWNHUHWWDQWHUYDPHO\HWPLQGHQyYRGDLQHYHOpVDODSMiQDN
kell tekinteni, azonban a keretjellegénél fogva módszertani szabadságot biztosít az óvodapedagógusok számára. A program során a hangsúly a gyermeki teYpNHQ\VpJHNHQYDQtJ\NO|QE|]ĘV]HPpO\LVpJNRPSHWHQFLiNDWNpV]VpJHNHW
NpSHVVpJHNHWDWWLWĦG|NHWpVPDJDWDUWiVLPRGHOOHNHWVDMiWtWDQDNHODJ\HUPHNHN
az óvodáskor végére. Az óvodai oktatást is szintén két szintre tagolja az óvodai
FXUULFXOXP$NH]GĘV]LQWDV]RFLDOL]iFLyV]DNDV]DDPHO\pYHVNRULJWDUWD
NLVpVN|]pSVĘFVRSRUWQDNIHOHOWHWKHWĘPHJ$KDODGyV]LQWSHGLJD]LVNRODHOĘNpV]tWĘV]DNDV]QDNIHOHOPHJDPHO\D]yYRGDLQDJ\FVRSRUWRWLOOHWYHD]LVNRODHOĘNpV]tWĘRV]WiO\WMHOHQWL 6WDUN $KDODGyV]LQWVRUiQD]DODSNpSHVVpJHN
NLDODNtWiVD ]DMOLN DPHO\QHN D IĘ IHODGDWDL D] LVNRODL pOHWUH YDOy IHONpV]tWpV
tUiVpVROYDViVPHJDODSR]iVD¿J\HOHPIHONHOWpVIDQWi]LDpVNUHDWLYLWiVNLERQWDNR]WDWiVDWDQXOiVLPRWLYiFLy$]DODSNpSHVVpJHNIHMOHV]WpVHPiUD]yYRGiEDQPHJNH]GĘGLND]RQEDQDIĘEEIHMOHV]WpVD],±,,RV]WiO\LGHMHDODWWW|UWpQLN
)yULV)HUHQF]LR $]~MFXUULFXOXPNLHPHOLDMiWpNIRQWRVViJiWH]
DJ\HUPHNHOVĘGOHJHVWHYpNHQ\VpJLIRUPiMDVHQQHNVRUiQNpSHVDOHJQDJ\REE
PpUWpNEHQIHMOĘGQL.XOFVIRQWRVViJ~QDNWDUWMDDSURMHNWpVD]LQWHUDNWtYPyGV]HUHNHW KLV]HQ H]HN VHJtWVpJpYHO D J\HUPHN NpV]VpJ pV NpSHVVpJIHMOĘGpVH
LJHQSURGXNWtYOHKHW 'HPpQ\ 7RYiEEiD]LQNOX]tYQHYHOpV|QUHÀH[Ly
KROLV]WLNXVIHMOHV]WpVpVDFVDOiGGDOYDOyV]RURVHJ\WWPĦN|GpVLVDODSHOYNpQW
IRJDOPD]yGLNPHJDSURJUDPEDQ 6WDUN 

$HOĘNpV]tWĘRV]WiO\
$] LVNRODHOĘNpV]tWĘ WĘO EHpSO D] LVNROiVNRU V]DNDV]ROiVL UHQGV]HUpEH
D]DODSNpSHVVpJHNNLDODNtWiViQDNV]DNDV]iKR]WDUWR]LN)ĘFpODJ\HUPHNWHVti, lelki és szociális fejlesztése, a kognitív, érzelmi, nyelvi és kommunikációs,
valamint a tanulási készségek, képességek kialakítása. A szakasz, illetve prog181
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UDP IĘ IXQNFLyL D] LVNRODL pOHWUH YDOy IHONpV]tWpV D] ROYDViV pV tUiVNpV]VpJ
PHJDODSR]iVDD]pUGHNOĘGpVIHONHOWpVHDIDQWi]LDpVNUHDWLYLWiVIHMOHV]WpVHD
motiváció megteremtése. A 0. osztály bevezetése során a kulcskompetenciákat
YHWWpNDODSXOtJ\HN|UppStWHWWpNIHOD]RNWDWiVLUHQGV]HUW %DUDEiVL 
DPHJMHO|OWPĦYHOWVpJLWHUOHWHNpVD]H]HNKH]NDSFVROyGyWDQWiUJ\DNMyUpV]W
OHIHGLNDNXOFVNRPSHWHQFLiNDWpVYDOyEDQPLQGHJ\LNIHMOĘGpVpKH]KR]]iNtYiQQDNMiUXOQLD]pOHWNRUDGWDOHKHWĘVpJHNpVNRUOiWRNNHUHWHLN|]|WW´ %DUDEiVL,
R  Az yYRGDLWDQWHUYEHQV]HUHSOĘ|WWDSDV]WDODWLWHUOHWpVD]LVNRODLWDQWHUYEHQV]HUHSOĘKpWPĦYHOWVpJLWHUOHWWHKiWOHIHGLHJ\PiVWHJ\PiVUD
pSOQHN 6WDUN $]LVNRODLWDQWHUYHJ\HWOHQWRYiEELYDOEĘYtWHWWHH]HNHW
DWDQiFVDGiVpVSiO\DRULHQWiFLyWHUOHWpYHO0LQGNpWWDQWHUY|WIHMOHV]WpVLWHUOHWHWHPHONLD]pU]HOPLpVV]RFLiOLVDNRJQLWtYpVWDQXOiVLNpSHVVpJHNDQ\HOYLNRPPXQLNiFLyVD¿]LNDLWHUOHWHWLOOHWYHD]HJpV]VpJpVV]HPpO\HVKLJLpQLDWHUOHWpW$]HOĘNpV]tWĘRV]WiO\EDQDWDQiFVDGiVpVSiO\DRULHQWiFLyNLHPHOW
V]HUHSHW NDS KLV]HQ QDJ\UpV]W D] LVNRODpUHWWVpJ PHJWHUHPWpVpKH] V]NVpJHV
NpV]VpJHNHW pV NpSHVVpJHNHW KHO\H]L HOĘWpUEH $] HJ\pQL V]HPpO\LVpJMHJ\HN
azonosítását, a személyi higiénia megteremtését, a helyes kommunikáció elsajátítását, továbbá az élmények szavakba foglalását. Ezeknek a képességeknek
D]HOVDMiWtWiViYDODJ\HUPHNKDWpNRQ\DEEDQDONDOPD]NRGLND]HOVĘRV]WiO\iOWDO
WiPDV]WRWWN|YHWHOPpQ\HNKH] %DUDEiVL $RV]WiO\EDQDWDQXOiVLWHYpNHQ\VpJHNLGĘWDUWDPiW±SHUFEHQKDWiUR]]iNPHJD]RQEDQD]yUiNLGĘWDUWDPD±SHUF$IHQQPDUDGyLGĘEHQDJ\HUPHNHNV]yUDNR]WDWySLKHQWHWĘ
YiODV]WRWW WHYpNHQ\VpJHNHW YpJH]KHWQHN LOOHWYH D SHGDJyJXV D ± SHUFHW
YiOWR]DWRVDQSLKHQWHWĘWHYpNHQ\VpJHNNHOHJ\WWDWDQXOiVWMiWpNEDLQWHJUiOWDQ
LVPHJYDOyVtWKDWMD$]pYVRUiQD]pUWpNHOpVNRPSHWHQFLDRULHQWiOWDNO|QE|]Ę
WHUOHWHNIHMOĘGpVpQHNDQ\RPRQN|YHWpVHDFpO$SHGDJyJXVSRUWIyOLyWYH]HW
DJ\HUPHNHNUĘODPHO\PLQGHQIRQWRVGRNXPHQWXPRWIHMOHV]WpVLWHUYHWWDUWDOPD](J\NRPSOH[pUWpNHOpVNpV]OD]pYYpJpQPLQGHQNLUĘODPHO\EHQUpV]letesen taglalja a gyermek testi, szocio-emocionális, kognitív, illetve a tanulási
NpV]VpJHLQHNNpSHVVpJHLQHNIHMOHWWVpJLV]LQWMpW 6WDUN 

Empirikus kutatás
.RPSDUDWtY MHOOHJĦ NXWDWiVRP VRUiQ IHOWiUy PyGV]HUHNHW DONDOPD]RN )pOLJ
VWUXNWXUiOWLQWHUM~ Q  PyGV]HUpYHONtYiQRPEHPXWDWQLDKiURPRUV]iJEDQ
PĦN|GĘJ\DNRUODWRW$9DMGDViJEDQpV(UGpO\EHQDKDUPRQLNXViWPHQHWHWHOĘVHJtWĘSURJUDP]DMOLN.XWDWiVRPVRUiQDUUDDNpUGpVUHLVNHUHVWHPDYiODV]W
KRJ\YDMRQDKiURPRUV]iJHOWpUĘJ\DNRUODWiWyOIJJHWOHQOPLO\HQPyGV]HUHN
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pVHV]N|]|NIRJDOPD]KDWyNPHJPLQWDKDUPRQLNXViWPHQHWOHJDODSYHWĘEEHOHPHL0HO\HND]RNDWHUOHWHNDPHO\HNNLHPHONHGĘHQPHJMHOHQQHNDIRJDORP
PHJDONRWiVD NDSFViQ $] LQWHUM~NXWDWiV VRUiQ PDJ\DURUV]iJL Q   HUGpO\L
Q  pVYDMGDViJL Q  yYRGDSHGDJyJXVRNNDOLOOHWYHPDJ\DURUV]iJL Q  
HUGpO\L Q  pVYDMGDViJL Q  WDQtWyNNDONpV]tWHWWLQWHUM~NVHJtWVpJpYHOIHOWirom, hogy az említett programok mire irányulnak, milyen mértékben könnyítik
meg az óvoda-iskola átmenetet, biztosítják-e a holisztikus fejlesztést a gyerPHNHN V]iPiUD (]HQIHOO PHWDIRUDYL]VJiODW NYDOLWDWtY PyGV]HUpYHO Q  
HOHP]HPD]yYRGDpVLVNRODIXQNFLyLW6]LQWpQPDJ\DURUV]iJL Q  HUGpO\L
Q  pVYDMGDViJL Q  yYRGDSHGDJyJXVRNLOOHWYHPDJ\DURUV]iJL Q  
HUGpO\L Q  pVYDMGDViJL Q  WDQtWyNPHWDIRUiLDODSMiQ
,QWHUM~NXWDWiV

Kutatási minta és módszer
A kutatás során a mintavétel célirányos volt, így az orientált minta révén a kuWDWiVLWpPDLOOHWYHDSUREOpPDOHKHWĘOHJPpO\HEEPHJpUWpVpWIRJMDV]ROJiOQL$
PDJ\DURUV]iJL Q  HUGpO\L Q  pVYDMGDViJL Q  yYRGDSHGDJyJXVRNNDO
LOOHWYH PDJ\DURUV]iJL Q   HUGpO\L Q   pV YDMGDViJL Q   WDQtWyNNDO NpV]tWHWWIpOLJVWUXNWXUiOWLQWHUM~N Q  WHUOHWLpVOpOHNV]iPLKDVRQOyViJRNiQ
KiURPYiURVEDQNpV]OWHN-iV]EHUpQ\EHQ=HQWiQpV1DJ\YiUDGRQ

Kutatási eredmények
$]LQWHUM~NXWDWiVNLpUWpNHOpVpWN|YHWĘHQHOHPH]WHPD]RNDWDWHUOHWHNHWDPHO\HNPHJN|]HOtWĘOHJPLQGHQSHGDJyJXVLLQWHUM~EDQV]HUHSHOWHNPLQWDKDUPRQLNXViWPHQHWOHJIĘEEWiPRJDWyL(QQHNN|YHWNH]PpQ\HNpQW|WIRJDOPLWDUWRPiQ\WVLNHUOWOpWUHKR]QRP$KDUPRQLNXViWPHQHWHWEL]WRVtWy|WWDUWRPiQ\D
SHGDJyJXVRNYpOHPpQ\HLDODSMiQHJ\WWPĦN|GpVNRPSOH[SURJUDPSHGDJyJXVNRPSHWHQFLDPyGV]HUWDQLWXGDWRVViJKROLV]WLNXVIHMOHV]WpV$WRYiEELDNban ezek mentén ismertetem a pedagógusi nézeteket.
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(J\WWPĦN|GpV
$SHGDJyJXVRND]LQWHUM~NVRUiQHJ\|QWHWĦHQD]LQWp]PpQ\HNN|]|WWLHJ\WWPĦN|GpVW HPHOWpN NL PHO\ YpOHPpQ\N V]HULQW D KDUPRQLNXV iWPHQHW HJ\LN
OHJIRQWRVDEE DODSSLOOpUH 9pOHPpQ\N V]HULQW D SHGDJyJXVRN |VV]HKDQJROW
PXQNiMiUD YDQ V]NVpJ DQQDN pUGHNpEHQ KRJ\ YDOyEDQ J\HQJpG iWPHQHW
YDOyVXOMRQ PHJ$ PDJ\DURUV]iJL SHGDJyJXVRN D] HJ\WWPĦN|GpV KLiQ\iUyO
V]iPROWDN EH FpONpQW D] yYRGDLVNROD NDSFVRODWiQDN HJ\WWPĦN|GpVpQHN D
javítását fogalmazták meg. -HOHQOHJ D NpW QHYHOĘL LQWp]PpQ\ N|]|WWL YLV]RQ\
igen csak bizonytalan. Mindkét fél a másikat hibáztatja, hogyha a nevelés és
IHMOĘGpV VRUiQ SUREOpPiN OpSQHN IHO (J\ EL]WRV HJ\WWPĦN|GpVHQ DODSXOy
HJ\VpJHV QHYHOpVL WHUYYHO UHQGHONH]Ę NRRSHUiFLy IHOpStWpVpUH OHQQH V]NVpJ´
0DJ\DURUV]iJLyYRGDSHGDJyJXVLQWHUM~ 6]DNPDLIyUXPRNKRVSLWiOiVRNpV
LQWp]PpQ\LOiWRJDWiVRNV]HUYH]pVHVHJtWHQpOHJKDWpNRQ\DEEDQH]WD]LGĘV]DNRW
(J\PDJ\DURUV]iJLWDQtWy  V]HULQW$J\HQJpGiWPHQHWPHJWHUHPWĘMHHOVĘVRUEDQD]yYRGDNHOOHQHKRJ\OHJ\HQKLV]HQRWWNH]GĘGLNHODIRO\DPDW$]yYyQĘNJ\DNUDQKiUtWMiNH]WDIHOHOĘVVpJNHWPRQGYiQH]D]LVNRODNRPSHWHQFLiMD
*\DNUDQW~OQDJ\HOYiUiVRNDWWiPDV]WDQDND]LVNROiNNDOV]HPEHQ´
$ 9DMGDViJEDQ pV (UGpO\EHQ LQWp]PpQ\L V]LQWHQ LV PHJYDOyVXO D] HJ\WWPĦN|GpVDSURJUDPpVDSHGDJyJXVLDWWLWĦGKDWiViUD,WWUHPHNOPĦN|GLND]
HJ\WWPĦN|GpV7DOiQD]pUWLVPHUWNLVYiURVYDJ\XQNGHPLPLQGHQJ\HUPHN
kapcsán tartunk konzultációkat, megbeszéléseket. Folyamatosan tartjuk a kapFVRODWRWDWDQtWyNNDO0LLVHOOiWRJDWXQND]LVNROiEDpVDWDQtWyQpQLNLVHOM|QQHND]yYRGiED+DWiUR]RWWDQVHJtWDJ\HUPHNHNQHNDPLNRUQHPHJ\LGHJHQ
hanem már ismert közegbe lép be szeptemberben.” 9DMGDViJLyYRGDSHGDJyJXV
 $]HJ\WWPĦN|GpVLWWQHPFVXSiQFVDNDEEyON|YHWNH]LNKRJ\D]DODSSURJUDPPHJIRJDOPD]]DPLQWN|YHWHOPpQ\,WWD]HJ\WWPĦN|GpVDODSMDDJ\HUPHNV]HUHWHWDSHGDJyJXVLKR]]iiOOiV$]pUWLO\HQV]RURVD]HJ\WWPĦN|GpVPHUW
PLtJ\DNDUMXNQHPD]pUWPHUWPXV]iM7pQ\OHJpUGHNHODJ\HUPHNHLQNVRUVDpV
M|YĘMHpSSHQH]pUWQHPVDMQiOMXNUiD]LGĘW+DNHOO még évek múlva is tartunk
NRQ]XOWiFLyNDW´ 9DMGDViJL WDQtWy  $] HJ\LN HUGpO\L yYRGDSHGDJyJXV  
az interjú során úgy vélte, hogy $] yYRGDLVNROD PLQGLJ LV HJ\WWPĦN|G|WW
A gyermekekkel már az óvoda éveiben is több alkalommal teszünk látogatást
D]LVNROiNEDWRYiEEiDWDQtWyQpQLNLVHOOiWRJDWQDND]yYRGiED6]DNPDLODJ
PLQGLJ V]iPtWKDWXQN HJ\PiV WiPRJDWiViUD pV H] QDJ\RQ IRQWRV D J\HUHNHN
szempontjából.” Továbbá a család V]HUHSHLVOpQ\HJHVKLV]HQH]WD]LGĘV]DNRW
V]RURQJiVpVL]JDORPNtVpUKHWL)RQWRVKRJ\DFVDOiGRGD¿J\HOpVVHOWUHOHPmel és bátorítással forduljon a gyermek felé.
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.RPSOH[SURJUDP
Manapság az intézményekkel szemben felállított követelmények megváltoztak.
Más igények, elvárások láttak napvilágot, megfogalmazódott számos javaslat
DSHGDJyJXVRNN|UpEHQLV6]HUELiEDQpV5RPiQLiEDQHJ\IHOOUĘOLUiQ\tWRWW
NRPSOH[ SURJUDP PĦN|GLN pYHN yWD 0DJ\DURUV]iJRQ YiOWR]WDWiVNpQW RO\DQ
program létrehozását javasolnák, amelyet az iskola szinte teljes egészében átYHKHWQHpVDVDMiWSURJUDPMiEDLQWHJUiOYDKDV]QiOKDWQDIHOH]iOWDOHOĘVHJtWYH
az átmenetet, továbbá új szemléleti módszert nyújtana a pedagógusok számára. $]LVNRODLQHYHOpVQHND]HOVĘpYEHQWHOMHVHJpV]pEHQD]yYRGDLQHYHOpVUH
kellene ráépülnie, de jelenleg hatalmas szakadék van a két intézményi nevelés
N|]|WW(J\~MNRPSOH[SURJUDPOpWUHKR]iViUDOHQQHV]NVpJDPHO\LQWHJUiOható az iskolai oktatásba is.” (Magyarországi tanító  $]iWPHQHWKH]NDSFVRlódóan legfontosabb elvként az inklúziót fogalmazták meg. Az egyik erdélyi
WDQtWy  LQWHUM~DODQ\V]HULQWMióta létrejött a 0. osztály, a gyermekek sokNDOHJ\V]HUĦEEHQiWYpV]HOLND]iWPHQHWLGĘV]DNiW$]RV]WiO\|WpYHQNHUHV]WO
HJ\WWYDQD]HOVĘpYWHOMHVHJpV]pEHQDJ\HUPHNiWiOOiViUDEHV]RNWDWiViUD
szolgál. Nincsenek osztályzatok, és olyan tempóban haladunk, amely számukra megfelel. A játékba integrált tanulás a legfontosabb elv, amelyet követnünk
NHOO´5RPiQLiEDQHJ\N|]SRQWLODJHOĘtUWNRPSOH[SURJUDPPĦN|GLNDPHO\HW
DOHJW|EESHGDJyJXVSR]LWtYDQOiW$SURJUDPKROLV]WLNXVDQIHMOHV]WLDJ\HUPHNHNHWVRNV]tQĦPyGV]HUWDQLHV]N|]|NHWpVOHKHWĘVpJHNHWDMiQOLOOHWYHDEV]RO~W
¿J\HOHPEHYHV]LD]HJ\pQLIHMOHWWVpJEHOLNO|QEVpJHNHW´ (UGpO\LyYRGDSHGDJyJXV +DVRQOyDODSHOYHNHWIRJDOPD]RWWPHJHJ\YDMGDViJLyYRGDSHGDJyJXV
 LV$]HOĘNpV]tWĘSURJUDPWHOMHVPpUWpNEHQDJ\HUPHNLV]NVpJOHWHNUHpStW
$]pOHWUHQHYHOpVVHOJ\DNRUODWLWHYpNHQ\VpJHNNHOWXGiVJ\DUDStWiVVDONpV]Vpgek és képességek fejlesztésével a gyermek egy törés- és zökkenésmentes átmenetet fog megélni az iskolába lépés kezdetén.”

Pedagóguskompetencia
$SHGDJyJXVV]HPpO\HVKR]]iiOOiVDNRPSHWHQFLiMDpVDWWLWĦGMHWHUHPWLPHJD
J\HUPHNHNV]iPiUDV]NVpJHVOpJN|UW(J\LNYDMGDViJLyYRGDSHGDJyJXV  
$]iWPHQHWHJ\KRVV]DQWDUWyIRO\DPDWQHPFVXSiQHJ\HWOHQpYUĘOYDQV]y
DPLNRUDJ\HUPHNHOĘNpV]tWĘFVRSRUWEDMiU(J\NRPSHWHQVSHGDJyJXVDJ\HUPHNHJpV]yYRGDLQHYHOpVHVRUiQNpV]tWLDJ\HUPHNHWD]LVNROiUD´$]erdélyi
yYRGDSHGDJyJXV  LVKDQJV~O\R]]DKRJ\$]iWPHQHWVRN~MNLKtYiVWWiPDV]W
DJ\HUPHNHOp)RQWRVKRJ\D]yYRGiEDQHUUHPiUIHONpV]tWVpNĘNHWD]yYyQĘN
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A pedagógus személyes kompetenciája elengedhetetlen feltétele ennek, hiszen
ĘWXGMDDIHMOHWWVpJEHOLNO|QEVpJHLNpVHJ\pQLDGRWWViJDLNDODSMiQIHONpV]tWHQL
ĘNHWD]LVNRODNLKtYiVDLUD´0DJ\DURUV]iJLWDQtWy  V]LQWpQNLHPHOWH,,A pedagógusi kompetencia nélkülözhetetlen. Tudnia kell egy pedagógusnak, hogy
az adott pillanatban éppen mire van szüksége a gyermeknek. A pedagógusnak
NHOODJ\HUPHNKH]DONDOPD]NRGQLDD]HOVĘpYHNEHQQHPSHGLJIRUGtWYD´ElenJHGKHWHWOHQDNRPSHWHQFLiNIRO\DPDWRVIHMOHV]WpVHD]|QUHÀH[LyDSR]LWtYEHállítódás kialakítása, az iskolaérettség újraértelmezése, a holisztikus fejlesztés
és látásmód kialakítása, amely a gyermek egészét fejleszti, a nemzeti értékek
pVKDJ\RPiQ\RNĘU]pVH$KKR]KRJ\HJ\SHGDJyJXVpUGHPEHQWXGMRQVHJtWHQLDJ\HUPHNQHNHEEHQD]LGĘV]DNEDQV]NVpJHVKRJ\IRO\DPDWRVDQIHMOHVV]H
WXGiViW|QUHÀHNWiOMRQ´ 0DJ\DURUV]iJLyYRGDSHGDJyJXV

Módszertani tudatosság
A pedagógus hozzáállása, módszertani tudatossága határozza meg a munkáját.
+DWiViUDGL൵HUHQFLiOWDQYiOWR]DWRVPyGV]HUWDQLHOHPHNNHODJ\HUPHNHNIHMOĘGpVpWOHJLQNiEEHOĘVHJtWĘPyGRQNpSHVQHYHOQLËJ\OpWUHM|KHWHJ\LQNOX]tY
koherens, az átmenetet leghatékonyabban támogató megközelítés. Az egyik
PDJ\DURUV]iJL WDQtWy   V]HULQW A módszertan révén, számtalan területen
YiOWR]iVWpUWQNHOtJ\YDQH]D]iWPHQHWNDSFViQLV)RQWRVDGLৼHUHQFLiOiV´
Az egyik HUGpO\LyYRGDSHGDJyJXV  DIHODGDWRNPHQQ\LVpJLpVPLQĘVpJLYiOWR]iVDLWLVpULQWL$]HJ\UHEĘYOLHOYiUiVRNQDNN|V]|QKHWĘHQLOOHWYHD]yYRGDpVD]LVNRODPHJYiOWR]RWWIXQNFLyLPLDWWIHONHOOYiOODOQLDD]yYRGiNQDN~M
feladatköröket is. Véleményem szerint ez nem probléma, csupán követnie kell
módszertani tudatosságnak is.” 9DMGDViJLyYRGDSHGDJyJXV  D]DQ\DRUV]iJ
J\DNRUODWiUDLVUHÀHNWiOW0LYHODSURJUDPPyGV]HUWDQLV]DEDGViJRWQ\~MWD]
yYRGDSHGDJyJXVRNV]iPiUDtJ\PLOHJJ\DNUDEEDQPDJ\DURUV]iJLV]DNLURGDOmak alapján dolgozunk, valamint magyarországi továbbképzéseken veszünk
UpV]W ÒJ\ JRQGRORP KRJ\ D SURJUDP QDJ\RQ My NHUHWHW EL]WRVtW V]iPXQNUD
D]RQEDQDPDJ\DUV]HPOpOHWpVPyGV]HUWDQN|]HOHEEiOODV]tYQNK|]´

Holisztikus fejlesztés
A holisztikus fejlesztés során olyan készségek és képességek fejlesztésére is sor
NHUOPLQWSpOGiXOD]HJ\WWPĦN|GpVNpV]VpJpQHNIHMOHV]WpVHD]|QiOOyVXOiV
megteremtése, az empátia kialakítása, a döntéshozatal megteremtése, valamint
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D]pU]HOPLLQWHOOLJHQFLDWHOMHVN|UĦIHMOHV]WpVH,,A fejlesztéshez szükséges attiWĦG|N UiWHUPHWWVpJ IHONpV]OWVpJ J\DNRUODWL MiUWDVViJ YDODPLQW D J\HUPHNL
kompetenciák kibontakoztatása.” (UGpO\LWDQtWy Egy erdélyi óvodapedagóJXV  tJ\YpOHNHGHWW,,Az érzelmi és szociális készségek megteremtése nélkül
QHPJRQGRORP~J\KRJ\NpSHVOHQQHDJ\HUPHNEROGRJXOQLD]LVNROiEDQeSSHQH]pUWHUUHQDJ\KDQJV~O\WIHNWHWQND]yYRGiEDQ´ Némileg más szempont
szerint nyilatkozott egy PDJ\DURUV]iJLyYRGDSHGDJyJXV   ,,Fontos az alapNpV]VpJHNIHMOHV]WpVHDNRJQLWtYpVWHVWLIHMOHV]WpVDPHO\HNHWD]DODSSURJUDPLV
megfogalmaz, azonban szerintem a szociális és érzelmi fejlesztés az, amely a
legnagyobb mértékben befolyásolja az átmenetet”. Az egyik vajdasági óvodaSHGDJyJXV  LQWHUM~MiEyONLGHUOWKRJ\ ,,A gyermek egyéni sajátosságait és
HJ\pQLNO|QEVpJHLWNHOO¿J\HOHPEHYHQQL$WHOMHVN|UĦIHMOHV]WpVHQOHJ\HQD
KDQJV~O\(QQHNHV]N|]HLDMiWpNRVViJpVDFVHOHNYpVHVWDQXOiV´$OHJMREEDQ
D]WV]HUHWHPDRV]WiO\EDQKRJ\DJ\HUPHNHNNHO|WpYHWW|OWQNHJ\WWtJ\
HJ\WW WXGXQN |VV]HKDQJROyGQL HJ\PiVW PHJLVPHUQL LOOHWYH IHMOĘGQL D] pYHN
DODWW6]HULQWHPH]WLWRNQ\LWMDHJ\WWHVHQDODNtWMXNNLDKDUPRQLNXViWPHQHWHW
hiszen mindenki egyéni szükségleteihez és igényeihez mérten tanulunk és haladunk.” 9DMGDViJLWDQtWy

Következtések
6]iPRV WHUOHW |VV]HKDQJROiViQDN D N|YHWNH]WpEHQ M|KHW OpWUH HJ\ KDUPRQLNXVIHV]OWVpJPHQWHVpVQ\XJRGWiWPHQHW$SHGDJyJXVLLQWHUM~NVRUiQPHJIRJDOPD]yGRWW |W WHUOHW DPHO\QHN PHJOpWH QpONO QHP YDOyVXOKDW PHJ HJ\
problémamentes átállás. Az interjúk során bebizonyosodott, hogy a szerbiai
pV URPiQLDL SURJUDP D] RWWDQL SHGDJyJXVRN YpOHPpQ\H V]HULQW HJ\ NRPSOH[
SHGDJyJLDLSURJUDPDPHO\WHOMHVHJpV]pEHQDJ\HUPHNV]NVpJOHWHLUHpVLJpQ\HLUHpSO$PDJ\DURUV]iJLRNWDWiVWQHYHOpVWPyGV]HUWDQLDVSHNWXVMHOOHP]L
azonban az interjúk során számos negatív kritika is megfogalmazódott. Ahhoz,
hogy valóban gyengéd átmenet valósuljon meg, a két intézménynek szorosabb
HJ\WWPĦN|GpVNLDODNtWiViUDOHQQHV]NVpJ

Metaforavizsgálat
Az általam végzett metaforavizsgálat során arra kerestem a választ, hogy az
óvodapedagógusok, illetve tanítók miként vélekednek az óvodáról és az iskoláról. A harmonikus óvoda-iskola átmenet megteremtése kapcsán lényeges, hogy
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miként látják a két intézményt a pedagógusok. A metaforikus megközelítéseik
DODSMiQYDQHKDVRQOyViJLOOHWYHNO|QEVpJ9DJ\HOOHQNH]ĘOHJQDJ\RQHOWpUĘ
LQWp]PpQ\NpQWOiWMiNĘNHW

Kutatási minta és módszer
.XWDWiVLPLQWiPDWIRO\DPDWRVDQEĘYtWHWWHP(OVĘNpQWYDMGDViJLpVPDJ\DURUszági pedagógusok körében végeztem metaforavizsgálatot, majd kiterjesztetWHP YL]VJiODWRPDW(UGpO\UH LV ËJ\ DODQ\DLP PDJ\DURUV]iJL Q   YDMGDViJL Q  pVHUGpO\L Q  yYRGDSHGDJyJXVRN Q  LOOHWYHPDJ\DURUV]iJL
Q  YDMGDViJL  pVHUGpO\L Q  WDQtWyNYROWDN Q  6]LV]WHPDWLNXV
mintavétel alapján történt a kutatás, irányított metaforavizsgálat segítségével
YpJH]WHPDGDWIHOYpWHOW Ä$]yYRGDRO\DQPLQW«PHUW´Ä$]LVNRODRO\DQ
PLQW« PHUW«´ $ PRQGDWNLHJpV]tWpVHN SDStUDODSRQ NHUOWHN NLGROJR]iVUD
Az adatfeldolgozás folyamata során a metaforák és magyarázataik alapján csoSRUWRVtWRWWDPDIRJDOPDNDWPDMGIĘpVDOWDUWRPiQ\RNDWKR]WDPOpWUH

$]yYRGDpVLVNRODPHWDIRUiNNRPSDUDWtYHOHP]pVH
Megvizsgáltam mind az óvoda, mind pedig az iskola fogalmához társított metaIRUiNDWD]yYRGDSHGDJyJXVRNLOOHWYHDWDQtWyNV]HPV]|JpEĘO$IRUUiVIRJDORP
NDSFViQNO|QE|]ĘIĘWDUWRPiQ\RNDWKR]WDPOpWUHD]DGRWWFVRSRUWPHWDIRUiLhoz igazodva. Az óvodafunkciót közel azonosan látta mindkét vizsgált csoport
 WiEOi]DW  D]D] D] yYRGDSHGDJyJXVRN LOOHWYH D WDQtWyN LV$]RQEDQ HOWpUĘ
elképzeléseket és nézeteket ismerhettem meg a három kutatási csoport metafoUiLQNHUHV]WOKLV]HQDPDJ\DURUV]iJLYDMGDViJLpVD]HUGpO\LSHGDJyJXVRNLV
NO|QE|]ĘSHUVSHNWtYiEyOOiWMiNDNpWLQWp]PpQ\IXQNFLyLW$]yYRGDNDSFViQ
mind a két csoport az óvoda JRQGR]yYpGHOPH]ĘIXQNFLyMiWHPHOWHNLHOVĘGOHJHVHQ Q  $IRUUiVIRJDORPKR]NDSFVROyGyPHWDIRUiNN|]HOD]RQRVDNYROWDN SOFVDOiGW\~NDQ\yYLUiJRVNHUWYHWHPpQ\HVNHUWWHUPĘI|OG ,,Az óvoda
RO\DQPLQWDFVDOiGPHUWEL]WRQViJRWpVV]HUHWHWHWQ\~MWQHNL´vagy „Az óvoGDRO\DQPLQWDW\~NDQ\yPHUWROWDOPD]]DDJ\HUPHNHNHW´vagy ,,Az óvoda
RO\DQPLQWDWHUPĘI|OGPHUWEHQQHDJ\HUPHNHNEL]WRQViJEDQIHMOĘGKHWQHN´
$]yYRGiWHJ\YpGHOPH]ĘKHO\QHNOiWMiNDKRODJ\HUPHNEL]WRQViJEDQpVV]HUHWHWEHQIHMOĘGKHWNLQ|YHNHGKHWYDODPLQWPHQHGpNHWQ\~MWDJ\HUPHNHNV]iPiUD 9iPRV ,,Az óvoda olyan, mint egy angyal szárnya, mert védelmébe 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
D]y]RQUpWHJPHUWKDEiUDJ\HUPHNQHPLVYHV]LpV]UHPLQGLJPHJyYMDDNOVĘ
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
HOĘEiVW\iMiQDNPLQWVHPDMiWpNIHOOHJYiUiQDN,,Az óvoda olyan, mint egy voQDWPHUWDKRJ\DQDYRQDWLVHJ\NLMHO|OWSiO\iQKDODG~J\D]yYRGDLVH]WWHV]L
9pJLJNtVpULDJ\HUPHNHWDNLMHO|OW~WMiQ´

WiEOi]DW±$]yYRGDIRUUiVIRJDOPDLyYRGDSHGDJyJXVRNpVWDQtWyN
metaforái alapján
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0LQGNpWFVRSRUWQiOPHJMHOHQLND]yYRGDPLQWPiJLNXVKHO\D]RQEDQNlönös, hogy nagyobb elemszámmal jelenik meg a tanítók metaforái közt. ,,Az
óvoda olyan, mint egy mágikus kunyhó, mert a fantázia és a varázslat birodalma.” vagy ,,Az óvoda olyan, mint az álmok országa, bármint is szeretnél
LWWPHJLVYDOyVtWKDWRG´$PDJ\DURUV]iJLSHGDJyJXVRNN|]OVHQNLVHPYpOWH
~J\KRJ\D]yYRGDH]HQIXQNFLyMiWV]NVpJHVOHQQHNLHPHOQL8J\DQFVDNNLV
elemszámmal, de mindkét csoportnál megjelent a biztos pont és az iránymutatás 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 forrásfogalom is létrejött. Megjelentek azok a forrásfogalmak, amelyek az iskoOD NDSFViQ LV V]iPRWWHYĘHQ MHOHQWNH]WHN D] LVNROiKR] KDVRQOtWYD D] yYRGiW
A legnagyobb elemszámban a magyarországi tanítók gondolták úgy, hogy az
yYRGD D] LVNROD IXQNFLyLYDO D]RQRV SO J\iU NHUpN  0HWDIRUiLN V]HULQW D]
LVNRODDODNtWMDIRUPiOMDDJ\HUPHNHW,WWPHJMHOHQLNIRQWRVWpQ\H]ĘNpQWDSHGDJyJXVV]HPpO\HVKR]]iiOOiVDDWWLWĦGMH$]yYRGDNDSFViQDQQDNHJ\WWPĦN|GĘIXQNFLyMiWHPHOWHNLPHWDIRUiMiEDQHJ\HUGpO\LyYRGDSHGDJyJXVLOOHWYH
egy vajdasági pedagógus. Az óvoda és az iskola csak összehangoltan, egymás
pOHWpEHQN|]UHPĦN|GYHNpSHVHJ\KDUPRQLNXVpVKROLV]WLNXVIHMOHV]WpVWPHJvalósítani. ,,Az óvoda olyan, mint egy elektron, mert ahogyan az elektron is
DWRPRNKR]NDSFVROyGLN~J\D]yYRGDLVFVDND]LVNROiYDOHJ\WWPĦN|GpVVHONpSHVPHJIHOHOĘUHDNFLyWOpWUHKR]QL´és ,,Az óvoda olyan, mint egy ikerpár egyik
IHOHPHUWDKRJ\DQĘNLV~J\D]yYRGDLVFVDND]LVNROiYDOHJ\WWKDUPyQLiEDQ
NpSHVPHJIHOHOĘHQEROGRJXOQL´
Az iskola fogalmához társuló metaforák között is megjelent a gondoskoGyJRQGR]yYpGHOPH]ĘpVPHQHGpNHWEL]WRVtWyIXQNFLy WiEOi]DW D]RQEDQ
MyYDONLVHEEHOHPV]iPPDO Q  PLQWD]yYRGDNDSFViQ,,Az iskola olyan,
PLQWHJ\YHWHPpQ\HVNHUWEHQQHIHMOĘGQHNNLDOHJKDWpNRQ\DEEDQDNO|QOHJHV
és változatos zöldségek és gyümölcsök.” vagy ,,Az iskola olyan, mint egy paJRQ\PHUWKDWDOPDVWHUHWEL]WRVtWDIHMOĘGpVKH]pVDQ\XJRGWPLQGHQQDSRNKR]´
$]yYRGDSHGDJyJXVRND]LVNRODKDODGiVWIHMOĘGpVWEL]WRVtWyIXQNFLyMiW Q  
LOOHWYHD]LUiQ\WPXWDWyV]HUHSpWHPHOWpNNLV]LJQL¿NiQVDQ ,,Az iskola olyan,
PLQWD5XELNNRFNDPHUWVRNROGDO~pVERQ\ROXOW´ Valamint megjelent egy további tartomány, amely az óvodánál nem. Az iskolát, mint szellemi birodalmat
QHYH]WpNPHJD]yYyQĘNDKRONLDSDGKDWDWODQDWXGiVPHQQ\LVpJH,,Az iskola
olyan, mint a galaxis, mert rengeteg információ és tudás van benne felhalmozva.” 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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RO\DQPLQWHJ\PyNXVNHUpNPHUWDJ\HUPHNHNQHNPHJIHV]tWHWWWHPSyEDQNHOO
élniük a mindennapjaikat benne.”(J\HGOLNpQWDPDJ\DURUV]iJLyYyQĘNN|UpEHQMHOHQWPHJH]DIXQNFLy(]HNEĘODPHWDIRUiNEyOD]GHUONLKRJ\0DJ\DURUV]iJRQDNpWLQWp]PpQ\N|]|WWMHOOHP]ĘDV]DNDGpNDNRRSHUiFLyWHOMHV " 
hiánya mutatkozik. A tanítók az iskolát javarészt a IHMOĘGpV és a haladásOHJIĘEE
színterének tekintik, továbbá az iskola NpV]tWĘ WHUHPWĘ IXQNFLyMD LV V]LJQL¿kánsan megjelent a tanítói metaforák alapján. Az óvoda kapcsán megjelent a
tanítók körében egy kis elemszámú tartomány, amely az óvoda VHJtWĘ funkciójára utal. Az iskola kapcsán is megjelent ugyancsak a tanítói metaforák között,
D]RQEDQLWWPiUQDJ\REEHOHPV]iPPDO Q  $]LVNROiWPLQWWiPRJDWyVHJtWĘ
rendszert említik. ,,Az iskola olyan, mint egy könyv, mert minden kérdésedre
választ ad.” $]LVNRODDIHMOĘGpVOHJV]iPRWWHYĘEEV]tQWHUHDKRODSHGDJyJXV
PLQWIRUPiOyHUĘPHJMHOHQLN$]LVNRODNDSFViQLVPHJMHOHQWD]HJ\WWPĦN|GpV
mint fontos fogalom.

WiEOi]DW±$]LVNRODIRUUiVIRJDOPDLyYRGDSHGDJyJXVRNpVWDQtWyN
metaforái alapján

191

Nagy Annamária

Két vajdasági és egy erdélyi tanító gondolta úgy, hogy az iskola és az óvoda
HJ\WW|VV]KDQJEDQHJ\VpJNpQWIRJDOPD]KDWyPHJDOHJSRQWRVDEEDQ WiEOi]DW $NpWLQWp]PpQ\N|]WLV]RURVHJ\WWPĦN|GpVKLiQ\iEDQQHPYDOyVXOKDW
PHJHJ\NRPSOH[KROLV]WLNXVIHMOHV]WpV$V]NVpJHVDODSHOYDNRKHUHQFLD$
két ország nagy hangsúlyt fektetett és fektet a mai napig az intézmények közötti
V]RURVHJ\WWPĦN|GpVUH$WDQtWyNpVyYRGDSHGDJyJXVRNNRRSHUDWtYPXQNiMD
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 RomániiEDQD]LVNRODHOĘNpV]tWĘHOVĘVRUEDQDKiWUiQ\RVKHO\]HWĦJ\HUPHNHNIHO]iUNy]WDWiVDpUGHNpEHQM|WWOpWUHD]RQEDQHJ\HJ\VpJHVIHOOUĘOLUiQ\tWRWWSURJUDPként megvalósítja a harmonikus átmenetet, biztosítja a holisztikus fejlesztést,
YDODPLQWIHOROGMDDJ\HUPHNHNN|]WLIHMOĘGpVEHOLNO|QEVpJHNHW0DJ\DURUV]iJRQMHOOHPH]ĘHQLVNRODHOĘNpV]tWĘWDQIRO\DPRNIRJODONR]iVRNpVWiERURNQ\~MWDQDNOHKHWĘVpJHWD]iWPHQHWPHJN|QQ\tWpVpUH *RO\iQ 

)HOKDV]QiOWLURGDORP
pYL&;&W|UYpQ\$QHP]HWLN|]QHYHOpVUĘOV]yOyW|UYpQ\KWWS
QMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG  
%DUDEiVL7QGH  $]LVNRODHOĘNpV]tWpV~MtWyIRO\DPDWDLDURPiQN|]RNWDWiVLUHQGV]HUEHQ$WDQWHUYLV]LQWĦHVpO\WHUHPWpVPHJtWpOpVH,Q-XKiV](ULND±.R]PD7DPiV V]HUN 2NWDWiVNXWDWiVKDWiURQLQQHQpVW~O Belvedere
0HULGLRQDOH6]HJHG±
%HGURV]LiQ(U]VpEHW  ÏYRGDLQHYHOpV2NNHU5W%XGDSHVW
'HPpQ\3LURVND  Anyanyelvi nevelés óvodában és elemi osztályokban.
*OyULD.LDGy.ROR]VYiU
)yULV)HUHQF]L5LWD  $WHUYH]pVWĘOD]pUWpNHOpVLJ. Ábel Kiadó, Kolozsvár.
*RO\iQ 6]LOYLD   A kisgyermekkori intézményváltás komplex elemzése.
(|WY|V /RUiQG 7XGRPiQ\HJ\HWHP %XGDSHVW KWWSZZZSSNHOWHKX¿OH
*RO\DQB6]LOYLDBGLVV]SGI 
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.DPHQRY(PLO  ÏYRGDLLVNRODHOĘNpV]tWĘSURJUDP±%PRGHOO. Dragon
Kiadó, Novi Sad.
.LVQp%HUQKDUGW5HQiWDpV1DJ\$QQDPiULD  A harmonikus óvoda-iskoODiWPHQHW|VV]HKDVRQOtWiVD,Q-RVLS,YDQRYLü V]HUN $0DJ\DU7DQQ\HOYĦ7DQtWyNpS]Ę.DUHVWXGRPiQ\RVNRQIHUHQFLiLQDNWDQXOPiQ\J\ĦMWHPpQ\HÒMYLGpNL(J\HWHP6]DEDGND±
.|UP|FL.DWDOLQ  7DQXOiVLPRWtYXPRNNLDODNXOiVDpVIHMOĘGpVpQHNHOĘVHJtWpVHDMHOHQNRURNWDWiVLHUHGPpQ\HLQHNWNUpEHQ,Q5DGQDLQp6]HQGUHL -XOLDQQD V]HUN  (]UHGIRUGXOy PĦYHOWVpJNpS NLVJ\HUPHNNRUL QHYHOpV.
Trezor Kiadó, Budapest.
/DEiWK)HUHQFQp  ÏYRGDLVNRODiWPHQHW,Q3DWWDQW\XV0LNOyV V]HUN 
ÏYRGDLQHYHOpVNRPSHWHQFLDWHUOHWVXOL1RYD.|]RNWDWiVIHMOHV]WpVLpV3HGDJyJXVWRYiEENpS]pVL.KW%XGDSHVW±
1HP]HWL $ODSWDQWHUY  KWWSR¿KXVLWHVGHIDXOW¿OHVDWWDFKPHQWVPNB
QDWBSGI 
ÏYRGDLQHYHOpVRUV]iJRVDODSSURJUDPMD ;,, .RUPUHQGHOHWKWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG  
5RQNRYLFVQp)DUDJy(V]WHUpV*HUJHO\.DWDOLQ  $]yYRGDLVNRODiWPHQHWSHGDJyJLiMD,Q3RGUiF]N\-XGLW V]HUN Hét aranyalma. Módszertani
J\ĦMWHPpQ\yYRGDSHGDJyJXVRNQDN%HWKOHQ*iERU$ODSNH]HOĘ=UW%XGDSHVW±
6WDUN*DEULHOOD  ÏYRGDLWHYpNHQ\VpJHNPyGV]HUWDQDÈEHO.LDGy.Rlozsvár.
7|UYpQ\ D] LVNROiVNRU HOĘWWL RNWDWiVUyO pV QHYHOpVUĘO $ 6]HUE .|]WiUVDViJ
+LYDWDORV.|]O|Q\HV]iPKWWSZZZPQWRUJUVGRNXPHQWXPRN
KDV]QRVWDUWDORPWRUYHQ\HNHVHJ\HEMRJLGRNXPHQWXPRNPDJ\DUQ\HOYHQ

9iPRVÈJQHV  $PHWDIRUDIHOKDV]QiOiVDDSHGDJyJLDLIRJDOPDNWDUWDOmának vizsgálatában. Magyar Pedagógia, 101.V]±
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$EVWUDFW
.LQGHUJDUWHQ±VFKRROKDUPRQLRXVWUDQVLWLRQLQ+XQJDU\DQGLQ
WKHQHLJKERXULQJFRXQWULHV
This study is about the practice of three countries according to kindergarten-school transition, since in Vojvodina and Romania children take part in a
SUHVFKRROSURJUDPZKLOHLQ+XQJDU\WKHKROLVWLFLPSURYHPHQWLVVXSSRUWHG
E\PHWKRGRORJ\4XDOLWDWLYHPHWKRGVDUHDSSOLHGLQWHUYLHZ 1  DQGPHWDSKRU 1  UHVHDUFKHVDUHXVHGWRSUHVHQWKRZWKHIRUHPHQWLRQHGSURJUDP
DFKLHYHVWKHDLPVKRZLWPDNHVWKHQXUVHU\VFKRROVFKRROWUDQVLWLRQHDVLHUDQG
KRZLWSURYLGHVFKLOGUHQZLWKKROLVWLFLPSURYHPHQWIRUWKLVDJHJURXS5HJDUGLQJWRWKHUHVXOWVJHQWO\WUDQVLWLRQLVHQVXUHGE\WKHWHDFKHUV¶FRPSHWHQFH
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